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       Tarnowiec, 1 stycznia 2022 

Jaki był ten rok? 
Mija kolejny rok kalendarzowy. Jest to często czas podsumować, czas wspomnień, snucia planów na przyszłość. Utarło się, że na  
przełomie roku podaje się statystyki za miniony rok. Oto kilka z nich dotyczących naszej parafii: Chrzty – 29 (2020 - 37); Pierwsza 
Komunia – 46; Bierzmowanie – 29 (2020 – 53); Śluby – 22 (2020 – 16); Pogrzeby – 53 (2020 – 72).  
Liczby to jednak nie pełny obraz parafii. Parafia to ludzie, to wierni, którzy ją tworzą. Każdy z nas pewnie coś szczególnie zapa-
miętał w mijającym roku. Poprosiliśmy kilkoro spośród nas o garść wspomnień. Co napisali? Przeczytajcie!  

Agnieszka:  Mija kolejny rok, już 
2021. Mimo obostrzeń i zakazów 
nasza parafia stara się żyć i rozwijać. 
W mijającym roku dla mnie ważne 
były i dużą rolę odegrały katechezy 
księdza proboszcza. To w nich ksiądz 
kustosz uczył mnie i całą naszą 
wspólnotę nowych spojrzeń na różne 
Boże sprawy. W katechezach uczyłam 
się na nowo o Bożej miłości, Bożym 
miłosierdziu. Słuchając nauk dosta-
łam, a wraz ze mną parafia nowe 
światło na spowiedź, miłość do dru-
giego człowieka. Dzieki katechezom 
mogę rozwijać się duchowo i pogłę-
biać wiedzę religijną o Bogu. Bóg 
zapłać za cenne lekcje. 

 
*** 

 Justyna: W tym roku w naszej parafii 
najbardziej spodobało mi się wspólnie 
przygotowane przez Scholę Dziecięcą 
oraz Dorosłych czuwanie przed pa-
sterką oraz oprawa Mszy świętej. 
Każda z tych grup u progu nowego 
roku mogła podzielić się nabytymi 
umiejętnościami, które szlifowane 
były przez cały rok kalendarzowy. 
Przygotowane kolędy i pastorałki 
wprowadziły w świąteczny, bożona-
rodzeniowy nastrój. Mam nadzieję, że 
w przyszłym roku zarówno schola 
Dziecięca, jak i Dorosłych będzie coraz 
częściej towarzyszyć nam podczas 
Eucharystii i nie tylko. 

 
*** 

 

Małgorzata: W mijającym roku - dzięki conie-
dzielnym katechezom, rekolekcjom i kazaniom 
fatimskim, nauczyłam się odnajdować i do-
strzegać Bożą Miłość - w osobach i wydarze-
niach zwyczajnej codzienności. Pośród wyda-
rzeń parafialnych, szczególnie ucieszyła mnie 
odnowa krzyży na Kalwarii Trzeciego Tysiącle-
cia.  Wszelkie działania związane z chryzmatem 
obrony życia są mi bliskie, jestem bardzo 
wdzięczna za to dzieło. Chciałabym też podzię-
kować Dziecięcej Scholii i Pani Joli, a także 
Scholii Dorosłych, za to, że ubogacają Liturgię, 
pomagają nam przeżyć ją w sposób bardziej 
uroczysty, oraz wnoszą nutę optymizmu do 
Kościoła. 

*** 
 

Patryk: W minionym roku w naszej parafii odbyło się niezwykle dużo ważnych wy-
darzeń, których ciężko zliczyć i zapamiętać. Jednak najbardziej w mojej pamięci 
utkwił wyjazd naszej wspólnoty ministrantów na Mistrzostwa Polski o Puchar KNC 
w piłce nożnej do Rzeszowa. Turniej trwał dwa dni więc zmęczenie było dość spore. 
Niestety nie udało nam się stanąć na podium ale świetnie się bawiliśmy i spędzili-
śmy razem super czas. Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli znów 
spróbować swoich sił. 

*** 
*** 
 

Dorota: W minionym roku najmocniej zapamię-
tałam Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa. Było to dla mnie ważne przeżycie, 
nie tylko ze względu na samą celebracje i wagę 
tego święta, ale również na fakt że po raz 
pierwszy w tym roku mogliśmy przybyć na plac 
kościelny i uczestniczyć we Mszy świętej z całą 
wspólnotą parafialną. Był to przełomowy dla 
mnie dzień, gdy po wielu miesiącach ograniczeń 
i obostrzeń mogliśmy wielbić Pana Jezusa w 
Najświętszym Sakramencie pośród naszych ulic 
i domów. 

*** 
~~ 

 

Zuzanna: Okres wielkanocny pokazał, że mimo pandemii koronawirusa jesteśmy spragnieni obecności Boga w naszym życiu. 
Bardzo mocno przeżyłam wieczorne czuwanie przy grobie Pana Jezusa w Wielki Piątek, prowadzone przez młodzież wywodzącą 
się z  KSM- u z naszej parafii. Cała otoczka czuwania, czyli przyciemniane światła, cisza w kościele pomagały skupić się na czyta-
nych rozważaniach i wsłuchać w istotę pieśni. Można było zauważyć wzruszenie i zadum, a także wielką radość z możności 
uczestniczenia w tym wydarzeniu. Głęboko wierze, że tego wieczoru wiele osób jeszcze mocniej zrozumiała istotę męki i śmierci 
Jezusa Chrystusa na krzyżu, potwierdzając to swoją obecnością w Sanktuarium na modlitwie. 
 

Dominik: Z minionego roku 
najbardziej zapadł mi w 
pamięci wyjazd integracyjny 
lektorów z księdzem Łuka-
szem do Kozłówka, gdzie 
znajduję się dom, który 
ksiądz Piotr Gnat otrzymał 
od księdza biskupa Jana 
Niemca i razem z jego 
uczniami wyremontował. 
Podczas pobytu w Kozłówku 
integrowaliśmy się poprzez 
wspólne granie, rozmowę 
czy krótkie zwiedzanie okoli-
cy. Nie zabrakło również 
czasu na pogłębianie relacji z 
Chrystusem poprzez wie-
czorną adorację oraz Mszę 
świętą. Choć w Kozłówku 
spędziliśmy tylko jeden dzień 
był to zdecydowanie dobrze 
spędzony czas, który pozwo-
lił nam jeszcze lepiej poznać 
siebie na wzajem. 

 
*** 
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Intencje Mszy świętej 
Poniedziałek 03.01  

7:00 +Aniela Kuchta 

O zdrowie, błogosławieństwo Boże, 
opiekę Matki Bożej dla pielgrzy-
mów ze Szczepanowa oraz okolic 
i ich rodzin 

18:00 + Maria Zając (w 1. rocz. śm.) 

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

Poza + Janusz Krychta (int. od Elżbiety 
i Mirosława Ciupa z rodziną) 

+ Maria Ziomek (int. od pracowni-
ków CARREFOUR MARKET Krosno) 

+ Danuta Świdrak (int. od współ-
pracowników synowej Lidki z sieci 
sklepów MPM) 

+ Maria Goleń (int. od Lidii i Józefa 
Goleń) 

+ Katarzyna Stój (greg. – int. od 
Dariusza Juszczyk z rodziną) 

Wtorek 04.01 

7:00 + Ryszard Majka (int. od córki Darii) 

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

18:00 + Dariusz Antoszak (int. od siostry 
Renaty z rodziną) 

+ Ludwika i Stanisław Jasińscy 

Poza + Janusz Krychta (int. od Sabiny 
i Leszka Laby) 

+ Danuta Świdrak (int. od współ-
pracowników synowej Lidki z sieci 
sklepów MPM) 

+ Katarzyna Stój (greg. – int. od 
Renaty Pabian z rodziną) 

+ Ewa Wyderka (int. od Janusza 
Goleń z rodziną) 

 

Środa 05.01 

7:00 Ryszard Majka (int. od mamy Bar-
bary Majka) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od szwagra 
Jana Ziemba z Bytomia) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Józefa Radoń (w 16. rocz. śm.) 

Poza + Danuta Świdrak (int. od rodziny 
Styś i Gawron) 

+ Katarzyna Stój (greg. – int. od 
Barbary i Jarosława Kawka) 

+ Kazimierz Bracha (int. od koleża-
nek i kolegów Liliany i Jolanty z 
firmy BALTIC WOOD) 

+ Henryk Berezowski (int. od Mie-
czysławy i Julka Bożek z Katowic) 

+ Ewa Wyderka (int. od Cecylii 
i Mariusza Muzyka) 

Czwartek 06.01 – Uroczystość Objawienia 
Pańskiego 

7:00 W 58. rocz. ślubu, o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże oraz 
opiekę Matki Bożej 

8:30 
Wrocanka 

+ Katarzyna, Konstanty i Czesław 

10:00 + Maria i Józef Grochowscy 

Poza + Katarzyna Stój (greg. – int. od 
rodziny Gacków) 

+ Kazimierz Bracha (int. od koleża-
nek i kolegów Liliany i Jolanty 
z firmy BALTIC WOOD) 

+ Wiesław Rozpara (int. od Kasi 
z rodziną) 

+ Henryk Berezowski (int. od rodzi-
ny Filipowicz z Krosna) 

11:30 Za parafian 

+ Stanisław Sanocki (w 9. rocz. śm.) 

16:30 + Józef Tomasik (w 30 rocz. śm.) 

Piątek 07.01 

7:00 
  

+ Ryszard Majka (int. od siostry 
z mężem) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od siostry 
Renaty z rodziną) 

18:00 + Dariusz Antoszak (int. od siostry 
Renaty z rodziną) 

Poza + Katarzyna Stój (greg. – int. od 
Anety Dubiel z rodziną) 

+ Kazimierz Bracha (int. od koleża-
nek i kolegów Liliany i Jolanty 
z firmy BALTIC WOOD) 

+ Henryk Berezowski (int. od Janiny 
Lawery z Tarnowca) 

+ Wiesław Rozpara (int. od Oli 
z rodziną) 

Sobota 08.01 

7:00 Za Alicję, Piotra, Justynę i Aleksan-
dra – o potrzebne łaski 

+ Ryszard Majka (int. od chrześnicy 
Izabeli) 

18:00 + Ryszard Zaremba (w 2. rocz. śm.) 

+ Stanisław Kula (int. od rodziny 
Kiełtyków) 

Poza + Katarzyna Stój (greg. – int. od 
Jolanty Orzechowicz z rodziną) 

+ Kazimierz Bracha (int. od koleża-
nek i kolegów Liliany i Jolanty z 
firmy BALTIC WOOD) 

+ Henryk Berezowski (int. od Stani-
sławy i Patrycji Mardosz z Jasła) 

+ Wiesław Rozpara (int. od Józefa 
Pawluś) 

Niedziela 09.01 – Niedziela Chrztu Pańskie-
go  

7:00 Dziękczynna za 80 lat życia Ireny, 
z prośbą o zdrowie dla niej, męża i 
dzieci 

8:30 
Wrocanka 

+ Maria i Jan Kania 

10:00 + Bolesław Świdrak (w rocz. śm.), 
Janina Choroszyńska (w rocz. śm.) 

Poza + Katarzyna Stój (greg. – int. od 
rodziny Kosiba i dziędzioł) 

+ Kazimierz Bracha (int. od Włady-
sławy z Ołpin) 

+ Henryk Berezowski (int. od Danu-
ty Waśko z córkami Magdaleną 
i Katarzyną) 

+ Wiesław Rozpara (int. od rodziny 
Kaliszów) 

11:30 Za parafian 

+ Tadeusz Pac (w 4. rocz. śm.) 

16:30 + Helena Stanulewicz 

~ Cytat dnia ~ 
„Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. 

Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bo-
żej.” [Ga 4,7] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SŁOWO NA UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI 
Lb 6,22-27    Ps 67   Ga 4,4-7    Łk 2,16-21 

Dzisiejsze słowo to słowo błogosławieństwa. Bóg nas obdarowuje swym błogosławieństwem, a pełnią 
jego otrzymujemy w Jezusie Chrystusie. Przyszedł On do nas przez Maryję, którą dziś nazywamy Bożą 
Rodzicielką – Matką Bożą. Ona stała się niejako bramą dla Jezusa Chrystusa, który przez Nią przyszedł na 
świat. Ona staje się dla nas Bramą błogosławieństwa. Odkrywajmy dziś Maryję, na poczatku tego roku, 
jaką Tę, która może nam uprosić każdą łaskę. Niech Pan nam błogosławi przez Maryję!  
 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. W niedzielę (02.02) o 16:00 róża-
niec i zmiana tajemnic różańcowych. 
2. We wtorek nie będzie Koła Biblijne-
go. O godz. 20 odbędzie się próba 
scholi dorosłych w domu pielgrzyma. 
3. W czwartek Uroczystość Objawienia 
Pańskiego. Porządek Mszy niedzielny. 
Składka mszalna przeznaczona na 
misje. Po każdej Mszy poświęcenie 
kadzidła i kredy, która będzie przygo-
towana na stoliku z przodu kościoła. 
Ofiara przy tej okazji składana prze-
znaczona jest także na misje. Nie bę-
dzie w tym dniu Mszy świętej o godzi-
nie 20. Rozpoczęcie adoracji o godz. 
21. Zakończenie jak zawsze w piątek 
o godz. 12:30. 
4. W tym tygodniu wypada pierwszy 
piątek. Spowiedź we w Wrocance od 
godz. 16:00, ze Mszą o godz. 16:30; 
w Tarnowcu od godz. 17:00, Nabożeń-
stwo pierwszopiątkowe o godz. 17:30. 
5. W piątek po Mszy wieczornej spo-
tkanie KSM. 
6. Przyszła niedziela to Niedziela 
Chrztu Pańskiego, która kończy okres 
Bożego Narodzenia. Kolędy tradycyj-
nie śpiewamy do 2 lutego. 
7. Spotkania duszpasterskie z racji 
kolędy w tym tygodniu: w poniedzia-
łek   Brzezówka, we wtorek Potaków-
ka, w środę Umieszcz. Rozpoczynamy 
Mszą świętą o godz. 18:00, po której 
prosimy o pozostanie w kościele 
mieszkańców danej wioski na wspólne 
spotkanie. Jeżeli ktoś chce można 
przynieść wodę do poświęcenia, aby 
pokropić nią po powrocie swój dom. 
Pragnących złożyć ofiarę kolędową na 
utrzymanie księży, prosimy, aby uczy-
nili to składając ją w kopercie na 
składkę. 
8. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w 
minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 3. i 4. z Umieszcza.  
9. W zakrystii można zabrać czasopi-
smo Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Rzeszowie „Znak Łaski”. Za-
praszamy po nie członków Stowarzy-
szenia WSD i wszystkich, którym 
sprawa powołań leży na sercu. 
10. W zakrystii są do odebrania rozpi-
ski Mszy pogrzebowych za śp. Janinę 
Jabłecką, Ewę Wyderkę, Wiesław 
Rozparę, Romana Węgrzyna, Mariana 
Godzisza, Elżbietę Bożek. 
 


