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Tarnowiec, 24 październik 2021 

POSŁUGA W AFRYCE 

W dzisiejszą niedzielę we wszystkich 
diecezjach i parafiach na świecie obcho-
dzony jest Światowy Dzień Misyjny. Czas 
ten przypomina każdemu o tym, że Bóg 
obdarza człowieka daną misją. W spo-
sób szczególny wspominamy osoby, 
które usłyszały głos powołania misyjne-
go do pracy w odległych krajach. Dzięki 
łasce Pana Boga i ja miałem okazję 
uczestniczyć w tej niezwykłej misji. Spę-
dziłem pięć tygodni w Kenii, w Afryce. 
Czas ten był bardzo niezwykłym do-
świadczeniem. Posługa w Afryce jest 
całkowicie inna niż w Europie. Bardzo 
ciężko przenieść nasze europejskie zwy-
czaje na czarny ląd. Także działalność 
kapłana i animatora różni się od tej tu-
taj, chociaż ma oczywiście elementy 
wspólne. Często myślimy w sposób ste-
reotypowy o mieszkańcach Afryki, jed-
nak, gdy się lepiej ich pozna można się 
przekonać, że mamy wiele wspólnego. 
To co najważniejsze, czyli wiara, jest 
taka sama.  

Ich mentalność jednak jest całkowi-
cie inna niż nasza i czymś krzywdzącym 
a nawet niemożliwym byłoby próbować 
to zmieniać. To co mnie najbardziej 
urzekło w tych ludziach to przede 
wszystkim bardzo duża miłość do bliź-
niego i otwartość na drugiego człowieka. 
Nie trzeba było się wysilać by tamtejsi 
mieszkańcy od razu się z nami zaprzy-
jaźnili. Ich kultura ma także ogromny 

wpływ na liturgię. Oczywiście ryt jest ten 
sam, natomiast sposób przeżywania 
spotkania z Bogiem jest inny. Kenijczycy 
na liturgii są bardzo żywi i ruchliwi. 
Mnóstwo tańców, śpiewów czy klaska-
nie w dłonie – to są elementy, bez któ-
rych nie wyobrażają sobie Mszy świętej. 
Procesje liturgiczne odbywają się w to-
warzystwie tancerzy. Mają również do-
datkową procesję z Pismem Świętym, 
która udowadnia jak wielkie znaczenie 
ma Słowo Boże w ich kulturze. Pięknym 
elementem ich codzienności jest dewiza 
„pole pole”, która oznacza „spokojnie, 
mamy czas”. Rzeczywiście przeżywali 
swój dzień bez pośpiechu i jakiegokol-
wiek związanego z tym stresu. Nie 
przejmowali się spóźnieniami i mieli 
mnóstwo wolnego czasu. Jak sami mó-
wili „wy macie zegarki, a my mamy 
czas”. Bardzo mi się podobało, że zdecy-
dowaną większość wolnego czasu spę-
dzali we własnym towarzystwie, a także 
z nami. Sprawiło to, że szybko mogliśmy 
się tam poczuć jak na swoim miejscu.  

W Kenii spędzałem czas głównie 
w szkole i sierocińcu Shalome Home, 
który liczy ponad 500 dzieci a większość 
z nich nie ma rodziny. Moim zadaniem 
tam było po prostu spędzanie czasu 
z dziećmi i zabawa z nimi. -+Właśnie ten 
czas był jednym z piękniejszych. Widać 
było, że tym dzieciom naprawdę zależy 
na kontakcie z drugim człowiekiem oraz 
mają ogromną potrzebę miłości. Tą mi-
łość starałem się dawać jak tylko potra-
fię. Moim zadaniem było również pro-
wadzenie rekolekcji na wybrzeżu w pa-

rafii Msabaha. Rekolekcje ewangeliza-
cyjne oparte na programie Ruchu Świa-
tło-Życie podzielone były na dwa turnu-
sy po 5 dni. Rekolekcje skupiały w sobie 
bardzo zróżnicowanych ludzi. Mogły to 
być osoby, które mają już rozwiniętą 
relację z Panem Bogiem, a mogły to być 
również osoby, które dopiero pierwszy 
raz usłyszały o Jezusie Chrystusie. 

Czas w Kenii był cudownym doświad-
czeniem. Oczywiście nie był to łatwy 
czas, wiele było też trudności. Klimat, 
warunki życia czy różne zwyczaje kultu-
rowe nie raz były wielkim wyzwaniem. 
Jednak ich serdeczność oraz pragnienie 
niesienia im Chrystusa pomogły mi prze-
trwać je wszystkie. Mogłem poznać bli-
żej tych ludzi oraz ich kulturę i zwyczaje. 
Również rozmowy z nimi i doświadcze-
nie ich życia potrafiły mnie nie raz nawet 
zawstydzić. Ich głęboka wiara i przeży-
wanie Eucharystii, liturgii i życie według 
Słowa Bożego może być przykładem dla 
każdego z nas. 

kl. Wiktor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Jr 31, 7-9   Ps 126   Hbr 5,1-6   Mk 10, 

46b-52 
Bóg jest źródłem przemiany ! On odmie-
nił los Izraela i On może odmienić los 
każdego z nas. Dla Boga nie ma rzeczy 
niemożliwych. Podstawowym warunkiem 
jest jednak autentyczne pragnienie zmia-
ny. Taką postawę widzimy u niewidome-
go Bartymeusza, który wie czego chce i 
wytrwale o to prosi Pana. Już nie będzie 
mógł żebrać i liczyć na pomoc innych ale 
mimo wszystko pragnie odzyskać wzrok, 
by móc normalnie żyć, nawet jeżeli wiąże 
się to z wzięciem odpowiedzialności za 
swoje życie. Warto dziś się zastanowić 
czy my naprawdę chcemy, aby Bóg od-
mienił nasze życie? Może nie widzimy 
jego działania, ponieważ nie potrafimy 
zrezygnować z naszych przyzwyczajeń 
i „korzyści” płynących z naszej biedy 
duchowej, moralnej czy materialnej... 
Chcesz zmiany? 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 25.10  

7:00 Józefa Bućko 

W 50. rocz. ślubu Haliny i Kazi-
mierza, dziękczynna z prośbą o 
potrzebne łaski i opiekę Matki 
Bożej Tarnowieckiej 

16:30 
Wrocanka 

+ Czesław Bochnia 

18:00 + Władysława, Adolf Karaś 

Poza 
 

+ Marian Kobak (greg. - int. od 
kleryka Andrzeja Fereta) 

+ Janusz Krychta (int. od Stani-
sława i Grażyny Garbacik) 

+ Ryszard Majka (int. od rodzi-
ny Kaniów z Kamienicy Górnej) 

+ Katarzyna Stój (int. od Lidii i 
Zdzisława Stanek) 

Wtorek 26.10 

7:00 + Maria Wyderka 

+ Stanisław Mazur 
16:30 

Wrocanka 
+ Katarzyna (w 1. rocz. śm.) 

18:00 + Franciszek Polak (w 50. rocz. 
śm.) 

Poza + Marian Kobak (greg. - int. od 
rodziny Lulów) 

+ Janusz Krychta (int. od Artura 
i Małgorzaty Kania) 

+ Ryszard Majka (int. od Ka-
niów z Kamienicy) 

+ Katarzyna Stój (int. od Micha-
ła Stanek) 

Środa 27.10 

7:00 + Katarzyna Siara (w 30. rocz. 
śm.) 

16:30 
Wrocanka 

+ Henryk Buda 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Marian i Daniela Betlej (w 6. 
rocz. śm. Danieli) 

Poza + Marian Kobak (greg. - int. od 
Józefa Kochanka) 

+ Janusz Krychta (int. od Mazu-
chowskich z rodziną) 

+ Ryszard Majka (int. od Moniki 
i Pawła Trygarów) 

+ Katarzyna Stój (int. od Stani-
sława Roś z Zimnej Wody) 

Czwartek 28.10 Święto św. Szymona 
i Judy Tadeusza  

7:00 + Helena Góra (int. od KGW 
Brzezówka) 

16:30 
Wrocanka 

+ Stefania i Stefan Buda 

18:00 Dziękczynna w 30. rocz. ślubu 
Janusza i Danuty, z prośbą 

o dalsze błogosławieństwo 
Boże 

+ Józefa Wanat 

Poza + Marian Kobak (greg. - int. od 
Jadwigi Szlachciuk z zagranicy) 

+ Janusz Krychta (int. od rodzi-
ny Sanockich) 

+ Katarzyna Stój (int. od rodzi-
ny Czekańskich z Dobrucowej) 

Piątek 29.10 

7:00 + Helena Góra (int. od Stowa-
rzyszenia i Rady Sołeckiej 
z Potakówki) 

+ Marian Kobak (int. od żony) 

16:30 
Wrocanka 

Dziękczynna za 80 lat życia, 
z prośbą o dalszą opiekę Matki 
Bożej Tarnowieckiej i błogo-
sławieństwo Boże 

18:00 + Jan i Amelia (w 3. rocz. śm. 
Amelii) 

Poza + Marian Kobak (greg. - int. od 
Marka Kochanka z rodziną) 

+ Janusz Krychta (int. od sklepu 
37 GS Jedlicze) 

+ Katarzyna Stój (int. od rodzi-
ny Frydrych z Sądkowej) 

Sobota 30.10 

7:00 + Helena Góra (int. od szwa-
gierki z Grybowa z córką Anetą) 

16:30 
Wrocanka 

+ Józefa i Jan Wiktorscy i zmarli 
z rodziny 

18:00 + Janina i Tadeusz Lepuccy 

+ Michał i Alfreda Przewor 

Poza + Marian Kobak (greg. - int. od 
Krystyny i Wiesława Rygiel) 

+ Janusz Krychta (int. od rodzi-
ny Stręków) 

+ Katarzyna Stój (int. od pra-
cowników Szkoły Podstawowej 
w Tarnowcu) 

Niedziela 31.10 

7:00 + Tadeusz Lepucki (z okazji 
imienin) 

8:30 
Wrocanka 

+ Edward i Mirosław Kania 

10:00 + Józefa, Franciszek, Adolf Klo-
cek 

Poza + Janusz Krychta (int. od rodzi-
ny Lawerów) 

+ Katarzyna Stój (int. od rodzi-
ny Krychtów) 

11:30 Za parafian 

+ Maria i Franciszek Sobuś (w 
11. rocz. śm. Franciszka) 

16:30 + Roman Wanat 

 
– A przeciwko komu? 

 

Ogłoszenia parafialne 
 

1. W tym tygodniu wypada: w czwartek 
święto św. Szymona i Judy Tadeusza. 
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). 
W przyszłą niedzielę na godz. 16:00 
zapraszamy dzieci, które uczęszczały na 
różaniec wraz ze swoimi planszami. 
Dzieci otrzymają upominki za uczestnic-
two. 
3. We wtorek koło biblijne o godz. 19:00 
na plebanii ,a o 20 schola dorosłych 
w domu pielgrzyma. 
4. W czwartek nie będzie Mszy świętej 
o godz. 20:00. Adoracja całonocna roz-
pocznie się o godz. 21. Kończy się ona 
w piątek o godz. 12:30. 
5. W czwartek i w sobotę spotkania 
kandydatów do Bierzmowania z klas 
VIII. 
6. W piątek po Mszy wieczornej spotka-
nie KSM-u, w sobotę o godz. 10:00 spo-
tkanie scholi. 
7. Dzisiaj Niedziela Misyjna rozpoczyna-
jąca Tydzień Misyjny, pamiętajmy 
w naszych modlitwach o misjonarzach. 
W tygodniu będziemy modlić się używa-
jąc formularza Mszy o ewangelizację 
ludów. Nie zapominajmy także 
o modlitwie za rozpoczęty Synod. 
8. W przyszłym tygodniu zmiana czasu 
z soboty na niedzielę. 
9. Za ławkami wyłożone są kartki na 
wypominki. Prosimy, aby je składać 
w zakrystii ustalając datę. 
10. Z racji zbliżającej się Uroczystości 
Wszystkich Świętych zachęcamy do 
spowiedzi. Możliwość jak zawsze pół 
godziny przed każdą Mszą świętą. 
A w najbliższą sobotę dodatkowo od 
godz. 17:00. Prosimy nie odkładać na 
ostatnią chwilę. 
11. Przypominamy o trosce o groby 
najbliższych i prosimy, aby śmieci 
z cmentarza (także wieńce i uschłe kwia-
ty) wyrzucać tylko do podstawionych 
kontenerów, które są wywożone przez 
Gospodarkę Komunalną, za którą usługę 
płacimy jako parafia. 
12. Przypominamy, że w trakcie przyno-
szenia darów do ołtarza pozostajemy 
w pozycji siedzącej. 
13. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 2. i 3. z Tarnowca. 
13. Zapraszamy do odwiedzenia naszego 
parafialnego Facebook’a. 
 


