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Tarnowiec, 6 lutego  2022 

Parafialny Festiwal Kolęd i Pastorałek. 

Zanim ucichły kolędy, a świąteczny wystrój ukrył się  
w zakamarkach do czasu następnych świąt Bożego Narodzenia -  
jeszcze raz spotkaliśmy się w kolędowej atmosferze. Tym razem, 
okazją był Parafialny Festiwal Kolęd i Pastorałek. 
Rolę gospodarza i prowadzącego pełnił ksiądz Wojciech. 
Odważni i pełni energii uczestnicy, śpiewająco przypomnieli nam 
tę ważną wiadomość, że Bóg się narodził, stając się jednym z nas. 
W Festiwalu udział wzięli; Jeremiasz Dzięcioł, Maja Czekańska, 
Emilia Murcek, Piotr Bator, Amelia Bolek i Wiktoria Bolek  
w duecie, Oliwia Jaskółka, Basia Reczek, Zosia Kołbuc, Julia 
Młocek, Oliwia Kozicka, Łukasz Kardaś, Lilianna Goleń, Ewa 
Jasińska, Amelia Sieniawska, Antoni Sobota, Sylwia Smyka. 
Festiwal nie miał charakteru konkursowego, wszyscy uczestnicy 
zostali nagrodzeni drobnymi upominkami, słodyczami i otrzymali 
dyplomy za uczestnictwo. Kilka osób otrzymało wyróżnienia za 
szczególne wykonanie prezentowanych utworów. 
W drugiej części spotkania, wysłuchaliśmy koncertu kolęd  
w wykonaniu Parafialnej Scholi Dziecięcej z którą systematycznie 
pracuje pani mgr Jola Smyka. Grupa, chociaż w mocno 
okrojonym składzie, pięknie zaprezentowała przygotowany 
repertuar. 

Podziękowanie kierujemy także 
do rodziców, którzy wspierali 
swoje dzieci i umożliwili im 
udział w wydarzeniu, mimo 
wyjątkowo nieprzychylnej aury. 
Historia podobnych przeglądów, 
konkursów i festiwali w naszej 
parafii jest wieloletnia, z małymi 

przerwami - np., ostatnio z powodu pandemii. Może niektórzy  
z rodziców byli uczestnikami pierwszych edycji? Na zaproszenie 
do udziału odpowiedziało wielu chętnych, niektórzy jednak  
z powodu choroby nie mogli uczestniczyć – pozdrawiamy  
i czekamy za rok. 

           Małgorzata 

 
 

K A T E C H E Z A 

W naszych katechezach parafialnych zbliżamy się do 
zakończenia rozważania o Mszy Świętej. Dzisiaj naszą 
uwagę zatrzymujemy przy Komunii Świętej. Obrzędy 
przygotowawcze,  prowadzą nas do Komunii Świętej. 
Modlitwa Ojcze nasz, w której prosimy o chleb 
codzienny, kojarzy się chrześcijanom z Chlebem 
Eucharystycznym. Modlitwa ta zawiera prośbę   
o przebaczenie grzechów i wyznanie przebaczenia 
swoim winowajcom i dlatego przed zjednoczeniem  
z Bogiem w Komunii Św.  układamy swe relacje  
z bliźnimi. Po modlitwie Ojcze Nasz Kapłan odmawia 
embolizm czyli wstawkę modlitewną w jakiej 
kontynuując myśli z modlitwy Ojcze nasz, przyzywa 
Bożej pomocy w walce ze złem jakie próbuje przez 
zamieszanie zburzyć pokój Komunii chrześcijan.  
Ta modlitwa jest nie zauważanym przez wielu i nie 
docenianym elementem Mszy, gdzie jest prośba Kościoła 
o przepędzenie Szatana i jego spraw. W tym miejscu ta 
modlitwa kończy się, nie jak zawsze potwierdzeniem 
przez Lud mówiący: Amen, lecz starożytnym wyznaniem 
że Bóg ma moc i potęgę. Następny krok do zjednoczenia 
z Jezusem w Komunii św. to modlitwa Kościoła o pokój 
dla siebie samego i dla całego świata, zaś znakiem 
wzajemnej miłości i komunii w Kościele jest gest, który 
wywodzi się z pocałunku pokoju. Następnie odbywa się 
łamanie chleba, czyli przygotowanie go do spożycia. 
Oznacza, że wierni  chociaż liczni tworzą jedno Ciało 
przez spożycie Komunii. Od tego gestu pochodzi jedna  
z nazw Mszy Świętej; Łamanie Chleba. W czasie łamania 
chleba jest śpiewane wezwanie Baranku Boży, wraz  
z wezwaniem Panie zmiłuj się. To wezwanie nie tylko 
woła o przebaczenie grzechów lecz także o zbawienie, 
gdyż taki jest sens słów Kyrie. Ostatnie wezwanie jest 
zakończone prośbą o pokój, którego tyle co wierni sobie 
życzyli. Bóg bowiem jest dawcom tego co w nas dobre. 
Do przyjęcia Komunii kapłan przygotowuje się 
odmawiając modlitwę w której prosi aby godnie i z czcią 
przyjął Ciało Pana. Bezpośrednio przed Komunią kapłan 
ukazuje wiernym Ciało Pana i zaprasza ich słowami 
ewangelicznymi do uczty i wszyscy odpowiadają 
słowami biblijnymi które mają wyrażać pokorę. Lud  
w jedności jaką wyraża procesja komunijna oraz wspólny 
śpiew przyjmuje Komunię. 

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

Poniedziałek 07.02 

7:00 + Maria Goleń (int. od córki 
Krystyny z rodziną) 

+ Jan i Kazimiera Nowotyńscy 
(w rocz. śm.) 

18:00 + Katarzyna Stój (int. od cioci 
Krysi z rodziną) 

+ Danuta Świdrak (int. od 
wnuczki Dominiki z rodziną) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od 
sióstr Róży Matki Bożej 
Gromnicznej) 

+ Agnieszka Garbacik (greg. – 
int. od Rafała z rodziną) 

+ Elżbieta Bożek (int. od Mar-
ka i Beaty z Łężyn) 

+ Roman Węgrzyn (int. od 
Iwony i Andrzeja Czech) 

Wtorek 08.02 

7:00 + Katarzyna Stój (int. od ku-
zyna Pawła z rodziną) 

+ Maria Goleń (int. od wnuka 
Marcina z żoną) 

18:00 + Jerzy i Janina Jasińscy 

+ Maria Ziomek 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od 
sióstr Róży Matki Bożej 
Gromnicznej) 

+ Agnieszka Garbacik (greg. – 
int. od Rafała z rodziną) 

+ Roman Węgrzyn (int. od 
koleżanek i kolegów Kamila z 
pracy) 

+ Elżbieta Bożek (int. od ro-
dziny Jurusików z Umieszcza) 

Środa 09.02 

7:00 + Katarzyna Stój (int. od te-
ściowej) 

+ Maria Goleń (int. od 
wnuczki Barbary) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Tadeusz Piątkowski 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od 
sióstr Róży Matki Bożej 
Gromnicznej) 

+ Agnieszka Garbacik (greg. – 
int. od Rafała z rodziną) 

+ Roman Węgrzyn (int. od 
Marii Radzik ze Stróż) 

+ Elżbieta Bożek (int. od ro-
dziny Nikosowskich z Odrzy-
konia) 

Czwartek 10.02  

7:00 
 

+ Olga Podgórska 

+ Józef Polak 

18:00 + Katarzyna Stój (int. od ojca 
chrzestnego) 

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

Poza + Wiesław Rozpara (int. od 
rodziny Pętlaków) 

+ Agnieszka Garbacik (greg. – 
int. od Rafała z rodziną) 

+ Roman Węgrzyn (int. od 
Kingi i Mariusza Potok ze 
Stróż) 

+ Elżbieta Bożek (int. od ro-
dziny Grochmali z Odrzyko-
nia) 

Piątek 11.02 

7:00 + Aniela i Jan Piekarz 

+ Stanisław, Amelia, Karol 

18:00 + Katarzyna Stój (int. od ku-
zynki Agaty z rodziną) 

+ Danuta Świdrak (int. od 
brata Stanisława Trznadel z 
rodziną) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od 
rodziny Wiktorskich) 

+ Agnieszka Garbacik (greg. – 
int. od Rafała z rodziną) 

+ Roman Węgrzyn (int. od 
Jadwigi i Dawida Prorok ze 
Stróż) 

+ Elżbieta Bożek (int. od ro-
dziny Haczeli z Odrzykonia) 

Sobota 12.02 

7:00 + Józefa i Władysław Goleń 

+ Janina Mizera (int. od są-
siadki Wiśniowskiej) 

18:00 + Maria Goleń (int. od wnuka 
Łukasza z żoną) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od 
Agaty Augustyn) 

+ Agnieszka Garbacik (greg. – 
int. od Rafała z rodziną) 

+ Roman Węgrzyn (int. od 
Katarzyny i Krzysztofa Stępień 
z Turzy) 

+ Elżbieta Bożek (int. od Róży 
św. Anny) 

Niedziela 13.02 

7:00 + Stanisław i Józefa (w 
10.rocz. śm.) 

8:30 
Wrocanka 

+ Franciszek i Helena (w 1. 
rocz. śm.) 

10:00 + Maria i Jan Góra 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od 
Janusza Żołędzia z rodziną) 

+ Agnieszka Garbacik (greg. 
– int. od Rafała z rodziną) 

+ Roman Węgrzyn (int. od 
Agaty i Rafała z Wyskitnej) 

+ Elżbieta Bożek (int. od 
Anny i Macieja) 

11:30 Za parafian 

+ Zofia i Edward Szarłan 

16:30 + Zofia i Tadeusz Giebułtow-
scy 

 
 

 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Iz 6,1-2a.3-8   Ps 138    
1 Kor 15,1-11    Łk 5,1-11 

 
Izajasz i Szymon Piotr – główni boha-
terowie dzisiejszej Liturgii Słowa – 
przeżywają swoje spotkanie z Bogiem. 
Jedno i drugie przebiega podobnie. 
Obaj stają wobec mocy i wielkości 
Boga, obaj w spotkaniu z nią przeży-
wają swoją niegodność i świadomość 
grzeszności, obaj zostają przyjęci tacy 
jacy są i zostają posłani. To dynamika 
prawdziwego spotkania z Bogiem. 
Gdy stajemy wobec Boga przeżywamy 
poczucie naszej małości, naszej 
grzeszności. Bóg jednak nie niszczy, 
nie przygniata ale podnosi i nadaje 
nowy sens życiu – powołuje do kon-
kretnej misji i uzdalnia do niej. Spo-
tkanie z Bogiem jest początkiem 
wspaniałej drogi, wspaniałej przygody 
– nie zawsze łatwej ale pięknej i dają-
cej pełnię szczęścia. 
 

Ogłoszenia parafialne 

1. Dziś o godz. 16:00 Różaniec  
i zmiana tajemnic różańcowych. 

2. We wtorek o godz. 19:00 Koło 
Biblijne na plebanii. 

3. W czwartek dodatkowa Msza 
święta o godz. 20:00, po niej adoracja 
do piątku do godz. 12:30. 

5. W piątek Światowy Dzień Chorego. 
Pamiętajmy o nich w modlitwie i jeżeli 
mamy taką możliwość to ich 
odwiedźmy. W naszym kościele 
będzie Msza dla chorych o godz. 
10:00. Adoracja w piątek będzie 
przerwana na czas Mszy, po niej jak 
zawsze do godz. 12:30. 

6. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w 
minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 6. i 7. z Brzezówki. 

7. Wszystkie ogłoszenia w gazetce,  
w gablotce i na stronie parafii. 

 

 

 
 


