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Tarnowiec, 13 marca 2022 

Solidarni z Ukrainą 
W geście solidarności z Ukrainą nasza Gmina również uru-

chomiła zbiórkę darów: żywności, chemii oraz tekstyliów. 
W pomoc zaangażowało się wiele osób. Każdego 

dnia do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury przychodzili 
mieszkańcy oraz  przedstawiciele instytucji oraz szkół przyno-
sząc najpotrzebniejsze dary: żywność o długim terminie waż-
ności, tekstylia, chemię, koce, pościele, ręczniki, żywność 
oraz produkty dla najmłodszych. Wszystkie produkty były 
przez wolontariuszy sortowane i pakowane. 

Zebrane dary zostały 
przekazane bezpośrednio na 
Ukrainę. Wyjechały 2 trans-
porty: jeden do byłego wika-
riusza  parafii Tarnowiec 
księdza Grzegorza Ząbka. 
Ksiądz Grzegorz służy w para-
fii pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w 
Kamionce Bużańskiej w ob-
wodzie lwowskim, 40 km na 
północny-wschód od Lwowa. 
Drugi transport, znacznie 
większy, wraz z Gminą Koła-
czyce został dowieziony do miejscowości Hlynytsi, kilka kilo-
metrów od przejścia w Korczowej. Transport został przepa-
kowany do ukraińskich samochodów w obecności przedsta-
wiciela Iwano Frankowa Bogdana Kuleby . Ostatecznie dary 
trafiły do mieszkańców Iwano Frankowa i do ośrodków Orląt 
Lwowskich. 

Mieszkańcy 
naszej gminy 
okazali 
ogromne ser-
ce – przynie-
sionych darów 
nie sposób 
było zliczyć. 
 

Jednocze-
śnie Gmina 
Tarnowiec 

zachęca do dalszego współdziałania dla potrzebujących 
mieszkańców Ukrainy. Dary rzeczowe można przynosić do 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu w godzinach od 
12:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku. 

Magdalena 

 

Ogłoszenia parafialne 
1. We wtorek o godz. 19:00 Koło Biblijne na plebanii. 
2. W środę na wieczorną Mszę św. zapraszamy rodziców 
kandydatów do Bierzmowania z klas VIII. Po Mszy św. 
krótkie spotkanie organizacyjne. 
3, W tym tygodniu spotkania dla kandydatów do Bierz-
mowania z klas VIII – w czwartek o godz. 18:45 i w sobotę 
o godz. 15:30. 
4. W czwartek dodatkowa Msza święta o godz. 20:00, po 
niej adoracja do piątku do godz. 12:30. 
5. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16:00 we Wrocance, 
o 17:30 w Tarnowcu (poprowadzi Akcja Katolicka, zapra-
szamy członków i sympatyków) oraz w sobotę o 11:15 dla 
dzieci w Tarnowcu. Ponadto w sobotę Droga Krzyżowa 
przez wioskę w Umieszczu o 16:00, zakończona niedzielną 
Mszą świętą. Prosimy straż pożarną o zabezpieczenie 
drogi. 
6, W sobotę Uroczystość św. Józefa, dodatkowa Msza św. 
o godz. 10:00. 
7. W naszej diecezji każdego dnia jedna parafia lub wspól-
nota zakonna przeprowadza całodzienną adorację Naj-
świętszego Sakramentu. W naszej parafii wypada ona 
w najbliższą sobotę. Adorację rozpoczniemy po Drodze 
Krzyżowej (około 11:45). Zachęcamy wszystkich parafian, 
aby choć chwilę znaleźć by ofiarować swoją modlitwę 
w intencji diecezji. Szczególnie prosimy Róże, aby podjęły 
adorację w następującym porządku: od 12:00 – św. Seba-
stiana Pelczara i św. Faustyny Kowalskiej, od 12:30 – bł. 
Karoliny i Jadwigii Królowej, od 13:00 – Matki Bożej 
Gromnicznej i św. Józefa Opiekuna Rodzin, od 13:30 – 
Matki Bożej Królowej i św. Mikołaja, od 14:00 Matki Bożej 
Opiekunki Rodzin i św. Moniki, od 14:30 – MB Różańcowej 
i św. Stanisława Kostki, od 15:00 – MB Zawierzenia i św. 
Hiacynty i Franciszka Marto z Fatimy, od 15:30 – Niepoka-
lanego Poczęcia Matki Bożej, od 16:00 – Niepokalanego 
Serca NMP, od 16:30 – św. Agnieszki. Na zakończenie o 
godz. 17:30 Różaniec w intencji Obrony życia nienarodzo-
nych połączony z modlitwą za rodziców oczekujących 
potomstwa. 
8. Gorzkie żale w niedzielę o godz. 14:45 we Wrocance 
i o godz. 15:45 w Tarnowcu. 
9. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w minionym tygodniu. 
W tym tygodniu zapraszamy gr. 5. i 6. z Potakówki. 
10. Męski Marsz Modlitwy i Pokuty, organizowany przez 
Franciszkanów i Parafię św. Antoniego w Jaśle, wyruszy po 
raz kolejny z Jasła do Dębowca w najbliższą sobotę 19 
marca. Bliższe informacje znajdują się na plakacie. 
11. Dzisiaj dzień solidarności z misjonarzami. Po Mszach 
świętych zbiórka do puszek na cele misyjna.   
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Intencje Mszy świętej 

Poniedziałek 14.03 

7:00 + Henryk Berezowski (int. od Michała i 
Janiny Marek) 

+ Matylda Szeląg (int. od Marii i Stani-
sława Wojnarowicz) 

18:00 + Joanna i Franciszek Radoń 

+ Stanisław Mazur z Umieszcza 

Poza + Elżbieta Bożek (int. od Sabiny Laby i 
męża Leszka) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od kole-
żanek z Dobrucowej) 

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

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Ewa Garbarz (int. od rodziny Ocha-
łów) 

+ Andrzej Czubik (int. od rodziny 
Pękala) 

Wtorek 15.03 

7:00 + Henryk Berezowski (int. od Andrzeja 
i Wioletty Betlej z dziećmi) 

+ Matylda Szeląg (int. od sąsiadów) 

18:00 Zmarli z rodziny Hulik i Paluch 

+ Bronisław, Stanisław i Zofia 

Poza + Elżbieta Bożek (int. od Lucyny Krych-
ty) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od rodzi-
ny Dykasów i Hućków z Łężyn) 

+ Marian Godzisz (greg. – int. od 
Danuty Urbanik z rodziną) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Ewa Garbarz (int. od sąsiada Andrze-
ja Jurasza) 

+ Andrzej Czubik (int. od sąsiadów 
Wójcików) 

Środa 16.03 

7:00 + Matylda Szeląg (int. od Elżbiety i 
Władysławy) 

+ Władysława Mijal (int. od rodziny 
Bochenków) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Mariusz Machowicz (w 5. rocz. śm.) 

Poza + Elżbieta Bożek (int. od kuzynki Bo-
żeny z mężem i rodziną) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od kole-
gów syna Krystiana z zespołu zabez-
pieczenia medycznego) 

+ Marian Godzisz (greg. – int. od Anny 
Dłuskiej) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Ewa Garbarz (int. od sąsiadów Maj-
ków i Wąsików) 

+ Maria Tomasik (int. od najbliższych 
sąsiadów z Żarnowca) 

Czwartek 17.03 

7:00 + Stefania Lepucka (w 7. rocz. śm.) 

+ Matylda Szeląg (int. od Elżbiety i 
Władysławy) 

18:00 + Witold Odrobina 

+ Edmund Rozpara (w 11. rocz. śm., 
int. od żony z rodziną) 

Poza + Elżbieta Bożek (int. od Anny i Zbi-
gniewa Hap z Potakówki) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od kole-
gów Krystiana ze sztabu Pierwszego 
Batalionu Strzelców Podhalańskich) 

+ Marian Godzisz (greg. – int. od 
Bogusława Wiśniowskiego z żoną) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Ewa Garbarz (int. od rodziny Kloc-
ków) 

+ Maria Tomasik (int. od Marii i Łuka-
sza Ochwat) 

Piątek 18.03 

7:00 + Matylda Szeląg (int. od chrześniaka 
Stanisława z żoną Beatą) 

+ Władysława Mijal (int. od chrześnicy 
Grażyny z rodziną) 

16:30 
Wrocanka 

+ Amelia i Roman Jerzyk 

18:00 + Edward Kubacki 

Poza + Elżbieta Bożek (int. od Anny i Zbi-
gniewa Hap z Potakówki) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od Moni-
ki i Grześka Tomasik) 

+ Marian Godzisz (greg. – int. od 
Iwony z dziećmi) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Ewa Garbarz (int. od rodziny Bara-
nów) 

+ Maria Tomasik (int. od rodziny 
Szurek z Wrocanki) 

Sobota 19.03 – Uroczystość św. Józefa 

7:00 + Matylda Szeląg (int. od chrześniaka 
Stanisława z żoną Beatą) 

+ Władysława Mijal (int. od siostry 
Kazimiery z rodziną) 

18:00 + Józefa i Józef Radoń 

+ Józef i Maria Dłuscy 

Poza + Elżbieta Bożek (int. od Dariusza i 
Renaty Klocek) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od Stra-
żaków Zakładowej Straży Pożarnej 
Orlen Południe Jedlicze) 

+ Marian Godzisz (greg. – int. od 
Krystyny i Adama Ciepiela) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Ewa Garbarz (int. od rodziny Jedzi-
niaków) 

+ Maria Tomasik (int. od rodziny 
Karamonów) 

Niedziela 20.03 

7:00 + Janina Zajchowska 

8:30 
Wro-
canka 

+ Jan i Teofila Kozik 

10:00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z 
prośbą o błogosławieństwo dla Łuka-
sza 

+ Józef Wójcik 

Poza + Elżbieta Bożek (int. od Krystyny i 
Tomasza Ciepiela) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od Zeno-
na Osika) 

+ Marian Godzisz (greg. – int. od 
Krystyny i Adama Ciepiela) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Ewa Garbarz (int. od Jarosława 
Dźwierzyńskiego ze Sport Centrum w 
Rzeszowie) 

+ Maria Tomasik (int. od Mariusza z 
rodziną) 

11:30 Za parafian 

16:30 + Józef Biernacki i Zofia Macioszek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Różaniec pokoju 

Nasza pomoc dla Ukrainy i jej obywa-
teli jest wyrazem miłości chrześcijańskiej. 
Pomagając materialnie nie możemy 
zapomnieć o modlitwie. Pan Bóg jest nad 
wszystkim, dlatego konieczna jest modli-
twa o pokój na Ukrainie ale także w in-
nych miejscach na Ziemi gdzie toczą się 
wojny. Maryja w Fatimie prosiła, aby 
dużo modlić się na Różańcu, a swoją 
prośbę skierowała do dzieci – Hiacynty, 
Franciszka i Łucji.  

Odpowiadając na tą prośbę Matki 
Najświętszej oraz w obliczu zaistniałych 
wydarzeń, 30 dzieci wraz ze swoimi ro-
dzicami ze szkół we Wrocance i Umiesz-
czu podjęło modlitwę o pokój odmawia-
jąc każdego dnia dziesiątek różańca (a 
niektórzy jedną część). Modlitwę tę zde-
klarowały się odmawiać przez czas Wiel-
kiego Postu. Zachęcamy naszych parafian 
do włączenia się w to dzieło dokładając  
swój głos w modlitewnym szturmie do 
nieba o tak bardzo potrzebny pokój. 

Dzieciom i ich rodzicom dziękujemy 
za ich modlitwę. Niech Pan Bóg błogo-
sławi za ten dar! 

ks. Łukasz 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Rdz 15,5-12.17-18   Ps 27   Flp 3,17-4,1   Łk 

9,28b-36 
Popatrzmy na dzisiejsze czytania jako 
zaproszenie do przemiany, czas Wielkiego 
Postu ma być bowiem takim czasem. 
W Ewangelii widzimy Jezusa przemienio-
nego. W pierwszym czytaniu widzimy 
natomiast Abrama, który dzięki wierze i 
łasce Boga powoli przemienia się w Abra-
hama. Co potrzeba, aby dokonywała się 
nasza przemiana? W dzisiejszej Liturgii 
Słowa możemy znaleźć wiele podpowie-
dzi: odpędzać od siebie „ptaki drapieżne” 
czyli ataki diabła, który próbuje zniszczyć 
to, co dajemy Bogu (I czyt.), szukać oblicza 
Boga (Ps), naśladować dobre przykłady (II 
czyt.), słuchać Jezusa Chrystusa (Ew). 
Celem naszej przemiany jest upodobnie-
nie się do Chrystusa – byśmy promienio-
wali Jego blaskiem w naszym życiu. 
 


