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Tarnowiec, 17 październik 2021 

Warto pielgrzymować 
9 sierpnia, w sobotę grupa parafian udała się w autokarową pielgrzym-

kę do Strachociny i Komańczy. Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy 
Mszą świętą celebrowaną przez naszego opiekuna duchownego  
ks. Wojciecha. W kościele parafialnym w Strachocinie ciepło powitał nas 
ks. kustosz Józef Niżnik, który przybliżył nam historię rodu Bobolów na 
strachocińskich ziemiach i sylwetkę niezwykłego syna sanockiej ziemi  
św. Andrzeja Bobolę. Następnie udaliśmy się na słynną Bobolówkę. Na 
dawnym wzgórzu dworskim, zamieszkiwanym niegdyś przez średnio-
zamożne szlacheckie rody znajduje się nowa kaplica polowa, gromadząca 
czcicieli wielkiego Patrona Polski.  

Kolejnym punktem naszej 
wyprawy była Izba Pamięci Pry-
masa Tysiąclecia, już dziś błogo-
sławionego Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, znajdująca się w 
klasztorze Sióstr Najświętszej 
Rodziny z Nazaretu w Komańczy. 
Krótka, acz barwna opowieść 
siostry Agnieszki przeniosła nas 
do 50-tych lat XX wieku, niewąt-
pliwie czasu trudnego dla Polski i Kościoła – okresu internowania  
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nazaretanki pielęgnują w Komańczy 
pamięć o tym historycznym wydarzeniu, gromadzą pamiątki  i zdjęcia, 
udostępniają kaplicę, w której modlił się nasz wielki Rodak. Zarówno  
w jednym, jak i drugim miejscu, każdy pielgrzym mógł złożyć swe ufne 
modlitwy, prośby i podziękowania. Na wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy 
byli tu pierwszy raz, miejsca te zrobiły niesamowite wrażenie.  
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w pięknej i klimatycznej miejsco-
wości Jaśliska, by zajrzeć do tutejszego kościoła i pokłonić się Matce Bożej 
Królowej Nieba i Ziemi.  

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wziąć udział w pielgrzymce,  
dziękujemy ks. Wojciechowi za opiekę duchową, a naszym Wielkim  
Patronom za opiekę podczas podróży i prosimy o nieustanne wyjednywa-
nie łask u Boga dla naszych rodzin, parafii i ojczyzny. 

                                                                                                    Teresa 

 

 
  
 

 
 
 
 
 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Iz 53,10-11   Ps 33   Hbr 4,14-16   Mk 10,35-45 

Dzisiejsza Liturgia Słowa odkrywa nam niesamowitą prawdę o Bogu, który  
z miłości do nas ludzi staje się naszym sługą. Nie ma w tym żadnej korzyści, 
nie oczekuje wdzięczności, czyni to tylko i wyłącznie z nadmiaru miłości. Bóg 
w Jezusie Chrystusie stał się sługą wszystkich ludzi, a wyrazem tej służby jest 
ofiara Jego życia za zbawienie nas wszystkich. 
Wpatrując się w przykład Boga jesteśmy zaproszeni, abyśmy też stali się 
sługami – najpierw Boga, a następnie każdego człowieka – zwłaszcza tego, 
kto stoi niżej od nas i znajduje się w nędzy materialnej, duchowej, moralnej. 
 
 

Ogłoszenia parafialne 

1. W tym tygodniu wypada: w poniedziałek 
święto św. Łukasza. 
2. Codziennie nabożeństwo różańcowe  

w Tarnowcu o godz. 17:30 (w niedzielę o godz. 

16:00) i we Wrocance o godz. 16:00  

(w niedzielę o godz. 8:00). 

3. We wtorek koło biblijne o godz. 19:00 na 

plebanii. 

4. W czwartek dodatkowa Mszy św. o godz. 

20:00. Po niej adoracja całonocna, która kończy 

się w piątek o godz. 12:30. 

5. W piątek po Mszy wieczornej spotkanie 

KSM-u, w sobotę o godz. 10:00 spotkanie 

scholii. 

6. Za ławkami wyłożone są kartki na 

wypominki. Prosimy, aby je składać w zakrystii 

ustalając datę. 

7. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  

w minionym tygodniu. W tym tygodniu 

zapraszamy gr. 7. z Sądkowej i 1. z Tarnowca. 

8. W minionym tygodniu na Fundację „Dzieło 

Nowego Tysiąclecia” zebraliśmy 3423 zł. 

9. Najbliższa niedziela to Niedziela Misyjna, 

składka ze Mszy św. przeznaczona będzie na 

misje. 

10. W zakrystii są do odebrania listy na 

jesienną zbiórkę inwestycyjną. 

11. Przypominamy, że każdy ksiądz według 

prawa kanonicznego normalnie może odprawić 

tylko jedną Mszę dziennie. Z tej przyczyny 

terminy wolnych intencji są oddalone i prosimy 

mieć to na uwadze. Gdy jest taka potrzeba  

(za chorych i w innych intencjach) istnieje 

możliwość w dzień powszedni poproszenia  

ks. Proboszcza o odprawienie tej intencji 

bezpośrednio przed Mszą przez niego 

odprawianą. 

12. Wszystkie ogłoszenia w gazetce,  
w gablotce i na stronie parafii. 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 18.10 – Święto św. Łukasza 

7:00 W int. Karola z okazji 60. urodzin, 
z prośbą o opiekę Matki Bożej 
Tarnowieckiej na dalsze lata 

16:30 
Wro-
canka 

+ Stanisław Wiktorski (int. od 
swatów z Łask) 

18:00 + Agnieszka i Jan Gałuszka (w rocz. 
śm.) 

+ Mieczysław Sanocki 

Poza + Stanisława Urbanik (int. od Marii 
i Jana Urbanów) 

+ Marian Kobak (greg. - int. od 
Grażyny i Tomasza z rodziną) 

+ Janusz Krychta (int. od kolegi 
Mariana Faber z Chlebnej) 

+ Ryszard Majka (int. od właścicieli 
Huty Zorza) 

Wtorek 19.10 

7:00 + Jan i Ludwika Polak 

+ Zofia i Ignacy 

16:30 
Wro-
canka 

+ Stanisław Wiktorski (int. od 
rodzenstwa synowej Agaty) 

18:00 + Kazimiera Bonar 

Poza + Stanisława Urbanik (int. od  
rodziny Musiałów i Dygoniów) 

+ Marian Kobak (greg. - int. od 
swatów z Jasła) 

+ Janusz Krychta (int. od koleżanek 
córki Karoliny z rehabilitacji) 

+ Ryszard Majka (int. od I grupy  
z Tarnowca) 

Środa 20.10 – św. Jana Kantego 

7:00 + Mieczysław i Maria Macek 

16:30 
Wro-
canka 

+ Tadeusz Pac (w 4. rocz. śm., int. 
od żony) 

18:00 Za ofiarodawców 

Dziękczynna za odzyskane zdrowie 
Jana Źrebca, z prośbą o dalszą 
opiekę Pana Boga i Matki Bożej 
Tarnowieckiej 

Poza + Stanisława Urbanik (int. od  
rodziny Polaków i Machowiczów) 

+ Marian Kobak (greg. - int. od 
Jadwigii i Mariana Sienkowskich) 

+ Janusz Krychta (int. od Dominiki 
Kosiarowskiej z rodziną) 

+ Ryszard Majka (int. od sąsiadów 
Landoch) 

Czwartek 21.10 

7:00 + Helena Góra (int. od córki  
z mężem i dziećmi) 

16:30 
Wro-
canka 

+ Józef Lepucki 

18:00 + Aleksander, Józefa, Zdzisław 
Baca 

O błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej w nowym domu 

Poza + Stanisława Urbanik (int. od  
rodziny Łuszczów) 

+ Marian Kobak (greg. - int. od 
Haliny i Stanisława Sarna z rodzi-
ną) 

+ Janusz Krychta (int. od Ewy No-
wak z rodziną) 

+ Ryszard Majka (int. od kolegów  
i koleżanek z Huty Zorza) 

Piątek 22.10 – św. Jana Pawła II 

7:00 + Helena Góra (int. od rodziny 
Sanockich) 

+ Helena i Józef 

16:30 
Wro-
canka 

+ Tadeusz Pikuła (w 4. rocz. śm.) 

18:00 + Teresa Angster (w 6. rocz. śm.) 

Poza + Marian Kobak (greg. - int. od 
Barbary i Stanisława Sienkowskich 
z rodziną) 

+ Janusz Krychta (int. od współ-
pracowników syna Michała z dzia-
łu produkcji Splast Jedlicze) 

+ Ryszard Majka (int. od Justyny  
i Bogdana Wypasek z rodziną) 

+ Katarzyna Stój (int. od Stanisła-
wa Czubik z rodziną) 

Sobota 23.10 

7:00 W int. Róży Matki Bożej Różańco-
wej – za członkinie żywe i zmarłe 

16:30 
Wro-
canka 

+ Józef Musiał (w 1. rocz. śm.) 

18:00 + Helena Góra (int. od Lidii i Józefa 
Goleniów) 

+ Stanisław, Kunegunda, Czesław 
Wais 

Poza + Marian Kobak (greg. - int. od 
Moniki i Marka Misiołek) 

+ Janusz Krychta (int. od Janiny 
Krowickiej z rodziną) 

+ Ryszard Majka (int. od kuzyna 
Andrzeja Myśliwiec z rodziną) 

+ Katarzyna Stój (int. od Izabeli  
i Krzysztofa Roś z Zimnej Wody) 

Niedziela 24.10 

7:00 + Stefania Lepucka 

8:30 
Wro-
canka 

+ Józef i Maria Kania 

10:00 + Michalina Forystek i jej rodzice 

Poza + Marian Kobak (greg. - int. od 
rodziny Grandów z Jasła) 

+ Janusz Krychta (int. od Haliny 
Lubaś z rodziną) 

+ Katarzyna Stój (int. od rodziny 
Wyderka z Roztok) 

+ Ryszard Majka (int. od kuzyna 
Henryka Myśliwca z rodziną) 

11:30 Za parafian 

O szczęśliwy przebieg i rozwiąza-
nie ciąży 

16:30 + Kazimiera Jachym 

K A T E C H E Z A 
Kolejną częścią Mszy św. jest Liturgia  

Eucharystyczna. 
Zgodnie z wolą Jezusa Msza święta jest ofia-

rą i ucztą paschalną, w której stale  
uobecnia się w Kościele ofiara krzyża,  
ilekroć kapłan reprezentujący Chrystusa czyni 
to co On uczynił. 

Celebracja liturgii Eucharystycznej  
rozpoczyna się od przygotowania darów jakie 
będzie tematem naszej dzisiejszej  
katechezy. 

Wtedy to przynosi się do ołtarza chleb  
i wino z wodą, czyli te elementy które  
Chrystus wziął w swoje ręce. Chleb i wino 
stają się symbolem wszystkiego, co  
zgromadzenie eucharystyczne przynosi od 
siebie w darze Bogu i co ofiaruje w duchu. 

Po zakończeniu modlitwy wiernych,  
najpierw przygotowuje się ołtarz, czyli stół 
Pański będący ośrodkiem całej liturgii  
eucharystycznej. Umieszcza się na nim korpo-
rał, puryfikaterz, mszał i kielich, już te przed-
mioty mówią nam o wielkim znaczeniu tego 
co się za chwilę tu będzie działo. 

Następnie zaleca się aby wyznaczeni wierni 
w procesji przynieśli dary chleba  
i wina. Wtedy jest wykonywany odpowiedni 
śpiew a wierni siedzą aż do okadzenia kapła-
na. Można także przynosić do ołtarza dary na 
potrzeby ubogich lub kościoła. 

Modlitwy towarzyszące przygotowaniu  
darów w posoborowej liturgii są wzorowane 
na żydowskich błogosławieństwach stołu  
i jako takie mogły być wypowiadane przez 
Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy.  
W modlitwach tych wielbimy Boga za Jego 
dary jakie otrzymaliśmy od Niego i do Niego 
przynosimy aby przez Niego stały się  
Chlebem Życia i Kielichem Zbawienia. 

Następnie odbywa się okadzenie darów, 
ołtarza i krzyża aby wyrazić, że modlitwa  
i ofiara Kościoła wznosi się przed Boże  
oblicze jak dym kadzidła. Można tam także 
dostrzegać wzywanie Ducha  Świętego, aby to 
sprawił. Okadzenie zaś kapłana jest uczcze-
niem jego świętej posługi, zaś  okadzenie ludu 
mówi o godności wynikającej z chrztu. 

Kapłan obmywając ręce wyraża pragnienie 
duchowego oczyszczenia. 

Następnie wezwanie: Módlcie się Bracia... 
jest jak przy innych modlitwach prezydialnych 
wezwaniem do wspólnej modlitwy: Módlmy 
się! Tym razem lud wspólnie wypowiada 
modlitwę błagalną po jakiej następuje modli-
twa nad darami czyli druga modlitwa prezy-
dialna. Modlitwa ta kończy przygotowanie 
darów, ujmuje ona całościowo treść i znacze-
nie tego działania czyli przygotowania i całej 
wspólnoty. Brzmi ona w tą niedzielę: 
Miłosierny Boże, daj nam z prawdz i-
wą swobodą ducha pełnić służbę przy 
Twoim ołtarzu, niech Ofiara którą 
składamy,  mocą Twojej łaski oczyści  
nas z grzechów. Przez Chrystusa, P a-
na naszego  
 
 


