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Tarnowiec, 12  grudnia 2021 

                  20 lat Róży św. Jadwigi Królowej 
8 grudnia 2001 roku założyłyśmy 

Różę Św. Królowej Jadwigi. Tajemnice 
poświęcił nam już nieżyjący Ks. Michał  
z Tarnobrzegu, który w naszym 
Sanktuarium towarzyszył peregrynacji 
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 
Ksiądz proboszcz Stanisław Mazur 

zachęcał aby w tym czasie peregrynacji każdy z parafian złożył jakieś 
postanowienie, jedna z sióstr Róży chciała podziękować za uzdrowienie jej 
syna z ciężkiej choroby i w dowód wdzięczności  z drugą koleżanką założyły 
tę Różę. Na początku było piętnaście osób. Każdy rok był dla nas szczególny, 
zawsze coś wnosił: wspólny różaniec odmawiany przed mszą niedzielną, 
prace przy Sanktuarium. Każda grupa miała swoją działkę do plewienia, 
przychodziłyśmy ochoczo bo mogłyśmy się razem spotkać. Czasami był 
wspólny wyjazd, odwiedziłyśmy Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Tyniec, 
Myczkowce, ostatni nasz wspólny wyjazd był we wrześniu tego roku do 
Zakopanego. Naszym zadaniem oprócz wspólnej modlitwy, wyjazdów, pracy 
przy Sanktuarium było również odwiedzanie ludzi samotnych, rozmowy z 
nimi, pomaganie innym ludziom potrzebującym w Domach Dziecka, 
Hospicjach, jak również wspomaganie ludzi mieszkających na Ukrainie. 
Potem dołożone były części światła 
i znowu powołane zostały nowe 
siostry. W ciągu tych 20 lat do Pana 
odeszły trzy siostry z naszej Róży, w  
ich miejsce w nasze szeregi wstąpiły 
nowe osoby, dołączył do nas 
również brat Mariusz. 

W niedzielę 5 grudnia tego roku po zmianie tajemnic miałyśmy 
spotkanie w Domu Pielgrzyma wraz z zaproszonymi księżmi chciałyśmy 
uczcić 20 – lecie powstania naszej Róży. Dziękujemy Panu Bogu za codzienne 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, za Jej rozkładany płaszcz nad 
każdym z nas i naszymi rodzinami. Jesteśmy dumne, że możemy należeć do 
Maryi przez różaniec. To jest broń i siła na każde czasy. Dziękujemy również 
naszej patronce Św. Królowej Jadwidze za opiekę. 

Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Róż Różańcowych, tym  bardziej, 
że są wolne miejsca w Różach a Maryja będzie z Wami cały czas. 

Siostry z Róży Św. Królowej Jadwigi  
 

I u nas był św. Mikołaj 
W poniedziałek 6 grudnia w kościele swoje 
spotkanie ze św. Mikołajem przeżywały 
dzieci  
i młodzież z grup parafialnych: scholi, 
Liturgicznej Służby Ołtarza i KSM-u. 
Poszczególne grupy prezentowały się 

śpiewając lub recytując modlitwy. Z każdym uczestnikiem spotkania św. 
Mikołaj zamienił kilka słów i wręczył prezenty. Było dużo uśmiechów  
i radości. Dziękujemy św. Mikołajowi i czekamy z utęsknieniem na Twoją 
wizytę za rok. 

ks. Łukasz  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne 
1.Zapraszamy na Roraty w dni powszednie o godz. 

6:30. Zachęcamy do przychodzenia z lampionami; 

dzieci prosimy, aby zbierały się koło zakrystii, by 

wspólnie uczestniczyć w procesji wejścia.  

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 czwartek Msza św. o godz. 20:00. Po niej 

adoracja, która zakończy się w piątek o godz. 

12:30. 

4.Od piątku 17 grudnia rozpoczynamy Nowennę 

przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego. W dni 

powszednie będzie ona 15 minut przed wieczorną 

Mszą św., w niedzielę o 16:00. 

5.W sobotę odwiedzimy chorych, do których 

jeździmy zwyczajowo w pierwsze soboty (jeżeli 

ktoś by sobie nie życzył prosimy o kontakt) oraz 

tych zapisanych dodatkowo w zakrystii lub 

telefonicznie. 

6.W sobotę o 17:30 różaniec w obronie życia oraz 

błogosławieństwo rodziców oczekujących 

potomstwa. 

7.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 

17.12 – 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. W trakcie 

spowiedzi wystawienie Najświętszego Sakramentu  

i możliwość prywatnej adoracji. 

9.Ponadto w piątek po Mszy wieczornej (18:45) 

czuwanie dla kandydatów do Bierzmowania z klas 

VIII oraz chętnej młodzieży połączone  

z Sakramentem pokuty. 

10.Wizyta duszpasterska w tym roku będzie 

przebiegać w następujący sposób. Osoby, które 

pragną przyjąć księdza w domu, prosimy, aby 

zapisały się w zakrystii do świąt Bożego 

Narodzenia. Ponadto będą ogólne spotkania 

duszpasterskie w kościele. 
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11.Pani katechetka i dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Tarnowcu zbierają dzisiaj 

po Mszach na hospicjum w Krośnie. Dla 

ofiarodawców przygotowali pierniczki.  

12.W sklepiku można nabyć Ewangelie na 

rok 2022. Zostało przywiezione więcej 

sztuk, więc mogą je zakupić także osoby, 

które się nie zdeklarowały tydzień temu.  

13.Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  

w minionym tygodniu. W tym tygodniu 

zapraszamy gr. 16. i 17. z Tarnowca. 

14.W związku z nowelizacją rozporządzenia 

rządowego nowy limit w kościołach został 

zmniejszony do 30% miejsc. Do limitu nie 

wliczają się osoby zaszczepione. 

Przypominamy równocześnie o obowiązku 

zakrywania ust i nosa przebywając wewnątrz 

kościoła. 

 

Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 13.12 – św. Łucji 

6:30 + Joanna Macek (int. od cioci Stasi 
z rodziną) 

Dziękczynna za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie dla 
pewnej rodziny 

18:00 + Alicja Wietecha (int. od wnuczki 
Kasi z rodziną) 

+ Katarzyna Jasińska (int. od 
rodziny Laba) 

Poza + Janusz Krychta (int. od rodziny 
Matelowskich) 

+Elżbieta Ziemba (int. od wujka 
Wiesława z rodziną z Jedlicza) 

+ Maria Ziomek (int. od sąsiadki 
Anny) 

+ Danuta Świdrak (int. od Janiny i 
Aleksandra Bigos) 

+ Augustyn Świszcz (int. od Heleny 
Dubiel) 

Wtorek 14.12 – św. Jana od Krzyża 

6:30 + Anna i Wawrzyniec Dubiel 

+ Joanna Macek (int. od cioci 
Marysi z wujkiem Andrzejem z 
rodziną) 

18:00 + Alicja Wietecha (int. od wnuczki 
Oli z rodziną) 

+ Maria Jastrząb (int. od Kilarów) 

Poza + Janusz Krychta (int. od rodziny 
Lisowiec z Brzezówki) 

+Elżbieta Ziemba (int. od 
Wiesławy i Józefa Wojdyłów) 

+ Maria Ziomek (int. od Katarzyny i 
Krystyny Cisowskich) 

+ Danuta Świdrak (int. od 
chrześnicy z rodziną) 

+ Augustyn Świszcz (int. od 
Stefanii Forystek) 

Środa 15.12 

6:30 + Waleria Sanocka (int. od 
chrześnicy Anny z rodziną) 

W int. rodziny Opioła, o 
błogosławieństwo Boże dla 
żyjących i chwałę nieba dla 
zmarłych 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Stanisław Machowski (w 1. rocz. 
śm.) 

Poza + Janusz Krychta (int. od rodziny 
Sanockich z Tarnowca) 

+Elżbieta Ziemba (int. od kuzynów 
Roberta i Artura z rodzinami) 

+ Maria Ziomek (int. od rodziny 
Kuczek) 

+ Danuta Świdrak (int. od 
chrześniaka Tomasza Trznadla) 

+ Augustyn Świszcz (int. od 
kolegów i koleżanek syna Pawła z 
Tarnowca i Jedlicza) 

Czwartek 16.12 

7:00 + Waleria Sanocka (int. od 
pracowników sklepu Delikatesy 
Centrum Jasło) 

+ Alicja Wietecha (int. od Józefa 
Pawluś) 

18:00 + Katarzyna Jasińska (int. od 
rodziny Gucwa) 

W int. członków rodziny Ponikło: 
dla żyjących o wsparcie Boga w 
życiu codziennym, dla zmarłych o 
wieczny pokój w Obliczu Pana i 
Jego Matki 

Poza + Janusz Krychta (int. od 
Berezowskiej z rodziną) 

+ Maria Ziomek (int. od kolegów i 
koleżanek Andrzeja z Zakładu 
Produkcji Metalowej Nowego 
Stylu wydział C12) 

+ Danuta Świdrak (int. od kuzynki 
Marii z rodziną) 

+ Augustyn Świszcz (int. od Marii 
Nowak) 

Piątek 17.12 

6:30 + Alicja Wietecha (int. od córki 
Marii z mężem) 

+ Katarzyna Jasińska (int. od 
Andrzeja Jasińskiego z rodziną) 

+ Genowefa i Franciszek Stojak 

18:00 + Władysław, Stanisława Koziccy, 
Lucyna i zmarli z rodziny 

Poza + Janusz Krychta (int. od Marii Lula) 

+ Maria Ziomek (int. od kolegów i 
koleżanek Andrzeja z Zakładu 
Produkcji Metalowej Nowego Stylu 
wydział C12) 

+ Danuta Świdrak (int. od kuzynki 
Anny i kuzyna Stanisława) 

Sobota 18.12 

6:30 + Alicja Wietecha (int. od 
siostrzenicy Marii z rodziną) 

+ Katarzyna Jasińska (int. od 
Andrzeja Jasińskiego z rodziną) 

18:00 + Józefa i Józef Dubiel 

+ Joanna i Władysław Hap (w 12. 
rocz. śm. Władysława) 

Poza + Janusz Krychta (int. od kolegów z 
pracy Rafinerii Jedlicze) 

+ Maria Ziomek (int. od Janusza 
Lenkiewicza) 

+ Danuta Świdrak (int. od Fabrów 
z Folwarku) 

Niedziela 19.12 

7:00 Zmarli z rodziny Tomasik i Ziomek 

8:30 
Wrocanka 

Zmarłe siostry z Róży Objawienia 
Niepokalanej Poczętej św. 
Bernadety: Maria Pieła, Genowefa 
Okrzesa, Helena Wietecha, Alicja 
Klekot, Zofia Chudy, Stanisława 
Faber, Maria Chudy, Zofia Chudy, 
Józefa Radoń (int. od siostry 
Bernadety) 

10:00 + Stanisława i Stanisław Wójcik (w 
21. rocz. śm. Stanisławy) 

Poza + Janusz Krychta (int. od rodziny 
Krygowskich i Twarogów) 

+ Maria Ziomek (int. od Mariusza i 
Małgorzaty Mazur) 

+ Danuta Świdrak (int. od Marty i 
Wiesława Betlej z rodziną) 

11:30 Za parafian 

+ Jan Bigos (w 31. rocz. śm.) oraz 
zmarli rodzice: Józef i Karolina 

16:30 + Maria Munia 

 
 SŁOWO NA NIEDZIELE 

So 3,14–17    Ps: Iz 12   Flp 4,4–7     
Łk 3,10–18 

 
Serce poruszone łaską i miłością Pana 
Boga nie może pozostać takie samo. 
Rodzi się w nim pragnienie przemiany, 
innego życia. Pan odnawia nas swoją 
miłością. Bliskość Boga sprawia, że nie 
możemy żyć jak dawniej. Stąd pytanie: 
„Co mamy czynić?”. Bóg nie wymaga 
wiele. Pragnie tylko byśmy porzucili 
niesprawiedliwość i naśladowali Go  
w miłości.  
 
To jest źródłem prawdziwej radości 
zarówno w nas jak i u Boga. Bo jak się 
nie cieszyć gdy człowiek się nawraca  
i zaczyna pięknie żyć! 
 

Pamiętacie o akcji „Paczuszka dla 
maluszka”? Jeszcze przez kilka dni zbieramy 
produkty dla hospicjum dziecięcego  
w Rzeszowie. Szczegóły na stronie parafii.  
 

 


