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Tarnowiec, 7 listopada 2021 

(Nie)drobne wydarzenia 
 
Zakończyliśmy październik. Przez cały miesiąc grupka dzieci, 

zwłaszcza z młodszych klas szkoły podstawowej i przedszkola zbierała 
naklejki za udział w nabożeństwach różańcowych. W ostatnią niedzielę 
odebrały one drobne upominki za swoje uczestnictwo. Dziękujemy 
rodzicom za przyprowadzanie dzieci i wspólną modlitwę oraz ks. Woj-
ciechowi za koordynowanie całej akcji z naklejkami i nagrodami. 

W Niepublicznej Szkole Podstawowej we Wrocance odbył się kon-
kurs „Mój różaniec”. Zadaniem uczniów było wykonanie własnoręcznie 
różańca wykorzystując różne dostępne materiały. W konkursie wzięło 
udział 14 dzieci, a ich prace można oglądać jeszcze w przyszłą niedzielę 
w kościele we Wrocance. Pomysłowość była ogromna: od różańców 
wykonanych z żołędzi i kasztanów przez te wykonane z różnych korali-
ków, sznurków, drewna, aż po różaniec z nakrętek, żelków i pompo-
nów. Gratulujemy rodzicom i dzieciom pięknych różańców. Konkurs 
został rozstrzygnięty w ostatnią niedzielę. Wszyscy otrzymali dyplomy, 
wyróżnienia oraz nagrody książkowe.  

W minioną niedzielę we Wrocance do grona ministrantów został 
przyjęty po rocznym przygotowaniu Paweł Sajdak. Gratulujemy wy-
trwałości i cieszymy się każdym nowym chłopcem pełniącym posługę 
przy ołtarzu. Warto nadmienić, że w tym roku grono kandydatów jest 
znacznie większe i daje nadzieję, że Liturgiczna Służba Ołtarza zacznie 
się powiększać .W Tarnowcu mamy ośmiu kandydatów, a we Wrocan-
ce dwóch. Życzymy im wszystkim wytrwałości. 

Ks. Łukasz 
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 
1 Krl 17,10-16   Ps 146   Hbr 

9,24-28   Mk 12,38-44 
 
Przeliczasz ?... Czas? Pienią-
dze? Wsłuchaj się dziś 
w Słowo Boże i zobacz co tak 
naprawdę się opłaca. Może 
warto przestać liczyć i zary-
zykować, i dać trochę miej-
sca dla Bożego działania 
i Jego mocy? 
 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. W tym tygodniu wypada we 
wtorek święto poświęcenia Bazyliki 
Laterańskiej. 

2. Wypominki w naszej parafii 
w niedziele o godz. 16:00, w tygo-
dniu o godz. 17:30. Nie będzie wy-
pominków w środę z racji Nowen-
ny do Matki Bożej. W ramach wy-
pominków używamy różnych form 
modlitwy: Różaniec, Koronka, Nie-
szpory. Kartki z wypominkami pro-
simy składać w zakrystii. 

3. We wtorek nie będzie Koła Bi-
blijnego. 

4. W czwartek wypada Święto Nie-
podległości. Uroczysta Msza święta 
o godz. 12:00. Przed Mszą o godz. 
11:15 koncert patriotyczny w wy-
konaniu zespołu Tarnina. 

5. W czwartek Msza św. o godz. 
20:00 i adoracja całonocna, która 
kończy się w piątek o godz. 12:30. 

6. W piątek nie będzie spotkania 
KSM-u. 

7. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
w minionym tygodniu. W tym ty-
godniu zapraszamy gr. 6. i 7. z Tar-
nowca. 

8. Dwa tygodnie temu składka na 
misje wyniosła 3692 zł. 

9. Na kweście na cmentarzu 1 li-
stopada zebraliśmy 3372 zł – środ-
ki te zostaną rozdzielone – połowa 
na Caritas parafialny a druga poło-
wa na opłatę wywozu śmieci z 
cmentarza. 

10. Bóg zapłać władzom gminnym 
za zorganizowanie zabezpieczenia 
procesji w Uroczystość Wszystkich 
Świętych, a policji i straży za peł-
nioną służbę. 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 8.11 

7:00 + Władysław Kawa 

+ Józef Musiał 

18:00 Dziękczynna w intencji Panu Bogu wiadomej 
oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny 

+ Józef 

Poza + Marian Kobak (int. od Janusza i Beaty Sien-
kowskich z rodziną) 

+ Katarzyna Stój (int. od rodziny Mikołajewi-
czów) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od sąsiadów) 

+ Janusz Krychta ( int. od Marioli Betlej z rodzi-
ną) 

Wtorek 9.11 Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Late-
rańskiej  

7:00 + Maria Walaszek (int. od Kobaka) 

+ Józef Musiał 

18:00 + Jan i Katarzyna Lepuccy 

Za zmarłych z rodziny Wójcik 

Poza + Marian Kobak (int. od kolegów z pracy syna) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od sąsiadów) 

+ Janusz Krychta ( int. od rodziny Macek 
z Szebni) 

Środa 10.11 św. Leona Wielkiego  

7:00 + Kazimiera Pikuła (int. od Kobak) 

+ Stanisław 

18:00 Za ofiarodawców 

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla wnu-
czek 

+ ks. Jan Kania 

Poza + Marian Kobak (int. od rodziny Zubów) 

+ Janusz Krychta ( int. od Edwarda i Zofii Gor-
gosz) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od sąsiadów) 

Czwartek 11.11 św. Marcina z Tours 

7:00 + Helena Delimata, Piotr i Mieczysław 

18:00 + Józef Betlej (w 16. rocz. śm.), Leokadia i An-
toni 

+ Maria Kupka (int. od córki z mężem) 

Poza + Roman Rozpara (w 1. rocz. śm., int. od 
wnuczki Joanny) 

+ Marian Kobak (int. od Stanisława i Józefa 
Garbacik z rodziną) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od sąsiadów Haliny 
i Janusza Wyderka z rodziną) 

+ Janusz Krychta ( int. od siostrzeńca Krzysztofa 
z rodziną) 

Piątek 12.11 św. Jozafata Kuncewicza 

7:00 + Stanisław Pikuła (int. od Kobak) 

Za dusze w czyśćcu cierpiące i zmarłych z ro-
dziny 

18:00 Za zmarłych z rodziny Zając i Ordyna 

Poza + Barbara i Stanisław Sobczak i zmarli rodzice 

+ Marian Kobak (int. od rodziny Zajchowskich 

+ Janusz Krychta ( int. od siostrzenicy Gabrieli) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od Bożeny i Jerzego 
Wojdyłów z rodziną) 

Sobota 13.11 św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i 
Krystyna 

7:00 + Stanisław Tomasik 

Poza + Stanisław Wiktorski 

18:00 + Czesława i Ignacy Uram 

W int. Pawła w 18. urodziny, o błogosławień-
stwo Boże i opiekę Matki Bożej 

Poza + Marian Kobak (int. od sąsiadów Klocków 
i Światków) 

+ Janusz Krychta ( int. od siostrzeńca Mateu-
sza) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od Jana Wojdyły) 

Niedziela 14.11  

7:00 + Stanisław Forystek i Władysław Forystek 

8:30 
Wrocanka 

+ Krystyna 

10:00 + Stanisław Mazur 

Poza + Marian Kobak (int. od rodziny Wiśniowskich) 

+ Janusz Krychta ( int. od siostrzeńca Dominika 
z żoną) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od rodziny Kołodziejów) 

11:30 Za parafian 

Podziękowanie za 30 lat małżeństwa, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo 

16:30 W 3. rocz. urodzin Julii 

 

 

Żarty Mileny 😊😊😊 

‘ 
Babcia pyta wnuczka: 
– Ile to dwa razy dwa? 

– Yyyy…..cztery. 
– Brawo wnusiu. Dostajesz cztery cukierki. 

– A mogłem powiedzieć osiem! 

 

 
ZAPRASZAMY NA NASZE MEDIA SOŁECZNOŚCIOWE 

 

                   
 

 


