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Tarnowiec, 21 listopad  2021 

Synod? Czy mnie to dotyczy? 

Jeżeli choć trochę żyjemy rzeczywistością Kościoła, który jest naszą 
Wspólnotą, zapewne słyszeliśmy o rozpoczętym w październiku Synodzie 
Biskupów, który tym razem przebiega pod hasłem „Ku Kościołowi 
synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. 

Sobory i synody w Kościele istniały od 
pierwszych wieków i miały na celu 
podejmowanie i pogłębianie różnych 
zagadnień z życia Kościoła dotyczących 
doktryny (nauczania) ale też  
i organizacji i dyscypliny kościelnej. 
Odbywają się ona na różnych 
poziomach. Może niektórzy z nas 

pamiętają np. Synod Diecezji Rzeszowskiej, który odbywał się w latach 
2001-2004, i którego owocem były dokumenty precyzujące funkcjonowanie 
naszego Kościoła lokalnego jakim jest diecezja rzeszowska. 

Papież św. Paweł VI powołał do życia Synod biskupów, który gromadzi co 
kilka lat przedstawicieli episkopatów poszczególnych krajów i pochyla się 
każdorazowo nad konkretnymi zagadnieniami. Dotychczas obrady trwały 
kilka tygodni z ekspertami w danych dziedzinach. Tym razem papież 
Franciszek postanowił zmienić formułę Synodu biskupów rozpisując ją na 
kilka etapów (w diecezjach, w Konferencjach Episkopatów poszczególnych 
krajów i wreszcie w Watykanie) i rozciągając w czasie nawet do kilku lat. 
Chodzi o to, aby przede wszystkim uczyć się słuchać.   

Cały proces synodalnego słuchania należy właściwie rozumieć.  
We Wspólnocie Kościoła działa Duch Święty i przemawia przez ogół Ludu 
Bożego co nazywamy „sensus fidei” – „zmysłem wiary”. Nie można 
zgromadzenia synodalnego traktować jako praparlamentu, jak zaznacza 
sekretarz generalny Synodu. Ponadto Dokument Przygotowawczy z mocą 
podkreśla, że „konsultacja Ludu Bożego nie oznacza przyjęcia w łonie 
Kościoła dynamiki demokracji opartej na zasadzie większości, ponieważ  
u podstaw uczestnictwa w każdym procesie synodalnym leży łączące 
wszystkich umiłowanie wspólnej misji ewangelizacyjnej, a nie 
reprezentowanie sprzecznych interesów”. 

Czego Kościół oczekuje od nas? Czy my mamy włączyć się w Synod? 
Oczywiście, że tak! Kościół pragnie wsłuchać się w głos swoich wiernych 
więc także nas członków wspólnoty parafialnej w Tarnowcu. 

Jak? Są dwa sposoby. Po pierwsze, każda parafia naszej diecezji jest 
poproszona, aby zostały przeprowadzone spotkania i rozmowy z wybraną 
grupą wiernych. W naszej parafii będą to rodzice dzieci przygotowujących 
się do Pierwszej Komunii Świętej. Forma i czas tych spotkań będzie podana 
w najbliższym czasie. 

Po drugie, każdy może się wypowiedzieć poprzez stronę internetową, która 
specjalnie została stworzona na potrzeby synodu w naszej diecezji. Jej 
adres to: www.synodrzeszow.pl . Możemy znaleźć tam wszystkie materiały 
związane z synodem oraz na stronie startowej okienko „Chcemy cię 
posłuchać”, w którym podane są podejmowane zagadnienia oraz jest 
wyjaśnione jak możemy przesłać swoją wypowiedź. 

Warto przeczytać także artykuł „O co chodzi w nowej formule Synodu 
Biskupów?”, który znajduje się na stronie www.ekai.pl. 

Pamiętajmy o modlitwie za synod i włączmy się aktywnie w jego przebieg. 

Ks. Łukasz 

Konkurs o Prymasie Tysiąclecia w Szkole 
Podstawowej w Umieszczu 

 W dniu 18 listopada br. w Szkole Podstawowej  
w Umieszczu odbył się Gminny Konkurs "Błogosławiony 
Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia". Wzięli w nim udział 
przedstawiciele siedmiu szkół z miejscowości: Czeluśnica, 
Nowy Glinik, Glinik Polski, Łajsce, Tarnowiec, Umieszcz  
i Wrocanka. Warunkiem startu w konkursie była lektura 
książki "Kardynał Stefan Wyszyński". W kategorii klas V-VI 
pierwsze miejsce zdobył Dawid Sanocki z Tarnowca, drugie 
Kinga Kobak z Glinika Polskiego, trzecie ex aequo Krzysztof 
Szajnicki z Tarnowca i Adam Kardaś z Umieszcza.  
W kategorii klas VII i VIII pierwsze miejsce zajął Krzysztof 
Mastej z Łajsc, drugie Kamil Banach z Czeluśnicy, a trzecie 
Kamila Gierula również z Czeluśnicy. Pozostali uczestnicy 
otrzymali wyróżnienia.  Organizatorzy konkursu na końcu 
podziękowali opiekunom wszystkich uczniów oraz Gminie 
Tarnowiec za sponsorowanie nagród.   
 Konkurs wpisał się w szereg inicjatyw podejmowanych  
w roku beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Myślę, że dla 
każdego  z tych młodych ludzi Kardynał Wyszyński stał się 
bliższy i bardziej znany. Czytając teksty o błogosławionym 
Prymasie, nie można nie zauważyć siły jego ducha. Jego 
nieugięta wiara i miłość do Boga i Maryi, męstwo  
w prześladowaniach stało się natchnieniem dla milionów 

Polaków. Podziw dla 
wielkich rzeczy, 
które Bóg przez 
niego dokonał jest 
tym większy, że  
w dniu święceń 
kapłańskich Stefan 

Wyszyński był bardzo  chory i słaby. Jak sam wspominał 
"leżąc na posadzce kościoła, gdy zebrani odmawiali nad 
nim Litanię do Wszystkich Świętych, bał się, że nie wstanie 
i nie utrzyma się na nogach". Znamienne są też jego słowa:  
"Po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę". Realizował tę 
dewizę, będąc:  duszpasterzem robotników, inteligencji, 
kapelanem dzieci niewidomych i sióstr Służebnic Krzyża  
w Laskach oraz żołnierzy Armii Krajowej. Podejmował 
wszelkie wysiłki, by chrześcijańską miłością ogarnąć nawet 
największych wrogów. 

Teresa W. 

 

 
  
 

 
 
 
 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Dn 7,13-14   Ps 93   Ap 1,5-8   J 18,33b-37 

Stajemy dziś wobec Jezusa jako Króla. Wsłuchując się  
w Słowo Boże odkrywamy, że Chrystusowe Królestwo nie 
podlega ludzkim kategoriom, charakteryzuje się trwałością  
i powszechnością. Odkrywamy też jakim Jezus jest Królem 
 i jakie zasady obowiązują nas członków Jego Królestwa. Są 
nimi głównie: służenie Jezusowi (pomyśl co to znaczy) oraz 
przyjęcie prawdy i kierowanie się nią. 
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Intencje Mszy świętych 
Poniedziałek 22.11 

7:00 + Maria Kupka (int. od kuzynek 
Teresy i Kazimiery) 

+ Józef Dziura 

18:00 + Karolina Kula (int. od Stanisławy  
i Marka Zawadowicz z rodziną) 

+ Łukasz Grysztar (int. od wujka 
Leszka z Umieszcza) 

Poza + Marian Kobak (int. od Bożeny  
i Władysława Markiewicza) 

+ Janusz Krychta (int. od pracow-
ników SPG ZOZ Jedlicze) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od rodziny 
Niemiec z Szebni) 

+ Maria Ziomek (int. od kolegów  
i koleżanek Andrzeja z Zakładu 
Produkcji Metalowej Nowego 
Stylu wydział CP 12) 

+ Stanisława Hap (int. od sąsiadów 
z granicy) 

Wtorek 23.11 

7:00 + Karolina Kula (int. od Jadwigi 
Piekarz z Sądkowej) 

+ Marian Kobak (int. od wnuka 
Bartka z rodziną) 

18:00 + Maria Kupka (int. od koleżanek 
KGW Sądkowa) 

+ Łukasz Grysztar (int. od pracow-
ników sklepu Groszek  
w Jedliczu) 

Poza + Marian Kobak (int. od Bożeny  
i Władysława Markiewicza) 

+ Janusz Krychta (int. od rodziny 
Sanockich z Jedlicza) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od rodziny 
Świdraków) 

+ Maria Ziomek (int. od kolegów  
i koleżanek Andrzeja z Zakładu 
Produkcji Metalowej Nowego 
Stylu wydział CP 12) 

+ Stanisława Hap (int. od rodziny 
Jaskółka z Jedlicza) 

Środa 24.11 – św. Jana Kantego 

7:00 + Maria Kupka (int. od Marii Mali-
nowskiej) 

Zmarłe siostry z Róży Matki Bożej 
Opiekunki Rodzin 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Henryk Gałuszka (w 9. rocz. śm.) 

Poza + Marian Kobak (int. od rodziny 
Markuc z Brzezówki) 

+ Janusz Krychta (int. od kolegi 
Mariusza Muzyka) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od Marty  
i Jana Radoniów z rodziną) 

+ Maria Ziomek (int. od kolegów  
i koleżanek Andrzeja z Zakładu 
Produkcji Metalowej Nowego 
Stylu wydział CP 12) 

Czwartek 25.11 

7:00 
 

+ Stanisława i Henryk Sanocki 

+ Karolina Kula (int. od sąsiadów 
Klocków i Baranów) 

18:00 + Katarzyna i Zdzisław Polak 

+ Marian Kania (int. od siostry 
Marii z mężem) 

Poza + Marian Kobak (int. od rodziny 
Pawlusiów z Brzezówki) 

+ Janusz Krychta (int. od rodziny 
Krychtów z Męcinki) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od koleża-
nek Paszyna i Pasieka) 

+ Maria Ziomek (int. od Marii 
Klocek z rodziną) 

+ Stanisława Hap (int. od rodziny 
Marciów) 

Piątek 26.11 – św. Jana Pawła II 

7:00 + Karolina Kula (int. od sąsiadów) 

+ Eugeniusz i Amelia 

18:00 + Marian Kania (int. od chrzestne-
go Dariusza) 

+ Joanna Macek (int. od kuzyna 
Sławka z rodziną) 

Poza + Janusz Krychta (int. od rodziny 
Krychtów z Męcinki) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od koleża-
nek i kolegów ze Szkoły Podsta-
wowej) 

+ Stanisława Hap (int. od Lucyny  
i Janusza Machowskich) 

+ Maria Ziomek (int. od Stanisława 
Hydzik) 

Sobota 27.11 

7:00 + Karolina Kula (int. od siostrzeni-
cy Anny z rodziną) 

+ Łukasz Grysztar (int. od rodziny 
Kielarów z Umieszcza) 

18:00 + Piotr Grzesik (w 7. rocz. śm., int. 
od żony i dzieci) 

+ Joanna Macek (int. od siostry 
Bożeny z mężem) 

Poza + Janusz Krychta (int. od rodziny 
Gibadło) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od koleża-
nek i kolegów ze Szkoły Podsta-
wowej) 

+ Stanisława Hap (int. od kolegów 
z brygady) 

+ Maria Ziomek (int. od sasiadów 
rodziny Dłuskich) 

Niedziela 28.11 

7:00 + Henryk Drozdowicz 

8:30 
Wrocanka 

+ Ludwika Gałuszka (w 56. rocz. 
śm.) 

10:00 + Grzegorz Świdrak (w 5. rocz. 
śm.) 

Poza + Janusz Krychta (int. od Małgo-
rzaty i Tomasza Goleń) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od Roberta 
Wójcika z rodziną) 

+ Stanisława Hap (int. od sąsiadki 
Elżbiety z rodziną) 

+ Maria Ziomek (int. od Dyrektora 
i pracowników GOSiR w Jedliczu) 

11:30 Za parafian 

+ Władysław Królicki (w 25. rocz. 
śm.), Stefania i zmarli z rodziny 

16:30 + Henryka Dłuska 

 

 
 
 

Ogłoszenia parafialne 

1. Dziś Uroczystość Chrystusa Króla, 
święto patronalne Akcji Katolickiej  
i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 
Za tydzień rozpoczynamy Adwent. 
2. Wypominki w naszej parafii do 
najbliższej niedzieli w dni powszednie o 
godz. 17:30, w niedziele o godz. 16:00. 
Nie będzie wypominków w środę z racji 
Nowenny do Matki Bożej. 
3. We wtorek Koło Biblijne o godz. 19:00 
na plebanii. 
4. W środę po Mszy wieczornej 
zapraszamy członków i sympatyków Akcji 
Katolickiej na wieczór filmowy  
z ciasteczkiem. 
5. W tygodniu na plebanii odbędą się 
spotkania dla rodziców dzieci 
komunijnych: w środę o godz. 19:00,  
w czwartek o godz. 18:00 i w piątek  
o godz. 19:00. Spotkanie tylko dla 
rodziców. Szczegóły w ogłoszeniach na 
Internecie. 
6. W czwartek Msza św. o godz. 20:00  
i adoracja całonocna, która kończy się  
w piątek o godz. 12:30. 
7. W piątek po Mszy wieczornej 
spotkania KSM-u, a w sobotę o godz. 
10:00 spotkanie scholii dziecięcej. 
8. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 10. i 11. z Tarnowca. 
9. Dziękujemy za dary złożone  
w Sądkowej i Tarnowcu na hospicjum 
Caritas w Jaśle. Przekazano 150 kg 
ziemniaków i kilka kilogramów warzyw. 
10. Grupa mieszkańców gminy Tarnowiec 
będzie po Mszach zbierać podpisy w 
sprawie uruchomienia linii MKS na trasie 
Krosno-Potok-Jedlicze-Potakówka-
Tarnowiec-Brzezówka-Jedlicze-Krosno. 
11. W pierwszym tygodniu adwentu (za 
tydzień) od wtorku 30 listopada do 
czwartku 2 grudnia będziemy przeżywać 
parafialne rekolekcje adwentowe. Będzie 
je głosił o. dr Paweł Sroka, proboszcz 
parafii franciszkanów w Jaśle. Przez te 
dni nie będzie Mszy porannej. Msze  
o godz. 12:00 i 18:00. 
12. Dzisiaj składka na Caritas Polska, 
która pomaga migrantom na granicy 
Polsko-Białoruskiej. 
13. Teraz wystawienie Najświętszego 
Sakramentu. Odmówimy Litanię do Serca 
Jezusa i Akt Poświęcenia. Za udział w tym 
nabożeństwie można uzyskać dziś odpust 
zupełny pod zwykłymi warunkami. 

 

 
 

 

 

 

Żarty Mileny 
Co mówi nauczycielka geografii przy 

mapie? 

-Witam państwa 


