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Tarnowiec, 10 październik 2021 

Maryja pośredniczką i szafarką łask wszelkich 
W środę zakończyliśmy Nabożeństwa Fatimskie, które wpisały się w kalenda-

rium naszego Sanktuarium. W każdą pierwszą środę miesiąca od maja do paź-
dziernika pochylaliśmy się nad tajemnicą Bożej miłości.  

O tym, że Bóg jest miłością i jesteśmy wezwani do życia według prawa miłości, 
przekazywał nam i pomagał zrozumieć brat Piotr Szaro, który głosił okoliczno-
ściowe kazania na wszystkich Nabożeństwach Zawierzenia. 

 Dla wszystkich wierzących w Chrystusa i zarazem wszystkich czcicieli Maryi 
bardzo to ważny i szczególny czas, czas dziękczynienia za dobro i łaski, które 
otrzymaliśmy, a także czas wynagrodzenia za nasze grzechy i słabości. To wszyst-
ko składaliśmy w zapisanych i złożonych kartkach, a także te ukryte w naszych 
sercach, polecaliśmy modlitwie przed obliczem cudownej Matki Bożej Tarnowiec-
kiej.  

Jeśli warunki atmosferyczne pozwalały szliśmy z kopią figury na wzgórze Kal-
warii z lampionami, by z różańcem w ręku zawierzyć Maryi siebie, nasze rodziny 
i parafię. Podstawą naszego oddania się Maryi, jak wspomniał brat Piotr jest wy-
pełnienie Testamentu z Krzyża przez przyjęcie Maryi za swoją Matkę.  

Na zakończenie nabożeństwa ks. proboszcz – kustosz Sanktuarium podzięko-
wał wszystkim za uczestnictwo i zaprosił na kolejne Nabożeństwa Fatimskie, gdzie 
będziemy rozważać tajemnicę grzechu, który jest przeszkodą w przyjęciu daru 
miłości Boga. 

Teresa 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień Dziecka Utraconego 
W naszym Sanktuarium ważnym 

tematem jest Życie, które jest darem 
Bożym. Wynika to nie tylko z istnie-
jącej w parafii Kalwarii Dzieci Niena-
rodzonych ale także, jak zwraca 
uwagę ks. Proboszcz, z odpustów, 
które obchodzone są u nas: Naro-
dzenia Najświętszej Maryi Panny 
i Nawiedzenia Świętej Elżbiety. Oba 
mówią nam o początkach życia.  

W najbliższym tygodniu będziemy 
przeżywać Dzień Dziecka Utracone-
go, który jest wyjściem ku tym, któ-
rzy doświadczają bólu po stracie 
dziecka.  

 
W wielu miejscach organizowane 

są nabożeństwa i Msze. W naszej 
parafii w każdą trzecią sobotę mie-
siąca modlimy się w Obronie Życia 
Poczętego. W najbliższą sobotę 
chcemy włączyć w to nabożeństwo 
modlitwę za wszystkich tych, którzy 
utracili dziecko i ich rodziny. Niejed-
nokrotnie jest to cierpienie przeży-
wane w zaciszu domowym, bez wie-
dzy innych osób, często też noszone 
w sercu przez długie lata. Tym, który 
pomaga przejść trudne chwile i leczy 
serca jest Bóg.  

Pragniemy Jemu za wstawiennic-
twem Matki Bożej Zawierzenia pole-
cać wszystkich, którzy cierpią z tego 
powodu.  
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

ks. Łukasz

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Mdr 7, 7-11   Ps 90   Hbr 4, 12-13   Mk 10, 17-30 

Dzisiejsza Liturgia Słowa stawia dwa ważne pytania. Pierwszym z nich jest to, które 
wypowiada młodzieniec przychodzący do Jezusa: „co mam czynić, aby osiągnąć życie 
wieczne?” Jest to kluczowe pytanie, które nadaje sens naszej ziemskiej wędrówce. 
Nie jesteśmy bowiem stworzeni tylko do tego ziemskiego życia, ale przede wszystkim 
do życia wiecznego. Jezus pokazuje, że droga wiodąca do życia wiecznego wiedzie nie 
tylko przez wypełnianie przykazań (jest to za mało!) ale także przez wolność serca, 
która pozwala nam podążać za Jezusem (budować z Nim relację). I tu pojawia się 
drugie pytanie: jaki jest nas nasz stosunek do „dostatków ziemskich” i w czym pokła-
damy naszą ufność? Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że nawet zachowując przy-
kazania możemy mieć tak związane serce ziemskimi sprawami, że nie będziemy 
wstanie wznieść się ku niebu.  
Pozwólmy, aby słowo Boże osądzało dziś nasze serca.  
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 11.10  

7:00 + Zofia Urbanik (int. od kuzynki 
Emilii z rodziną) 

+ Antonina, Jan Krajsiewicz 

16:30 
Wro-
canka 

+ Stanisław Wiktorski (int. od 
brata Stanisława) 

18:00 + Edwarda i Aleksander Znój 

Poza 
 

+ Marian Kobak (greg. – int. od 
rodziny Graselów) 

+ Janusz Krychta (int. od pra-
cowników Apteki z Jedlicza) 

+ Ryszard Majka (int. od sąsia-
dów Przybyła) 

Wtorek 12.10 

7:00 + Henryk Buda 

Zmarli z rodziny Panochów 
i brat 

16:30 
Wro-
canka 

+ Stanisław Wiktorski (int. od 
brata Zbigniewa z rodziną) 

18:00 + Zofia Urbanik (int. od kuzynki 
Zdzisławy z rodziną) 

Poza + Marian Kobak (greg. – int. od 
Marcina Gwoździańskiego z 
żoną) 

+ Janusz Krychta (int. od Anny i 
Wacława Buba z Brzezówki) 

+ Ryszard Majka (int. od rodzi-
ny Turek z Łask) 

Środa 13.10 bł. Honorata Koźmińskiego 

7:00 + Zofia Urbanik (int. od kole-
gów i koleżanek syna Grzego-
rza ze Szkoły Podstawowej) 

16:30 
Wro-
canka 

+ Stanisław Wiktorski (int. od 
bratowej Anny i rodziny Wójci-
ków) 

18:00 Za ofiarodawców 

O zdrowie i szczęśliwe rozwią-
zanie dla Justyny 

Poza + Marian Kobak (greg. – int. od 
Mariusza Gwoździańskiego z 
rodziną) 

+ Janusz Krychta (int. od 
Agnieszki Dubiel z rodziną z 
Brzezówki) 

+ Ryszard Majka (int. od ku-
zynki Marzeny z mężem) 

Czwartek 14.10 

7:00 + Franciszek i Matylda Chudy 

16:30 
Wro-
canka 

+ Stanisław Wiktorski (int. od 
siostry z rodziną) 

18:00 + Wincenty Malinowski 

Podziękowanie za powrót do 
zdrowia i udaną operację 

Poza + Marian Kobak (greg. – int. od 
Tadeusza Sieńkowskiego z 
rodziną) 

+ Janusz Krychta (int. od zna-
jomych)  

+ Ryszard Majka (int. od 
wspólników z Łask) 

Piątek 15.10 św. Teresy od Jezusa 

7:00 + Katarzyna, Tadeusz, Jan Gar-
barz 

16:30 
Wro-
canka 

+ Stanisław Wiktorski (int. od 
OSP Wrocanka) 

18:00 + Łukasz Grysztar 

Dziękczynna w 1. rocz. ślubu 
Katarzyny i Mateusza, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo 

Poza + Marian Kobak (greg. – int. od 
Emilii Bacior) 

+ Janusz Krychta (int. od kole-
żeństwa Michała z Splast Kro-
sno) 

+ Ryszard Majka (int. od Wik-
torskich z rodziną) 

Sobota 16.10 św. Jadwigi Śląskiej 

7:00 + Józef Bonar (w 13. rocz. śm.) 

16:30 
Wro-
canka 

+ Stanisław Wiktorski (int. od 
rodziny Warchołów) 

18:00 + Jan Bugiel i zmarli rodzice 

+ Michalina Urbański 

Poza + Marian Kobak (greg. – int. od 
rodziny Zajdel z Krosna) 

+ Janusz Krychta (int. od kole-
żeństwa Michała z Splast Kro-
sno) 

+ Ryszard Majka (int. od ku-
zynki Renaty z mężem 
i dziećmi) 

Niedziela 17.10 

7:00 + Emilia i Józef Kaczmarscy  

8:30 
Wro-
canka 

+ Stanisław Wiktorski (int. od 
bratanicy Agnieszki z Rafałem i 
dziećmi) 

10:00 + Józef Wójcik (w 3. rocz. śm.) 

+ Zofia i Edward Szarłan 

Poza + Marian Kobak (greg. – int. od 
Barańskich) 

+ Janusz Krychta (int. od sasia-
da Brągla z Potakówki) 

+ Ryszard Majka (int. od kuzy-
nek Eweliny, Ewy, Danuty z 
rodzinami) 

11:30 Za parafian 

+ Stanisław (w 10. rocz. śm.) 

16:30 + Mieczysław Syrek (w 32. 
rocz. śm.) 

*** 

😊 Żarty Mileny 😊 
Dziadku, chcesz obejrzeć ze mną mecz? 

– A kto gra? 
– Austria i Węgry. 

– A przeciwko komu? 

 
Ogłoszenia parafialne 

1. Codziennie nabożeństwa różań-
cowe w Tarnowcu o godz. 17:30 
(w niedzielę o godz. 16:00) i we 
Wrocance o godz. 16:00 (w nie-
dzielę o godz. 8:00). 
2. W poniedziałek wyjątkowo nie 
będzie Mszy świętej we Wrocance. 
Intencja tam przyjęta na ten dzień 
będzie odprawiona w Tarnowcu 
rano. Prosimy parafian tam 
uczęszczających, aby sami odpra-
wili różaniec. 
3. We wtorek koło biblijne o godz. 
19:00 na plebanii. 
4. We wtorek o 20:00 spotkanie 
scholii dorosłych. Zachęcamy oso-
by, które śpiewają lub grają do 
włączenia się w tę posługę w para-
fii. 
5. W czwartek dodatkowa Mszy 
św. o godz. 20:00. Po niej adoracja 
całonocna, która kończy się w pią-
tek o godz. 12:30. 
6. W tym tygodniu spotkania dla 
kandydatów do Bierzmowania 
z klas VIII w czwartek o godz. 18:45 
i w sobotę o godz. 15:30. 
7. W piątek po Mszy wieczornej 
spotkanie KSM-u, w sobotę o godz. 
10:00 spotkanie scholi. 
8. Najbliższa sobota to trzecia so-
bota miesiąca. O godz. 17:30 Ró-
żaniec w intencji obrony życia. 
Z racji obchodzonego 15 paździer-
nika Dnia Dziecka Utraconego 
szczególnie zapraszamy rodziny 
dotknięte tym nieszczęściem oraz 
wszystkie osoby, którym chcą 
wspólnie modlić się w tych inten-
cjach. 
9. Dziękujemy za sprzątanie i ofia-
ry w minionym tygodniu. W tym 
tygodniu zapraszamy gr. 5. i 6. 
Z Sądkowej. 
10. W zakrystii są do odebrania 
rozpiski Mszy pogrzebowych za śp. 
Stanisławę Urbanik, Katarzynę Stój 
i Stanisławę Hap. Można je także 
znaleźć na stronie parafii. 
11. Dziś z racji Dnia Papieskiego 
zbiórka do puszek na fundację 
Dzieło Nowego Tysiąclecia. 
 

 

 

 


