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       Tarnowiec, 5 grudnia 2021 

Rekolekcje adwentowe; Świadomość 
grzechu 

Adwent rozpoczęliśmy nowym ro-
kiem duszpasterskim i parafialnymi 
rekolekcjami. Rozważania prowadził 
o. dr Paweł Sroka – proboszcz Parafii 
Franciszkanów w Jaśle. Przez trzy dni 
codziennie była Msza święta o godz. 12 
i 18 z nauką rekolekcyjną ogólną i sta-
nową. W ramach przygotowań do 100 -
lecia koronacji Figury Matki Bożej Tar-
nowieckiej w naszej parafii prowadzi-
my rozważania na temat grzechu i taką 
tematykę podjął nasz rekolekcjonista. 
W roku 2021-2022 przyglądamy się jak 
grzech uderza w miłość: „Wprowadzam 
nie przyjźń między ciebie i niewiastę, 
pomiędzy potomstwo twoje, a potom-
stwo jej , ono zmiażdży ci głowę , a ty 
zmiażdżysz mu piętę” /Rodz.3,15/.  

W pierwszym dniu rozważań 
o. Paweł  wyszedł od tekstu z Księgi 
Rodzaju i pokazał początki człowieka , 
początki każdego z nas i mechanizm 
wchodzenia w grzech , czyli temat , 
który jest trudny , nieprzyjemny, ale 
i bardzo życiowy.  Temat, z którym 
zmagamy się każdego dnia. I w naszym 
kościele jest mozaika konsekwencji 
pierwszego grzechu, który jest efektem 
wolnego wyboru człowieka, który 
sprzeciwia się woli Pana. Po zjedzeniu 
owocu Adam i Ewa stali się samotni, 
zawstydzeni, stracili szczęście, a ich 
relacje z Bogiem na zawsze uległy 
zmianie. Pierwszy grzech burzy nie 
tylko stosunki z Bogiem, ale też z inny-
mi ludźmi. A przecież Bóg jest zawsze 
dobry, daje pierwszym rodzicom skóry, 
później chroni Kaina, ratuje Noego. Bóg 
zawsze martwi się o człowieka, mimo 
jego niedoskonałości, małości i skłon-
ności do grzechu.  

W drugim dniu pogłębialiśmy temat 
konsekwencji grzechu pierworodnego. 
Czy choroba, cierpienie, śmierć bliskiej 
osoby to kara za grzechy? Ani śmierci, 
ani choroby Bóg nie stworzył, weszły 
one na świat przez zawiść demona i są 
konsekwencją grzechu pierworodnego. 

Nigdy nie jest tak, że ktoś zgrzeszył, 
a Bóg, żeby go ukarać, zsyła na niego 
cierpienie. On zawsze chce naszego 
dobra i szczęścia i jak mówi św. To-
masz; z każdej choroby i cierpienia jest 
w stanie wyprowadzić więcej dobra, 
i takie smutne sytuacje bardziej zbliżają 
nas do Pana Boga.  

W ostatnim dniu rozważań ojciec 
Paweł odniósł się do Ewangelii wg św. 
Mateusza (Mt 7, 21, 24-27): „Nie każ-
dy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie 
do królestwa niebieskiego , lecz ten kto 
spełnia wolę mego Ojca , który jest 
w niebie”. Co się dzieje jak nie wypeł-
niam woli Bożej ? Jak często uświada-
miam sobie, że jestem słaby? Skąd 
bierze się taka słabość? Kto nie słucha 
Pana Jezusa i nie żyje zgodnie z Jego 
nauką słabnie, robi się kruchy Umiejęt-
ność słuchania Słowa Bożego jest źró-
dłem mocnej konstrukcji psychicznej, 
odpornej na wszystkie ataki. Tę kon-
strukcję taką jak ze stali i betonu nie da 
się stworzyć w jednej chwili. Powstaje 
ona dzień po dniu, w codziennym sys-

tematycznym trudzie. Budujmy solidnie 
nasze wnętrze. Tym bardziej, że mamy 
być budowlą trwającą wiecznie. To 
niewyobrażalny dramat, gdy ktoś bu-
duje swe życie na piasku, co w osta-
teczności skazane jest na porażkę. 
Zasadniczym sprawdzianem trwałości 
naszej budowli życia jest miłość. Nie 
jest najważniejszy sukces, kariera, pre-
stiż, bogactwo, ale to, ile dobra uczyni-
łem, czy moje życie służyło Chrystusowi 
i bliźnim. To jest najtrwalszy funda-
ment - na wieczność.  Na zakończenie 
ks. proboszcz jako Pasterz i Kustosz 
Parafii podziękował Ojcu Pawłowi, 
kapłanom i parafianom za udział w 
tegorocznych rekolekcjach, za głoszone 
Słowo Boże, wspólną modlitwę, życząc 
dalszej pięknej i owocnej pracy 
w duszpasterskiej posłudze. Z pamięcią 
w modlitwie. 

Teresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Ba 5,1-9   Ps 126   Flp 1,4-6.8-

11   Łk 3,1-6 
Grzech odziera nas z piękna, 
sprawia, że nie widzimy tego co 
w nas wspaniałe. Diabeł robi 
wszystko by zniszczyć w nas 
poczucie wartości i zachwyt nad 
sobą oraz drugim człowiekiem. 
Bóg natomiast chce nam przy-
wrócić piękno. On nas stworzył 
wspaniałymi i gdy szpecimy się 
przez grzech On przychodzi 
z łaską, by odnowić w nas pier-
wotny blask. Bóg wychodzi do 
nas i On robi wszystko, by to co 
nas odgradza od Niego zostało 
zniszczone – On „zniża każdą 
górę i doły zasypuje”. Z naszej 
strony potrzeba otwartości 
i gotowości do współpracowania 
z łaską. Pozwól Bogu na działa-
nie w Tobie! 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 06.12  

6:30 + Marian Kania (int. od syna 
Mariusza z rodziną) 

+ Zofia Witkoś (w 3. rocz. śm.) 

18:00 + Józefa Radoń 

+ Waleria Sanocka (int. od brata 
Stanisława) 

Poza + Janusz Krychta (int. od sąsia-
dów Mędrków) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od Ży-
głowiczów z rodziną) 

+ Stanisława Hap (int. od swa-
towej z Wrocanki) 

+ Danuta Świdrak (int. od rodzi-
ny Garbarzów i Gankiewiczów 
z Jasła) 

+ Maria Ziomek (int. od Kasi 
z rodziną) 

Wtorek 07.12 

6:30 + Marian Kania (int. od chrzest-
nego Mariusza Żebrackiego) 

+ Maria i Tadeusz Jaskółka 

18:00 + Waleria Sanocka (int. od córki 
Marii z mężem) 

+ Alicja Wietecha (int. od Róży 
Matki Bożej Zawierzenia) 

Poza + Janusz Krychta (int. od Lucyny 
i Jausza Machowskich) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od Sa-
nockiego z Potakówki) 

+ Stanisława Hap (int. od kole-
żanki i kolegi z pracy Teresy) 

+ Danuta Świdrak (int. od rodzi-
ny Garbarzów i Gankiewiczów 
z Jasła) 

+ Maria Ziomek (int. od Patrycji 
z rodziną) 

Środa 08.12 Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia 

6:30 Dziękczynna w 35. urodziny 
Mariana, z prosbą o błogosła-
wieństwo Boże i opiekę Matki 
Bożej Tarnowieckiej 

12:00 O zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla sióstr i ich rodzin z Róży 
NMP Niepokalanie Poczętej 

18:00 Za ofiarodawców 

W 20. rocznicę założenia Róży 
św. Jadwigi Królowej z prośbą o 
Boże błogosławieństwo 

Poza + Janusz Krychta (int. od Krysty-
ny z rodziną Cyran z Biecza) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od rodzi-
ny Kociuba) 

+ Stanisława Hap (int. od Iwony i 
Grzegorza Szymbara) 

+ Maria Ziomek (int. od koleża-
nek córki Anny) 

+ Danuta Świdrak (int. od rodzi-
ny Garbacików z Roztok) 

Czwartek 09.12 

6:30 + Marian Kania (int. od kuzynki 
Zofii z mężem Januszem) 

+ Joanna Macek (int. od kuzyna 
Kamila) 

18:00 + Waleria Sanocka (int. od wnu-

ków Moniki i Szymona) 

+ Alicja Wietecha (int. od wnuka 
Michała z rodziną) 

Poza + Janusz Krychta (int. od kuzyna 
Marka z Sądkowej) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od sąsia-
dów męża Kozłowskich z Bączalu 
Dolnego) 

+ Maria Ziomek (int. od rodziny 
Ziomek i Tomasik) 

+ Danuta Świdrak (int. od Gło-
wackich z Łajsc) 

Piątek 10.12 

6:30 + Joanna Macek (int. od teściów) 

+ Stefan Bielski (w 1. rocz. śm.) 

 18:00 + Marian Kania (int. od swato-
wej z Łajsc z rodziną) 

+ Alicja Wietecha (int. od córki 
Małgorzaty) 

Poza + Janusz Krychta (int. od kuzynki 
Moniki i Stefanii z rodziną) 

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

+ Maria Ziomek (int. od Mariu-
sza Muzyki) 

+ Danuta Świdrak (int. od sąsia-
dów) 

Sobota 11.12 

6:30 + Joanna Macek (int. od męża 
z synem) 

+ Waleria Sanocka (int. od bra-
tanicy Barbary Lackes z mężem) 

18:00 + Alicja Wietecha (int. od wnuka 
Marcina z rodziną) 

+ Katarzyna Jasińska (int. od 
przyjaciół córki Magdy i Piotr) 

Poza + Janusz Krychta (int. od kuzyna 
Grześka z Sądkowej) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od rodzi-
ny Zwolińskich) 

+ Maria Ziomek (int. od rodziny 
Urszuli i Mariana Kenarów) 

+ Danuta Świdrak (int. od rodzi-
ny Bućków) 

Niedziela 12.12 

7:00 + Jadwiga Twaróg 

8:30 
Wrocanka 

+ Ryszard 

10:00 + Barbara i Roman (w 17. rocz. 
śm. Barbary) 

Poza + Janusz Krychta (int. od kuzynki 
Czesławy i Daniela Gromek) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od kuzyna 
Andrzeja z rodziną) 

+ Maria Ziomek (int. od firmy 
Unimet z Sądkowej) 

+ Danuta Świdrak (int. od wnuka 
Grzegorza z rodziną) 

11:30 Za parafian 

+ Czesława i Stanisław 

16:30 + Maria Jastrząb (int. od Ha-
piów) 

 
~ Cytat dnia ~ 

Choćby ci Pan dał chleb ucisku i wodę utrapienia, 

twój Nauczyciel już nie odstąpi, a oczy twoje 

patrzeć będą na twego Mistrza. [Iz 30,20] 

 Ogłoszenia parafialne 
1. Zapraszamy na Roraty w dni po-
wszednie o godz. 6:30. Zachęcamy do 
przychodzenia z lampionami, dzieci 
prosimy, aby zbierały się koło zakrystii, 
by wspólnie uczestniczyć w procesji na 
wejście. W niedziele nie ma Rorat - 
porządek Mszy zwyczajny. 
2. We wtorek Koło Biblijne o godz. 
19:00 na plebanii, a o 20 próba scholi 
w domu pielgrzyma. 
3. W środę wypada Uroczystość Nie-
pokalanego Poczęcia. Porządek Mszy 
świętych: 6:30, 12:00 i 18:00. O 17:30 
jak zawsze nowenna do Matki Bożej. 
Na Mszy wieczornej przyjęcie do Du-
chowej Adopcji. Deklaracje są wyłożo-
ne za ławkami. W ten dzień kończy się 
Rok św. Józefa. Powierzajmy się Oblu-
bieńcowi Najświętszej Maryi Panny. 
Możemy wrócić do katechez o św. 
Józefie, które znajdują się na kanale 
parafialnym Youtube. 
4. W środę po Mszy wieczornej na 
plebanii spotkanie mężczyzn posługu-
jących przy Liturgii (czytających, zbie-
rających składkę, służących do Mszy). 
Zapraszamy także nowych chętnych, 
którzy chcieliby się zaangażować. 
5. W czwartek po Mszy wieczornej 
w kościele spotkanie rodziców kandy-
datów do Bierzmowania. 
6. W piątek po Mszy spotkanie KSM, 
a w sobotę o godz. 10 schola dziecięca. 
7. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 14. i 15. z Tarnowca. 
8. Przypominamy akcji „Paczuszka dla 
maluszka” i 
9. Spowiedź adwentowa przebiegać 
będzie w następującym porządku – 
w wyznaczone dni od godz. 15:00 do 
18:00 i od 18:30 do 20:00: czwartek 
16.12 – Sądkowa i Dobrucowa, piątek 
16.12 – Wrocanka (od 15 do 17:30 
w kaplicy na Wrocance) i od 18:30 do 
20:00, poniedziałek 20.12 – Brzezówka 
i Roztoki, wtorek 21.12 – Umieszcz 
i Potakówka, środa 22.12 – Tarnowiec. 
10. W sklepiku będzie można nabyć 
znane nam już Ewangelie na każdy 
dzień na rok 2022. Będzie ona dostęp-
na w małym i większym formacie. 
Prosimy, aby dziś zapisać się w sklepi-
ku, abyśmy wiedzieli orientacyjnie 
jakie jest zapotrzebowanie. Ewangelie 
będą dostępne od następnej niedzieli.  
11. Dziś po Mszach zbiórka do puszek 
na Pomoc Kościołowi na Wschodzie.  
12. Pani katechetka i dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Tarnowcu zbierają 
dzisiaj po Mszach na hospicjum 
w Krośnie. Dla ofiarodawców przygo-
towali pierniczki. 
 


