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Tarnowiec, 25 grudnia  2021 

Drodzy Parafianie! 

W Noc Bożego Narodzenia Aniołowie przyszli do pasterzy pa-
sących swe stada. Byli to ludzie należący do niższej grupy spo-
łecznej, często pogardzani i zapewne też czujący się jak ludzie  
z peryferii porządnego społeczeństwa. W ową noc oni usłyszeli 
Dobrą Nowinę, że dla nich zabłysło Światło Życia - Jezus Chry-
stus. My także często czujemy się jak owi pasterze: zapracowa-
ni, pachnący codziennością życia, dymem ogniska, owcami  
i potem trudu. Myślimy, że nasze życie, nasza miłość jest gor-
sza, nic nie warta i już dawno przegrana. Myślimy, że to, co jest 
czyste, dobre, piękne i kochające jest gdzieś daleko, jest niedo-
stępne i nie dla nas. To myślenie to odcisk grzechu jaki pozo-
stawia swój smutny cień na naszym życiu. To noc grzechu jaka 
nas chce pozostawić w niewoli beznadziei i bezradności. Ale 
przybywa Zbawca jaki wchodzi w sam środek naszej nocy  
i wzywa nas do światła życia w miłości, zaprasza nas jako 
pierwszych gości. 

Kolejny rok duszpasterski naszego przygotowania do rocznicy 
koronacji figury Matki Bożej, to czas gdy spoglądamy na grzech 
w naszym życiu i na to jak rozwala on w nas miłość i nadzieję. 
Życzę Wam, abyście doświadczyli i uwierzyli, że Bóg przychodzi 
do Waszej nocy. Że Wasze miejsce jest przy Nim, a On jest bli-
sko w prostym żłobie. Życzę Wam abyście odkryli że jesteście 
powołani do miłości, że dzięki łasce Nowonarodzonego Jezusa 
jesteście zdolni kochać. Życzę Wam abyście ukochali Bożą  
miłość w sakramencie spowiedzi, życzę abyście uwierzyli, że 
możecie zawsze żyć w łasce uświęcającej i przyjmować Komu-
nię Świętą. Życzę Wam aby te święta były czasem gdy pozwoli-
cie Bogu prowadzić Was drogami Światła, bo jesteście dziećmi 
światłości, a nie synami mroku. Wesołych Świąt! 

ks. Proboszcz  

 
 

 

 
  
 

 
 
 
 
 

SŁOWO NA UROCZYSTOŚĆ 
 NARODZENIA PAŃSKIEGO 

 
Iz 52,7-10    Ps 98   Hbr 1,1-6    J 1,1-18 

 

Największym nieszczęściem człowieka jest grzech.  
I każdy niestety doświadcza go w swoim życiu. Grzech 
powoduje, że w duszy człowieka pojawia się ciemność  
a ta sprawia, że odrzucamy Boga – my, którzy jesteśmy 
Jego własnością. 
 

Wielkość Bożego Narodzenia jest w tym, że Jezus – 
Światłość prawdziwa przychodzi do naszej ciemności. 
Bóg chce wyciągnąć nas z ciemności grzechu. Nie znie-
chęca się, że Go niejednokrotnie nie przyjmujemy.  
On wszedł w ludzką historię, by zbawiać. On dziś po-
nownie puka do Twojego serca i ofiaruje Ci swoją miłość 
– pokorną, nienarzucającą się. Otwórz dziś swoje serce  
i przyjmij ją w Tym Dziecięciu. Usłysz słowo Dobrej  
Nowiny skierowanej właśnie do Ciebie: nie ma takiej 
ciemności, która byłaby niemożliwa do przezwyciężenia 
dla Boga – „światłość w ciemności świeci i ciemność jej 
nie ogarnęła”! 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

1. W tym tygodniu w poniedziałek święto św. Jana 
Apostoła – imieniny ks. bp. Ordynariusza, polecajmy go 
w modlitwie; we wtorek święto św. Młodzianków 
Męczenników. 
2. Rozpoczynamy spotkania duszpasterskie z racji kolędy. 
W tym tygodniu w poniedziałek – Roztoki, w środę – 
Sądkowa, w czwartek – Dobrucowa. Rozpoczynać się 
będą one Mszą Świętą wieczorną, po której prosimy  
o pozostanie w kościele mieszkańców danej 
miejscowości na wspólne spotkanie. Jeżeli ktoś chce 
można przynieść wodę do poświęcenia, aby pokropić nią 
po powrocie swój dom. Można jeszcze do przyszłej 
niedzieli zapisywać się na kolędę indywidualną  
w domach, która rozpocznie się po Uroczystości Trzech 
Króli. Pragnących złożyć ofiarę kolędową na utrzymanie 
księży, prosimy, aby uczynili to składając ją w kopercie 
na składkę. 
3. We wtorek o godz. 19:00 Koło Biblijne na plebanii. 

4. W czwartek Msza św. o godz. 20:00. Po niej adoracja, 
która zakończy się w piątek o godz. 12:30. 
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5. W piątek zakończenie Starego Roku. 
Msza święta i nabożeństwo o godz. 15:00. 
Ks. biskup w tym dniu zwalnia  
z obowiązku postu piątkowego 
przebywających na terenie diecezji 
rzeszowskiej. 
6. W sobotę Uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki. Porządek Mszy niedzielny. 
Nabożeństwo pierwszosobotnie będzie  
o godz. 15:30. 
7. Najbliższe odwiedziny u chorych będą  
w pierwszą sobotę lutego (5.02). 
Przypominamy, że można poprosić  
o regularne (co niedzielę) przywożenie 
Komunii świętej przez Szafarzy 
nadzwyczajnych. 
8. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli 
nam w przeżywaniu atmosfery świątecznej 
przez przygotowanie szopki  
i dekoracji, oprawę muzyczną pasterki oraz 
posługę liturgiczną. 
9. Dzisiaj po Mszach Caritas parafialny 
zbiera ofiary do puszek na fundusz 
interwencyjny, który będzie 
wykorzystywany w ciągu roku dla pomocy 
rodzinom w potrzebie. 
10. Członków i sympatyków 
Stowarzyszenia Przyjaciół Seminarium 
zapraszamy do zakrystii po Znak Łaski. 
11. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 1. i 2. z Umieszcza. 
12. Wszystkie ogłoszenia w gazetce,  
w gablotce i na stronie parafii. 

 

Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 27.12 – święto św. Jana Apostoła 

7:00 + Marian Kobak (int. od chrzestnej 
Gwoździńskiej z mężem) 

+ Dariusz Antoszak (int. od Szkoły 
Podstawowej w Tarnowcu) 

18:00 + Tadeusz Wojnarowicz 

+ Wiesława Grzyb (w 15. rocz. śm.) 

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

+ Maria Ziomek (int. od wnuka 
Tomasza z rodziną) 

+ Maria Goleń (int. od Stanisławy 
Karamus) 

+ Janina Mizera (int. od Lucyny 
Tomasik) 

+ Danuta Świdrak (int. od kolegów 
Wojtka z Firmy Nowy Styl) 

Wtorek 23.12 – święto św. Młodzianków 
Męczenników 

7:00 + Marian Kobak (int. od syna  
Ryszarda z żoną) 

+ Dariusz Antoszak (int. od Włady-
sławy z rodziną z Wrocanki) 

18:00 + Andrzej i Eleonora Jaskółka i zmarli 
z rodziny 

+ Joanna, Tadeusz i Tomasz Betlej 

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

+ Maria Ziomek (int. od Danuty  
i Jerzego Bęben) 

+ Maria Goleń (int. od rodziny  
z Dobieszyna) 

+ Janina Mizera (int. od Doroty 
Rodak z rodziną) 

+ Danuta Świdrak (int. od kolegów 
GPGK w Tarnowcu) 

Środa 29.12 

7:00 + Dariusz Antoszak (int. od wujka 
Stanisława z rodziną) 

+ Bogdan Winiarz 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Marian Kobak (int. od wnuka 
Wiktora) 

Poza + Janusz Krychta (int. od koleżanek  
i kolegów z działu handlowego firmy 
Splast) 

+ Maria Ziomek (int. od koleżanek  
z pracy synowej Edyty) 

+ Danuta Świdrak (int. od rodziny 
Bućko) 

+ Janina Mizera (int. od Marka  
Tomasika z rodziną) 

+ Maria Goleń (int. od rodziny  
Słowików) 

Czwartek 30.12 

7:00 
 

+ Dariusz Antoszak (int. od chrzest-
nej z rodziną) 

Za rodziną Pacochów 

18:00 + Marian Kobak (int. od szwagra 
Lucjana z rodziną) 

Za szczęśliwy powrót z zagranicy i o 
zdrowie dla syna Jacka oraz za zmar-
łych z rodziny Zastępa i Wilczkiewicz 

Poza + Janusz Krychta (int. od koleżanek  
i kolegów z działu handlowego firmy 
Splast) 

+ Maria Ziomek (int. od pracowni-
ków z firmy ANMA) 

+ Danuta Świdrak (int. od pracowni-
ków Ośrodka Zdrowia z Tarnowca  
i Łajsc oraz Apteki) 

+ Maria Goleń (int. od Zofii i Kazi-
mierza Walińskich) 

Piątek 31.12 

7:00 + Dariusz Antoszak (int. od siostry 
Renaty z rodziną) 

+ Maria (w 1. rocz. śm., int. od  
wnuka) 

18:00 + Maria i Mieczysław Wyderka 

O potomstwo dla Alicji i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny 

Poza + Janusz Krychta (int. od rodziny 
Muroniów) 

+ Maria Ziomek (int. od pracowni-
ków galerii EUROPA Jasło) 

+ Danuta Świdrak (int. od pracowni-
ków Ośrodka Zdrowia z Tarnowca  
i Łajsc oraz Apteki) 

+ Maria Goleń (int. od Ewy Gierlic-
kiej z rodziną) 

Sobota 01.01 – Uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki 

7:00 Dziękczynna w 2. rocz. urodzin 
Mikołaja, z prosbą o błogosławień-
stwo Boże dla jego rodziny 

8:30 
Wrocanka 

+ Józefa (w 17. rocz. śm.) i Lucyna 
(w 6. rocz. śm.) 

10:00 O błogosławieńswo Boże i opiekę 
Matki Bożej Tarnowieckiej oraz 
potrzebne łaski dla Mieczysława 
Podsiadło w 85. urodziny 

Poza + Janusz Krychta (int. od rodziny 
Wójtowiczów z Chlebnej) 

+ Maria Ziomek (int. od pracowni-
ków galerii EUROPA Jasło) 

+ Danuta Świdrak (int. od sąsiadów) 

+ Maria Goleń (int. od sąsiadów  
z Podbuczyny) 

+ Katarzyna Stój (greg. – int. od 
sąsiadów Pawłowskich z Dobruco-
wej) 

11:30 Za parafian 

+ Mieczysław Delimata (z okazji 
imienin) 

16:30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla Julii i Marii 

Niedziela 02.01 

7:00 + Aniela Kuchta 

8:30 
Wrocanka 

+ Stanisław Wójcik 

10:00 + Henryk Biernacki 

Poza + Janusz Krychta (int. od rodziny 
Wójtowiczów z Chlebnej) 

+ Maria Ziomek (int. od Urszuli  
i Wiesława Serwa) 

+ Danuta Świdrak (int. od Grażyny 
Garbacik) 

+ Maria Goleń (int. od załogi Delika-
tesy Centrum w Tarnowcu) 

11:30 + Katarzyna Stój (greg. – int. od 
Agnieszki i Tomasza Dłuskich  
z rodziną) 

Za parafian 

16:30 + Stanisław Kula (int. od rodziny 
Budziaków) 

+ Stanisław, Anna, Henryk Budziak 

 
 

 
 

 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 
1 Sm 1, 20-22. 24-28   Ps 84   1 J 3, 1-2. 

21-24   Łk 2,41-52 
 
Przeżywając Niedzielę św. Rodziny  
i słuchając Słowa Bożego zastanówmy 
się jakie miejsce w życiu naszej rodziny 
zajmuje Bóg. Widzimy dziś dwa przykła-
dy: rodzinę Jezusa, Maryji i Józefa oraz 
rodzinę Elkany, Anny i Samuela. W obu 
przypadkach widzimy jak wiążą swoje 
życie z Bogiem, a ich praktyki (udanie się 
do świątyni) nie są tylko pustą religijno-
ścią czy tradycją ale żywą relacją z Bo-
giem. Jak wygląda to w naszych rodzi-
nach? Na ile Bóg jest obecny w naszej 
codzienności, w naszych rozmowach? 
Jak wyglądają nasze praktyki? 


