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       Tarnowiec, 19 grudnia 2021 

O wizycie duszpasterskiej (kolędzie) 
Drodzy Parafianie! 

Kilka słów wyjaśnienia w sprawie wizyty duszpasterskiej w  bieżącym roku. 
Ponieważ sytuacja epidemiczna jest trudna dostaliśmy wskazania od kurii rze-

szowskiej aby ogłosić, że wizyta duszpasterska w domach może się odbyć tylko na 
wyraźne zaproszenie wiernych, stąd też prosimy aby pragnący ,by ich odwiedzić 

zapisali się w za-
krystii. Odwiedzi-
my ich ogłaszając 
jak zawsze dzień 
i godzinę odwie-
dzin w czasie nie-
dzielnej Mszy. Zaś 
pozostałych ,jak 
w minionym roku, 
zaprosimy do 
kościoła.  

Czym jest wizyta duszpasterska? To spotkanie kapłana z wiernymi w ich domu 
wśród ich radości i problemów. To rozmowa o Bogu i życiu wiarą w konkretnej 
rodzinie. Jest to okazja do wspólnej modlitwy oraz do pobłogosławienia rodzin i ich 
miejsca życia. To czas ważny z punktu widzenia księdza, gdyż jest to okazja do oso-
bistej rozmowy poznania się oraz poznania relacji rodzinnych i sąsiedzkich. Jest to 
okazja do prywatnego zwrócenia się do księdza. Do rozmowy o naszej parafii 
i naszym udziale w jej życiu. Bardzo często jest to też czas gdy wierni dzielą się 
swymi problemami. Doświadczenie podpowiada że dobrze przeprowadzona nawet 
krótka rozmowa z rodziną przy otwartości serc jest bardzo owocna i burzy mury 
lęków i uprzedzeń jakie mogą wyrastać tak w sercu księdza jaki i parafian.  

W naszej diecezji temat ofiar składanych dla kapłana przy okazji wizyty duszpa-
sterskiej jest rozwiązany tak, że mają one być składane w kopertach przy okazji 
niedzielnej składki. Ma to na celu oczyścić atmosferę spotkania.  

Mimo licznych żartów na temat wizyty duszpasterskiej, bardzo cenimy tę formę 
działalności duszpasterskiej i doceniamy jej owocność. Jest to także jedna z form 
odpowiedzi na wezwanie papieża aby kapłani byli z ludźmi. Nie obawiajcie się 
sztuczności rozmów i braku tematów. Jesteście dla nas ważni i ciekawi. Mamy 
wspólne tematy: Jezusa oraz chociażby nasze duchowe przygotowanie do rocznicy 
koronacji. 

Ks. Proboszcz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia parafialne 
1. Zapraszamy na Roraty w dni powszednie 
o godz. 6:30. Ostatnie Roraty w piątek. 
2. Codziennie Nowenna przed Uroczysto-
ścią Narodzenia Pańskiego. Dziś o godz. 
16:00, od poniedziałku do czwartku o 
17:45, w piątek po Roratach. 
3. Kontynuujemy spowiedź adwentową. 
W tym tygodniu w następującym porządku 
– w wyznaczone dni od godz. 15:00 do 
18:00 i od 18:30 do 20:00: poniedziałek – 
Brzezówka i Roztoki, wtorek – Umieszcz 
i Potakówka, środa  – Tarnowiec. Kto nie 
mógł przyjść w dniu wyznaczonym dla 
swojej miejscowości może przyjść w do-
wolny inny dzień. 
4. We wtorek nie będzie Koła Biblijnego. 
5. W środę po Mszy wieczornej w domu 
pielgrzyma wspólna próba scholi dorosłych 
i dziecięcej. 
6. W Boże Narodzenie porządek Mszy 
następujący: Pasterka o 22:00 we Wrocan-
ce i o 24:00 w Tarnowcu, w ciągu dnia 
w Tarnowcu o 7:00, 10:00, 11:30 i 16:30 
i we Wrocance o 8:30. Przed Pasterką 
w Tarnowcu o godz. 23:30 zapraszamy na 
czuwanie prowadzone przez scholę doro-
słych i dziecięcą. 
7. W następną niedzielę (drugi dzień świąt) 
składka będzie przeznaczona na działalność 
Instytutu Teologiczno-Pastoralnego 
w Rzeszowie. 
8, W drugi dzień Świąt Caritas parafialny 
będzie zbierać ofiary do puszek na fundusz 
interwencyjny, który będzie wykorzysty-
wany w ciągu roku dla pomocy rodzinom 
w potrzebie. 
9. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w mi-
nionym tygodniu. W tym tygodniu zapra-
szamy gr. 18. i 19. z Tarnowca. Prosimy 
o uzgodnienie z panem kościelnym terminu 
sprzątania. 
10. Wizyta duszpasterska w tym roku bę-
dzie przebiegać w następujący sposób. 
Osoby, które pragną przyjąć księdza 
w domu, prosimy, aby zapisały się w zakry-
stii do Świąt Bożego Narodzenia. Po zakoń-
czonych zapisach ogłosimy porządek kolę-
dy. Ponadto będą ogólne spotkania dusz-
pasterskie w kościele. 
11. Szafarze nadzwyczajni w każdą niedzie-
lę zawożą Komunię świętą do chorych. 
Zachęcamy do skorzystania z tej posługi. 
Osoby starsze lub chore można zapisać 
w zakrystii. 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Mi 5,1-4a    Ps 80   Hbr 10,5-10    Łk 1,39-45 

Dotknij dziś Bożych tajemnic. Pan poprzez swoje słowo odkrywa nam niesa-
mowite rzeczy. Jezus Chrystus był zawsze – „pochodzenie Jego od początku, 
od dni wieczności”. Jego narodziny, to tylko (i aż zarazem) wejście w czas 
i historię człowieka! Bóg, który był zawsze staje się jednym z nas. Czyni to, 
aby wypełnić wolę swojego Ojca – „Oto idę, aby spełnić wolę Twoją, Boże”. 
W tym przyjściu Zbawiciela, w tym wypełnianiu woli Bożej uczestniczy Mary-
ja. Bez Jej wiary i posłuszeństwa, Boża wola zbawienia wszystkich ludzi nie 
mogłaby się dokonać. Bóg liczy także na nasze uczestnictwo w Jego zamy-
słach. Wierzysz w słowa, które Bóg kieruje do Ciebie? Jak na nie odpowia-
dasz? Z chęcią i szybko czy niechętnie i powoli? 
 

http://www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl/
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 20.12. 

6:30 + Alicja Wietecha (int. od wnu-
ka Dawida z rodziną) 

+ Katarzyna Jasińska (int. od 
kolegów męża z działu regene-
racji) 

Za dusze czyśćcowe 

18:00 + Jan i Anna Gunia (w 26. rocz. 
śm. Anny) 

Poza + Janusz Krychta (int. od rodzi-
ny Woźniaków i Cyrkli) 

+ Maria Ziomek (int. od Huber-
ta Stankiewicz) 

+ Danuta Świdrak (int. od ro-
dziny Tęczów) 

Wtorek 21.12 

6:30 O zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla rodziny Warzyńskich 
i Jana 

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

+ Dariusz Antoszak (int. od 
siostry Małgorzaty) 

18:00 + Katarzyna Jasińska (int. od 
kolegów męża z pracy) 

Poza + Janusz Krychta (int. od rodzi-
ny Pętlak) 

+ Maria Ziomek (int. od rodzi-
ny Wachel) 

+ Danuta Świdrak (int. od 
chrzestnej Beaty) 

Środa 22.12 

6:30 + Katarzyna Jasińska (int. od 
kolegów męża z pracy) 

+ Marian Kobak (int. od syna 
Bogdana z rodziną) 

+ Dariusz Antoszak (int. od 
siostry Małgorzaty z rodziną) 

18:00 Za ofiarodawców 

Poza + Janusz Krychta (int. od rodzi-
ny Ewy i Natalii Szypińskich) 

+ Maria Ziomek (int. od rodzi-
ny Sroka) 

+ Danuta Świdrak (int. od 
chrzestnego Witolda z rodziną) 

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

Czwartek 23.12 

6:30 + Józef Bochnia (25. rocz. śm.) 

+ Katarzyna Jasińska (int. od 
Bożeny i Leszka Wiśniowskich) 

+ Marian Kobak (int. od 
wnuczki Sylwii z rodziną) 

18:00 + Wiktoria Tomasik 

Poza + Janusz Krychta (int. od Mag-
dy i Bartka Rybickich) 

+ Maria Ziomek (int. od bra-
tanków) 

+ Danuta Świdrak (int. od ro-
dziny Bobula z Mrukowej) 

+ Janina Mizera (int. od Janiny 
Grochowskiej) 

+ Maria Goleń (int. od Haliny i 
Zdzisława Lula) 

Piątek 24.12 

6:30 
  

+ Teresa i Stanisław Bek 

+ Katarzyna Jasińska (int. od 
Sylwii i Sebastiana Kozłow-
skich) 

+ Adam Tomasik 

+ Marian Kobak (int. od siostry 
Janiny) 

Poza + Janusz Krychta (int. od Danu-
ty i Zdzisława Laba z rodziną) 

+ Maria Ziomek (int. od bra-
tanków) 

+ Maria Goleń (int. od Lucyny 
Krychta) 

+ Janina Mizera (int. od Patry-
cjusza Czecha z rodziną) 

+ Danuta Świdrak (int. od ko-
legów Wojtka z firmy Nowy 
Styl) 

22:00 
Wrocanka 

+ Stanisław Wiktorski 

00:00 + Stanisław (w 16. rocz. śm.) 
i Kazimiera Ogorzałek 

+ Konrad Hap 

+ Irena i Józef 

+ Józef i Józefa Uram, Dawid 
Polak 

Piątek 25.12 Uroczystość Narodzenia 
Pańskiego  

7:00 + Cecylia i Stanisław Wróbel 

8:30 
Wrocanka 

+ Alicja Socha (w 11. rocz. śm., 
int. od męża i dzieci) 

10:00 + Roman Rozpara 

Poza + Janusz Krychta (int. od Marii 
Dobosz) 

+ Maria Ziomek (int. od Klaudii 
i Piotra Winiarskich) 

+ Maria Goleń (int. od rodziny 
Angster i Zięba) 

+ Janina Mizera (int. od 
Agnieszki Tomasik z córką) 

+ Danuta Świdrak (int. od ko-
legów Wojtka z firmy Nowy 
Styl) 

11:30 O Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej dla Zofii 
w 85. rocz. urodzin 

+ Władysław i Stanisława Ko-
ziccy, Lucyna i zmarli z rodziny 

16:30 + Danuta i Jan Krygowscy 

Niedziela 26.12 Niedziela Świętej Ro-
dziny  

7:00 + Stefania i Władysław Bigos 

8:30 
Wrocanka 

+ Zofia, Julian, Stanisław Wój-
cik 

10:00 + Józefa (w 13. rocz. śm.) 
i Józef Gwiżdż 

Poza + Janusz Krychta (int. od Bar-
bary z rodziną) 

+ Maria Ziomek (int. od wnuka 
Roberta) 

+ Maria Goleń (int. od Aliny 
i Józefa Pac) 

+ Janina Mizera (int. od Zarzą-
du oraz pracowników Spół-
dzielni Pracy Transportu Mle-
czarskiego w Sanoku) 

+ Danuta Świdrak (int. od ko-
legów Wojtka z firmy Nowy 
Styl) 

11:30 Za parafian 

+ Marian Pac (w rocz. śm.) 

16:30 O błogosławieństwo Boże na 
dalsze lata życia dla Jadwigii 
(int. od teściowej) 

 
Mistrzowie dekanatu 

W sobotni wieczór 11 grudnia na-
sza drużyna lektorów pojechała na 
turniej piłki nożnej. Turniej odbył się 
w Jaśle na hali Szkoły Podstawowej 
nr 1. Niestety w związku z małym 
zainteresowaniem turniejem, do 
naszej kategorii wiekowej zgłosiły się 
tylko dwie drużyny.  

 
Mimo to zagraliśmy tak zwany 

„mecz o wszystko”. Naszymi prze-
ciwnikami byli ministranci z parafii 
Matki Bożej Częstochowskiej. Mecz 
wygraliśmy z wynikiem 4:2. Bramki 
strzelili 2xPiotr Potyrała, Jakub Bu-
czyński i Gabriel Buczyński. Zwycię-
stwo to dało nam awans do kolejne-
go etapu rozgrywek, które odbędą 
się w Rzeszowie. 

Patryk 
 

~ Cytat dnia ~ 
Usłysz, Pasterzu Izraela, Ty, który 

zasiadasz nad cherubami! Wzbudź swą 
potęgę i przyjdź nam z pomocą. [Ps 

80,2-3] 


