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Tarnowiec, 6 marca  2022 

 

Rekolekcje szkolne – Ty też możesz pomóc 

 

Rozpoczęliśmy przygotowania do Rekolekcji szkolnych. 

Chcemy do nich podejść w nowy sposób, zapraszając Was, 

Drodzy Parafianie, do włączenia się w ich przygotowanie  

i przeprowadzenie. To odważny pomysł i potrzebuje zmiany 

naszego myślenia i wyjścia z utartych schematów. Przekaz 

wiary nie jest sprawą tylko księży czy katechetek, ale, aby był 

skuteczny musi się w niego włączyć wspólnota parafialna,  

a nade wszystko same rodziny, które są podstawowym 

miejscem pokazywania Boga i uczenia życia w Jego bliskości. 

Zapraszamy zatem do odważnego włączenia się w to dzieło. 

Rozumiemy, że każdy z nas ma wiele obowiązków i obecna 

sytuacja w obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę wybija  

z normalnego funkcjonowania ale warto zawalczyć o czas, by 

ofiarować go dla swojej wspólnoty parafialnej. Nie ma ani za 

starych ani za młodych, by pomóc! 

W minioną środę uczestniczyło kilka osób na pierwszym 

spotkaniu. Zebraliśmy pierwsze pomysły i opracowaliśmy 

wstępny plan. Z dyskusji wyłania się powoli pomysł na 

rekolekcje. Chcemy m.in. przygotować przedstawienie 

(pantomimę) i zaprosić na nie także rodziców, a także 

podzielić się świadectwem. Rekolekcje planujemy w dniach  

4-6 kwietnia. Bardzo liczymy na pomoc i zapraszamy  

w poniedziałek o godz. 20 na kolejne spotkanie. 

 

Ks. Łukasz 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Pwt 26,4-10   Ps 91   Rz 10,8-13   Łk 4,1-13    
 

Czas Wielkiego Postu to swego radzaju czas pustyni. Pusty-
nia jest niejako granicą między dwoma rzeczywistościami – 
Egiptem, który symbolizuje ucisk, cierpienie, grzech i nie-
szczęście a Ziemią Obiecaną, która symbolizuje nowe życie, 
wolność i szczęście. Wędrując po ścieżkach Wielkiego Postu 
idziemy drogą nawrócenia od starego do nowego człowie-
ka. Ten czas „pustyni” ma być przeżyty pod przewodnic-
twem Ducha Świętego, w świadomości możliwych pokus  
i ataków złego ducha, a naszą bronią i mocą ma być Słowo 
Boże. Chcesz wejść w pustynię Wielkiego Postu? Nie będzie 
to łatwa droga ale na końcu czeka łaska Nowego Życia – 
Zmartwychwstanie! 
 

Ogłoszenia parafialne 
 

1. Trwa nowenna za kapłanów i o powołania  
kapłańskie za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli – 
nabożeństwo codziennie do piątku o godz. 17:30. Zapra-
szamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy w tej 
intencji, szczególnie przyjaciół Wyższego Seminarium  
w Rzeszowie. 
2. W poniedziałek po Mszy świętej wieczornej zbiórka 
dla wszystkich ministrantów i lektorów w kościele. 
3. W poniedziałek o godz. 20:00 spotkanie przygoto-
wawcze rekolekcji szkolnych. Dziękujemy tym, którzy 
przyszli na pierwsze spotkanie i już włączyli się w przygo-
towanie. Zachęcamy nowe osoby. Każda pomoc bardzo 
się przyda. 
 

Pomoc dla Ukrainy trwa! 
 

Informujemy, że zbiórka darów dla mieszkań-
ców Ukrainy prowadzona w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tarnowcu będzie trwać kolejny tydzień. 
Dary można przynosić do siedziby GOK w Tar-
nowcu, wejście od strony remizy OSP, od ponie-
działku do piątku w godzinach 12:00 – 16:00. 

Zwracamy się z prośbą o przekazywanie aktual-
nie najbardziej potrzebnych rzeczy tj.: pościel, 
śpiwory, koce, karimaty – tylko nieużywane; 
środki opatrunkowe; środki czystości; środki hi-
gieniczne; artykuły spożywcze z dłuższym termi-
nem ważności do spożycia takie jak makarony, 
kasze, ryż, mąka, cukier, olej spożywczy, prze-
twory owocowe i warzywne,  konserwy rybne, 
mięsne, pasztety; artykuły chemii gospodarczej: 
płyny do zmywania, proszki i płyny do prania, 
płyny do płukania tkanin, pasty i szczoteczki do 
zębów, preparaty i środki czyszczące, ręczniki 
papierowe. 

Kontakt pod numerami telefonów:  
13 42 555 56 lub 885 555 205  
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4. We wtorek o godz. 19:00 Koło Bi-
blijne na plebanii, a o godz. 20:00 pró-
ba scholi dorosłych w domu pielgrzy-
ma. 
5. W środę zapraszamy dzieci pierw-
szokomunijne z rodzicami o godz. 
17:30 na Nowennę i Mszę świętą oraz 
spotkanie. Dzieci otrzymają modlitew-
niki. 
6. W czwartek dodatkowa Msza święta 
o godz. 20:00, po niej adoracja do 
piątku do godz. 12:30. 
7. W piątek po Mszy św. wieczornej 
spotkanie KSM-u, a w sobotę o godz. 
10:00 scholi dziecięcej 8. Droga Krzy-
żowa w piątek o godz. 16:00 we Wro-
cance, o 17:30 w Tarnowcu oraz  
w sobotę o 11:45 dla dzieci w Tarnow-
cu. Ponadto w tym tygodniu Droga 
Krzyżowa przez wioskę we Wrocance  
o 16:00, zakończona niedzielną Mszą 
świętą. Prosimy straż pożarną o za-
bezpieczenie drogi. 
9. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 
14:45 we Wrocance i o godz. 15:45  
w Tarnowcu. 
10. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 3. i 4. z Potakówki. 
11. Dziękujemy za złożenie ofiar na 
Ukrainę - zebraliśmy 18810 zł. Dzięku-
jemy również za dary składane do 
GOK-u. Przekazane zostają one do  
ks. Grzegorza Ząbka, naszego byłego 
wikarego. Prosimy o kontynuowanie 
zbiórki. 
12. Wszystkie ogłoszenia w gazetce,  
w gablotce i na stronie parafii. 

 

Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 07.03 

7:00 + Andrzej Jantoń 

+ Henryk Berezowski (int. od 
rodziny z Tarnowca Jerzego i 
Grażyny Uram) 

18:00 + siostra Melania Lepucka (15 
rocz. śm.) 

+ Maria Ziomek (int. od syna 
Andrzeja z rodziną) 

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

+ Elżbieta Bożek (int. od Bogu-
sławy Śmietany z rodziną) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od 
Bogusławy i Marka Drożdż) 

+ Marian Godzisz (greg. - int. od 
bratanicy Agieszki z rodziną) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Janiana Jakieła (int. od sio-
strzeńca Leszka z rodziną) 

Wtorek 08.03 

7:00 + Agnieszka Garbacik (int. od 
Lucyny Wilczyńskiej) 

+ Henryk Berezowski (int. od 
chrześniaka Huberta z rodziną) 

18:00 + Kazimierz Bracha (int. od córki 
Wiletty z mężem i córkami) 

+ Joanna i Mieczysław Kłodo-
wscy 

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

+ Elżbieta Bożek (int. od Kata-
rzyny i Artura Pyter) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od 
Władysławy Osika) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Janiana Jakieła (int. od Kupków 
– sąsiadów córki Agaty) 

+ Marian Godzisz (greg. - int. od 
Andrzeja Pikuły) 

Środa 09.03 

7:00 + Agnieszka Garbacik (int. od 
syna Piotra z żoną) 

+ Henryk Berezowski (int. od 
kuzyna Adama z rodziną) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Kazimierz Bracha (int. od 
wnuczki Angeliki z chłopakiem) 

Poza + Elżbieta Bożek (int. od sąsia-
dów Ireny Szczypińskiej i rodziny 
Jaworskich) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od 
Grażyny i Bogdana Czyżowicz) 

+ Marian Godzisz (greg. - int. od 
Antoniego i Jana Tomasik) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Janiana Jakieła (int. od Stani-
sława Jakieła z rodziną) 

+ Ewa Garbarz (int. od rodziny 
Twardzików) 

Czwartek 10.03  

7:00 
 

+ Kazimierz Bracha (int. od ro-
dziny Rozpond) 

+ Sebastian Gawron 

18:00 + Romualda Chrzanowska (w 1. 
rocz. śm. – int. od siostry) 

+ Piotr Tomasik 

Poza + Elżbieta Bożek (int. od Barbary 
Droby z rodziną) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od 
Ewy i Marka Kluzek) 

+ Marian Godzisz (greg. - int. od 
Barbary i Edwarda Wójtowicz) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Janiana Jakieła (int. od Stani-
sława Borek z rodziną) 

+ Ewa Garbarz (int. od Katarzyny 
Twardzik z synami) 

Piątek 11.03 

7:00 + Stanisław Wietecha i rodzice 
(w 5. rocz. śm.), Stefania, Ludwik 

+ Agnieszka Garbacik (int. od 
wnuków Damiana i Michała) 

16:30 
Wrocanka 

+ Tadeusz 

18:00 + Ryszard Świdrak 

Poza + Elżbieta Bożek (int. od szwa-
gierki Danuty Biel z Jedlicza) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od 
Adama Czyżowicz z żoną i sy-
nem) 

+ Marian Godzisz (greg. - int. od 
Marii iBolesława Kędrów z ro-
dziną) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Janiana Jakieła (int. od Henry-
ki, Marii i Wojciecha Jakieła) 

+ Ewa Garbarz (int. od Kazimie-
rza) 

Sobota 12.03 

7:00 + Henryk Berezowski (int. od 
brata z żoną Małgorzatą z rodzi-
ną) 

+ Matylda Szeląg (int. od Marii 
Malinowskiej) 

18:00 + Kazimierz Bracha (int. od ro-
dziny Siara z Zimnej Wody) 

+ Marian i Kazimiera Karaś 

Poza + Elżbieta Bożek (int. od Barbary 
i Dariusza Augustyn) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od 
rodziny Baranów) 

+ Marian Godzisz (greg. - int. od 
sąsiadów Dubielów) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Janiana Jakieła (int. od Henry-
ki, Marii i Wojciecha Jakieła) 

+ Ewa Garbarz (int. od Asi i Wio-
li) 

Niedziela 13.03 

7:00 + Danuta Ochałek 

8:30 
Wrocanka 

+ Danuta Świdrak (w 90. rocz. 
urodzin) 

10:00 + Barbara i Henryk Biernaccy 

Poza + Elżbieta Bożek (int. od 
Agnieszki i Pawła Pasieków) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od 
koleżanek z Dobrucowej) 

+ Marian Godzisz (greg. - int. od 
koleżanek i kolegów syna z 
firmy ERKO) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Janiana Jakieła (int. od Henry-
ki, Marii i Wojciecha Jakieła) 

+ Ewa Garbarz (int. od koleża-
nek Izabeli z pracy) 

11:30 Za parafian 

+ Teresa Mazur (w rocz. śm.) 

16:30 + Władysława i Piotr Kania 

 

 


