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          Tarnowiec, 27 lutego 2022 

„Historia pewnej Róży” 
Był początek roku 1997. Polacy 

oczekiwali na VI pielgrzymkę Jana 
Pawła II do Ojczyzny. Na Podkarpaciu 
było to szczególnie widoczne, bo 
Ojciec Święty miał tym razem od-
wiedzić Krosno i Duklę. Przygotowa-
niem do tych wspaniałych wydarzeń 
była modlitwa w parafiach, w  którą 
angażowali się między innymi człon-
kowie Róż Różańcowych. Do jednej 
z nich należał mąż przyszłej założy-
cielki nowej wspólnoty modlitewnej , 
która zazwyczaj towarzyszyła mu podczas nabożeństw 
połączonych ze zmianą tajemnic różańcowych. Niedługo 
po jednym z takich nabożeństw wspomniana kobieta, z 
zawodu nauczycielka, otrzymała ważne zadanie. Podczas 
snu usłyszała najpierw upomnienie, a później polecenie, 
które wypowiedział Pan Jezus: ”Twój mąż należy do Róży 
Różańcowej, a dlaczego ty nie robisz podobnie? Załóż 
Różę Różańcową, do której będą należeli sami nauczycie-
le”. Przyszła zelatorka  dobrze wiedziała, że chrześcijanin 
nie może w życiu kierować się marzeniami sennymi. Jed-
nak z  kart  Pisma Świętego dowiadujemy się, że w wyjąt-
kowych sytuacjach Pan Bóg oznajmiał swoją wolę także 
podczas snu człowieka. Nauczycielka opowiedziała o swo-
im doświadczeniu ówczesnemu proboszczowi księdzu 
Franciszkowi Boguniowi, który zachęcił ją do wypełnienia 
Bożego polecenia, usłyszanego podczas snu. Po dwóch 
miesiącach szukania chętnych członków powstała wy-
śniona Róża Różańcowa pod wezwaniem Matki Bożej 
Gromnicznej, która  w tym roku świętuje 25 – lecie istnie-
nia. Co roku  pamiętamy również o zmarłych członkiniach 
wspólnoty modlitewnej i zamawiamy za nie Msze św. 
Różaniec w rękach nauczycieli jest ważnym świadectwem 
wiary dla dzieci i młodzieży. 

Na jednym z obrazów Piotra Stachiewicza można po-
dziwiać zwiewną postać Niepokalanej, która światłem 
gromnicy odpędza od uśpionej i otulonej śniegiem wioski 
groźne wilki. Maryja uchwyciła  świecę w taki sposób,  jak 
trzyma się miecz. Malarz przedstawił  w swym dziele  
ważną prawdę: różaniec jest bronią przeciw różnym po-
kusom i atakom zła. To przekonanie wyraził   jeszcze do-
bitniej św. Maksymilian Kolbe, który biorąc do ręki róża-
niec, mawiał: „Idę strzelać do szatana”. Warunkiem do-
brej modlitwy różańcowej jest czytanie i rozważanie słów 
Pisma Świętego oraz kierowanie się w codziennych 
małych i wielkich decyzjach tym, co powiedział Pan. 

 
Ogłoszenia parafialne 

1. Dziś o godz. 16:00 Nieszpory Ludowe. 
2. We wtorek o godz. 19:00 Koło Biblijne na plebanii, 
a o godz. 20:00 próba scholi dorosłych w domu pielgrzy-
ma. 
3. W czwartek dodatkowa Msza święta o godz. 20:00, po 
niej adoracja do piątku do godz. 12:30. 
4. W tym tygodniu spotkania kandydatów do Bierzmo-
wania z klas VIII. W czwartek o godz. 18:45 i w sobotę 
o godz. 15:30. Prosimy, aby kandydaci przynieśli świece 
chrzcielne lub inne odpowiednie. 
5. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w minionym tygo-
dniu. W tym tygodniu zapraszamy gr. 1 i 2 z Potakówki.  
6. Zgodnie z zapowiedzią zapraszamy do włączenia się 
w przygotowanie i przeprowadzenie rekolekcji szkolnych 
w naszej parafii. Pierwsze spotkanie organizacyjne 
w najbliższą środę po Mszy świętej wieczornej. Gdyby 
ktoś chciał się włączyć, a z jakiś powodów nie może 
przyjść na to spotkanie, prosimy by zgłosił się w zakrystii.  
7. W środę rozpoczynamy Wielki Post, w tym dniu obo-
wiązuje post ilościowy i jakościowy (dwa posiłki lekkie, 
jeden do syta, bezmięsne). Ojciec święty zachęca do po-
stu w intencji Ukrainy. Msze święte o 7.00, 10.00, 18.00, 
na Wrocance o 16.00.  
8. W I Piątek miesiąca spowiedź i Droga krzyżowa na 
Wrocance o 16.00, w Tarnowcu spowiedź od 17.00, 
17.30 Droga Krzyżowa, Msza św. o 18.00. W tym dniu 
przypada święto św. Kazimierza Królewicza.  
9. W sobotę odwiedziny chorych w stałym porządku, 
w tym dniu zapraszamy dzieci i rodziców na Drogę krzy-
żową o 11.45, o 10.00 schola dziecięca i Oaza.  
10. W sobotę także Droga krzyżowa w Brzezówce o godz. 
16.00 zakończona Mszą św. niedzielną, prosimy Straż 
Pożarną o zabezpieczenie drogi;  nabożeństwo pierwszo-
sobotnie o 17.00.  
11. Serdecznie zapraszamy do udziału w Gorzkich żalach 
w niedzielę: we Wrocance o godz. 14.45, w Tarnowcu – 
15.45.  
12. W pierwsze niedziele miesiąca po Mszach świętych 
wystawienie Najświętszego Sakramenty w ciszy na ok. 15 
min. dla chcących pozostać, zaś w ramach katechezy 
o 9.30 i 11.00 szkoła modlitwy, po tych Mszach nie ma 
adoracji.  
14. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii odbędą się 
w dniach 30.03 – 1.04.  
15. Na rzecz Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych na 
leczenie dzieci chorych onkologicznie zebrano 624, 40 
PLN, Bóg zapłać Ofiarodawcom.  
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 28.02 

7:00 + Wiktoria, Katarzyna, Stefania, 
Andrzej, Józef i Franciszek Go-
leń 

+ Kazimierz Bracha (int. od 
rodziny Puchalik) 

18:00 + Janina Mizera (int. od kuzynki 
Marii Szeliga z rodziną) 

+ Maria Ziomek (int. od bratan-
ków) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od 
rodziny Piotrowskich z rodziną) 

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

+ Elżbieta Bożek (int. od córki 
chrzestnej Marty z rodziną) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od 
rodziny Rozenbajgier z Żarnow-
ca) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Marian Godzisz (int. od sąsia-
dów Pikuła z Piotrówki) 

Wtorek 01.03 

7:00 + Jan i Amelia Goleń 

+ Włodzimierz Ryczkowski 

18:00 + Janina Mizera (int. od chrze-
śnicy Teresy z rodzią) 

+ Maria Ziomek (int. od córki 
Doroty) 

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

+ Elżbieta Bożek (int. od Magda-
leny Stopkowicz z rodziną) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od 
rodziny Cyrków z Piotrówki) 

+ Marian Godzisz (int. od rodzi-
ny Mikołajewicz) 

+ Janina Jakieła (int. od Joli i 
Leszka z rodziną) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

Środa 02.03 

7:00 + Aniela, Stanisław, Józef Sa-
noccy 

+ Agnieszka Garbacik (int. od 
rodziny z Beska) 

10.00  

16:00 
Wro-
canka 

 

18:00 Za ofiarodawców 

Zmarli z Róży św. Sebastiana 
Pelczara 

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

+ Elżbieta Bożek (int. od załogi 
Delikatesy Centrum Tarnowiec) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. Od 
swatów Bućko) 

+ Marian Godzisz (int. od rodzi-
ny Nowaków) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Janina Jakieła (int. od Anny 

Dziura z rodziną) 

Czwartek 03.03 

7:00 + Agnieszka Garbacik (int. od 
męża Stanisława) 

+ Henryk Berezowski (int. od 
rodziny z Tarnowca Ewy i Stani-
sława Syzdek) 

18:00 + Maria Ziomek (int. od córki 
Anny z rodziną) 

+ Kazimierz Bracha (int. od syna 
Daniela z rodziną) 

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

+ Elżbieta Bożek (int. od Cze-
sławy i Daniela Gromek) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od 
Kingi Bućko z Dominikiem) 

+ Marian Godzisz (int. od sąsia-
dów Musiał) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Janina Jakieła (int. od wnuka 
Damiana z rodziną) 

Piątek 04.03 - św. Kazimierza Królewicza  

7:00 Prośba o opiekę i błogosławień-
stwo Boże za wstawiennictwem 
Matki Bożej Tarnowieckiej dla 
Marii i jej rodziny 

+ Agnieszka Garbacik (int. od 
córki Agaty z mężem) 

16:00 
Wro-
canka 

+ Jan Hydzik (int. siostry Berna-
dety) 

18:00 + Kazimierz Pelczar 

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

+ Elżbieta Bożek (int. od rodziny 
Faber i Pikul) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od 
Bućków) 

+ Marian Godzisz (int. od sąsia-
dów Sanockich) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Janina Jakieła (int. od Teresy i 
Tadeusza Twaróg) 

Sobota 05.03 

7:00 + Janina Ryżowicz (w 1. rocz. 
śm.) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od 
swatów z Dobrucowej) 

18:00 Prośba o opiekę i błogosławień-
stwo Boże za wstawiennictwem 
Matki Bożej Tarnowieckiej dla 
Roberta i jego rodziny 

+ Maria Ziomek (int. od 
chrzestnego Roberta z rodziną) 

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

+ Elżbieta Bożek (int. od Wiete-
chów) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od 
sąsiadów Zofii i Edwarda Bober) 

+ Marian Godzisz (int. od 
chrzestnego Tomka Gierlickie-

go) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Janina Jakieła (int. od sąsia-
dów Betlej i Pac) 

Niedziela 06.03 

7:00 + Roman Ochałek (w 2. rocz. 
śm.) 

8:30 
Wro-
canka 

+ Maria i Stanisław Kopczak 

10:00 O zdrowie i Boże błogosławień-
stwo dla Bronisławy, Agnieszki i 
Grzegorza z rodziną 

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

+ Elżbieta Bożek (int. od Wiete-
chów) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od 
Teresy z rodziną) 

+ Marian Godzisz (int. od Bory-
sów z Tarnowca) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Janina Jakieła (int. od rodziny 
Kwiecińskich i Dziura) 

11:30 Za parafian 

+ Amelia, Franciszek i Maria 
Biedroń 

16:30 + Helena, Jan i Edward Tomasik 

 

 
MÓDLMY SIĘ… O POKÓJ NA ŚWIECIE  
 
Święty Boże, Święty mocny, 
Święty a Nieśmiertelny 
Zmiłuj się nad nami… 
 
Od powietrza, głodu, ognia i wojny 
Wybaw nas Panie! 
 
Od nagłej i niespodzianej śmierci 
Zachowaj nas Panie! 
 
My grzeszni Ciebie Boga prosimy 
Przepuść nam Panie! 
 
My grzeszni Ciebie Boga prosimy 
Wysłuchaj nas Panie! 
 
My grzeszni Ciebie Boga prosimy 
Zmiłuj się nad nami! 
 
 
Jezu, przepuść! Jezu, wysłuchaj! 
O Jezu, - zmiłuj się nad nami! 
 
Matko, uproś! Matko, ubłagaj! 
O Matko, -przyczyń się za nami! 


