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Tarnowiec, 28 listopada 2021 

Paczuszka dla Maluszka  
Po raz drugi przystępujemy do akcji Paczuszka dla 

Maluszka. Nasze wsparcie, kierujemy podobnie jak rok 
temu do dzieci, które los dotknął ciężką chorobą, nie 
szczędząc im cierpienia fizycznego, odebrał radość dzie-
cięctwa, a często pozbawił możliwości zabawy z rodzeń-
stwem, czy wtulenia się w ramiona rodziców . Dzieci pod 
opieką Hospicjum mają szczególne potrzeby. Niektóre 
bardzo prozaiczne. Wszystkie ważne, aby zapewnić im 
godne warunki bytowania.  

Wiele z potrzebnych rzeczy można kupić w aptece. 
Potrzebne są pieluchy SENI w rozmiarach XS (0), S (1), M 
(2), L (3), pieluchy dla młodzieży (dorosłych). Podkłady 

SENI 60 x 90cm, maść z vit. A, Tormentiol, maści pielęgnacyjne, Alantan, Bepan-
then, Octanisept, Skinsept, Emolienty, balsamy do ciała, żele np. Bioderma, Elo-
derm , Emolium  - są to kosmetyki pielęgnacyjne dla osób leżących. Jak wszystkie 
dzieciaki chciałyby mieć zabawki interaktywne, grające, edukacyjne. Dla chłopców 
potrzebne są ubranka w  rozmiarach: 86, 92, 98. Ubrania – piżamy, spodnie dreso-
we, koszulki – rozmiary: S, M, L,  XL . Funkcjonowanie placówki można usprawnić 
ofiarując np.: sól i tabletki do zmywarki, rękawiczki winylowe, nitrylowe baterie AA 
i AAA Przydatna będzie maszynka do strzyżenia włosów, suszarka do włosów. 
Do kuchni dla dzieci, przydatne są: soczki, deserki, zupki, kaszki - Gerber, Bobo 
Vita, Bobo Frut, HiPP Soki, musy, syropy owocowe, biszkopty, herbatniki, przekąski 
bezglutenowe, kisiel, budyń, galaretka, cukier waniliowy, miód, dżem, Nutella, 
herbata, herbatki ziołowe/owocowe, kakao Puchatek, Nesquik. Tak więc pomoc 
możemy ofiarować na wiele sposobów. Wszystkie dary zostaną przewiezione do 
Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie, tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia. Prosimy je składać przy choince w kaplicy po prawej stronie.        
Spieszmy się kochać ludzi... 

Małgorzata 

Lektorski wyjazd 
Podczas ostatniego weekendu nasza wspólnota ministrancka odpoczywała i inte-
growała się w domu Fundacji Troska w Kozłówku. Przyjechaliśmy tam w piątek 
wieczorem i od razu rozpoczęliśmy robienie tostów na kolację. Następnie poświeci-
liśmy chwilę czasu na adorację. Każdy z nas modlił się indywidualnie, w ciszy i spo-
koju. Po wieczornej kąpieli nastał czas na integrację wspólnoty. Cała noc była pełna 
grania w gry planszowe, karty i rozgrywek w fife. Na następny dzień rano, niewy-
spani lecz radośni zabraliśmy się do gotowania parówek. Zjedliśmy pyszne śniada-
nie i zebraliśmy się na wspólnym odmówieniu jutrzni. Następnie wysłuchaliśmy 
konferencji księdza Piotra, który jest gospodarzem tego domu. Dowiedzieliśmy się 
czym jest męskość, kiedy jesteśmy prawdziwymi mężczyznami i jak rozróżniać co 
jest grzechem a co nie. Zachęceni przemową księdza o odkrywaniu nowych 

przygód wyruszyliśmy na wędrówkę do 
sklepu. Niestety wróciliśmy bez zakupów 
i od razu poszliśmy na Mszę świętą. Na-
stępnie mieliśmy grilla i jeszcze chwilę na 
odpoczynek, i rozpoczęliśmy szykowanie 
się do powrotu. Po zabraniu swoich rzeczy i 
miłych wspomnień wyjechaliśmy do domu. 

Patryk 

 

Ogłoszenia parafialne 
1. Dziś rozpoczynamy Adwent. W tym 
tygodniu Roraty w poniedziałek, pią-
tek i sobotę o godz. 6:30. Zachęcamy 
do przychodzenia z lampionami, dzieci 
prosimy, aby zbierały się koło zakrystii, 
by wspólnie uczestniczyć w procesji na 
wejście. We wtorek, środę i czwartek 
porządek rekolekcyjny: Msze św. 
o godz. 12:00 i 18:00. Intencje z Mszy 
porannej odprawione będą o godz. 
12:00. Jeżeli ofiarodawcom nie odpo-
wiada takie rozwiązanie prosimy dzi-
siaj podejść do zakrystii. Po wieczor-
nych Mszach nauki stanowe: we wto-
rek dla mężów i mężczyzn żyjących 
w związkach niesakramentalnych; 
w środę dla żon i kobiet żyjących 
w  wiązkach niesakramentalnych, 
w czwartek dla wszystkich osób żyją-
cych samotnie. 
2. W niedziele Adwentu porządek 
Mszy zwyczajny. 
3. W tym tygodniu we wtorek święto 
św. Andrzeja Apostoła. 
4. We wtorek Koło Biblijne o godz. 
19:00 na plebanii. 
5. W tym tygodniu spotkania dla kan-
dydatów do Bierzmowania: w czwar-
tek  po Mszy wieczornej, w sobotę 
o godz. 15:30. 
6. W czwartek nie będzie Mszy św. 
o godz. 20:00. Adoracja rozpocznie się 
o godz. 21:00, a zakończy się w piątek 
o godz. 12:30. 
7. Najbliższy piątek to pierwszy piątek 
miesiąca. Spowiedź we Wrocance od 
godz. 16:00 i Msza o godz. 16:30, 
w Tarnowcu spowiedź od godz. 17:00, 
o 17:30 Nabożeństwo pierwszopiąt-
kowe. 
8. W najbliższą sobotę nie będzie od-
wiedzin u chorych. Udamy się do nich 
w sobotę 18 grudnia. Można na ten 
dzień zgłaszać dodatkowych chorych 
w zakrystii lub telefonicznie. 
9. W sobotę nabożeństwo pierwszo-
sobotnie o godz. 17:00. 
10. W niedzielę adoracja prywatna po 
Mszy św. o godz. 7:00 do godz. 9:30. 
Popołudniu o godz. 16:00 zmiana 
tajemnic różańcowych. 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 29.11  

6:30 + Łukasz Grysztar (int. od 
Piotra i Małgorzaty Wiete-
cha) 

+ Teofila Roztocka 

18:00 + Franciszek i Joanna Radoń 

+ Joanna Macek (int. od 
siostry Małgorzaty z rodziną) 

Poza + Janusz Krychta (int. od 
Jacka Woźniaka z rodziną) 

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

+ Stanisława Hap (int. od 
Jacka Woźniaka z rodziną) 

+ Maria Ziomek (int. od są-
siada Stanisława Dzik z Bea-
tą) 

Wtorek 30.11 - święto św. Andrzeja 

12:00 + Grzegorz Świdrak 

+ Anna Opioła 

18:00 + Joanna Macek (int. od 
siostry Bożeny z rodziną) 

+ Waleria Sanocka (int. od 
Eweliny Olczyk z rodziną) 

Poza + Janusz Krychta (int. od 
kolegów Michała z magazy-
nów firmy Splast) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od 
Zofii Ogorzałek z rodziną) 

+ Stanisława Hap (int. od 
Koła Gospodyń z Wrocanki) 

+ Maria Ziomek (int. od Ur-
szuli Wnęk z rodziną) 
 

Środa 1.12  

12:00 + Tomasik Edward (w 2. rocz. 
śm.) 

+ Czesława i Mieczysław 
Goleń, Czesława i Bronisław 
Farbaniec 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Apolonia i Jan Grzesik 

Poza + Janusz Krychta (int. od 
kolegów Michała z magazy-
nów firmy Splast) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od 
Zofii Roman z rodziną) 

+ Stanisława Hap (int. od 
sąsiadów Łopatkiewiczów) 

+ Maria Ziomek (int. od ro-
dziny Nowaków i Wiśniow-
skich z Wiśniowej) 

+ Danuta Świdrak (int. od 
wnuczki Moniki z mężem) 

Czwartek 2.12 

12:00 + Łukasz Grysztar (int. od 
Barbary, Grzegorza i Michała 
Radoń) 

+ Marian Kania (int. od syna 
Wiesława z rodziną) 

18:00 + Joanna Macek (int. od 
kuzynki Justyny z rodziną) 

+ Waleria Sanocka (int. od 
Witolda Głowackiego) 

Poza + Janusz Krychta (int. od 
mieszkańców Potakówki) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od 
Grażyny Jakubowskiej z całą 
rodziną) 

+ Stanisława Hap (int. od 
sąsiadki Królickiej) 

+ Maria Ziomek (int. od Ra-
doniów z Gąsówki) 

+ Danuta Świdrak (int. od 
rodziny Piechotów i Piątków) 

Piątek 3.12 - św. Franciszka Ksawere-
go 

6:30 + Łukasz Grysztar (int. od 
Doroty Trznadel) 

+ Stanisława Urbanik (int. od 
sąsiadów Dubielów) 

16:30 
Wrocanka 

+ Ryszard Pikuła (w 21. rocz. 
śm.) 

 18:00 W int. rodziny 

+ Waleria Sanocka (int. od 
rodziny Mitków) 

Poza + Janusz Krychta (int. od Zofii 
Wójtowicz) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od 
Jacka Żurada z rodziną) 

+ Stanisława Hap (int. od 
swatowej Czekańskiej z Po-
takówki) 

+ Danuta Świdrak (int. od 
rodziny Twarduś z Gliniczka) 

+ Maria Ziomek (int. od są-
siadów Głowackich) 

Sobota 4.12 

6:30 + Barbara Sobczak (int. z 
okazji imienin) i Zofia Ciesza-
nowska 
 

+ Marian Kania (int. od syna  
Mariusza z rodziną) 

18:00 + Emilia Kucharska (w 22. 
rocz. śm.) 

+ Waleria Sanocka (int. od 
chrześniaka Janka z żoną Elą 
z Zduńskiej Woli) 

Poza + Janusz Krychta (int. od 
Doroty i Jana Laba) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od 
Anny Dziury z rodziną) 

+ Stanisława Hap (int. od 
chrzestnej Jolanty z rodziną) 

+ Danuta Świdrak (int. od 
rodziny Orzechowskich ze 
Starachowic) 

+ Maria Ziomek (int. od są-
siadki Adeli Orzechowicz) 

Niedziela 5.12 

7:00 + Barbara Lepucka (z okazji 
imienin) 

8:30 
Wro-
canka 

+ Michalina i Karol Faber 

10:00 + Kazimierz Baran i zmarli z 
rodziny 

Poza + Janusz Krychta (int. od 
Justyny i Roberta Betlejów) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od 
rodziny Petryniak) 

+ Stanisława Hap (int. od 
sąsiadów z granicy) 

+ Danuta Świdrak (int. od 
rodziny Orzechowskich ze 
Starachowic) 

+ Maria Ziomek (int. od 
Krzysztofa i Ewy) 

11:30 Za parafian 

+ Stanisław Orlof (w 31. rocz. 
śm.), Cecylia Faber (w 29. 
rocz. śm.) i Stanisław 

16:30 + Maria Jastrząb (int. od 
siostry z Potakówki) 

 
 

 

11. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
w minionym tygodniu. W tym tygo-
dniu zapraszamy gr. 12. i 13. z Tar-
nowca. 
12. W minionym tygodniu zebraliśmy 
do puszek 1795 zł na Caritas Polska 
na pomoc migrantom na granicy 
Polsko-Białoruskiej. 
13. Bóg zapłać ofiarodawcy za zakup 
i zamontowanie dozowników wody 
święconej. 
14. Bóg zapłać za ofiary złożone przy 
okazji wypominków. 
15. Zachęcamy do włączenia się 
w akcję paczuszka dla maluszka. 

16. Przy wyjściu z kościoła są do 
nabycia wigilijne świece Caritas. Z 
tyłu kościoła i w zaprzyjaźnionych 
sklepach wystawione są kosze na 
produkty na święta dla potrzebują-
cych. 
17. Od dziś można zabierać opłatki. 
Ofiary składane przy tej okazji są 
przeznaczone są na utrzymanie pana 
kościelnego i pana organisty. Zachę-
camy do ofiarności. 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Jr 33,14-16   Ps 25   1 Tes 3,12-

4,2    Łk 21,25-28.34-36 
Oczekujemy przyjścia naszego Pana. 
Ale czy naprawdę? Czy nie stało się 
to tylko pobożnym kaznodziejskim 
sloganem? Słowo Boże zaprasza dziś 
każdego z nas do przyglądnięcia się 
swojemu oczekiwaniu. Pomyśl... 
Czy twoje serce jest gotowe? Czy 
czuwa? Czy nie jest ociężałe? Spo-
tkaj się ze słowem Pana w całej 
prawdzie o sobie i swoim życiu.  

 

 


