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Tarnowiec, 20 marca  2022 

Tajemnice bolesne Różańca świętego 

Zapraszamy do modlitwy różańcowej.  
W czasie Wielkiego Postu wchodzimy  
w głębię Bożej miłości, która wyraziła się  
w Męce i Śmierci Jezusa za nasze grzechy. 
Niech towarzyszą nam rozważania Ta-
jemnic bolesnych Różańca świętego przy-
gotowane przez panią Marię Tomasik. 

 
 

Tajemnica I - Modlitwa Pana Jezusa  
w Ogrójcu 

Wiatr przycichł w drzew gęstwinie, 
gwiazdy przyćmiły swój blask. Dziwna 
cisza spłynęła na ziemię, z daleka słychać 
jeszcze miasta gwar. W ten wieczór, tak 
niezwykły nasz Stwórca Bóg i Pan modli 
się na górze samotnie, w ten wieczór, 
został sam. Ci - co Mu mieli być wierni, 
pod drzewem spokojnie śpią, a On -  
w swej boskiej wizji, przeżywa mękę Swą. 
„Ojcze, jeżeli możesz - oddal ode mnie ten 
kielich,  Ojcze, jeżeli trzeba - chcę wolę 
Twoją wypełniać". Panie, to my grzesznicy 
napełniamy co dnia kielich Twój, a potem 
spokojnie śpimy nie obchodzi nas, grze-
chów rój. 

 

Tajemnica II - Biczowanie Pana Jezusa 
Stoisz przy słupie, a wokoło Ciebie 

zgraja siepaczy z ostrymi biczami, plują na 
Ciebie, klną i poniżają, bić będą okrutnie, 
Twoje święte ciało. Nie bronisz się Panie, 
choć cierpisz okrutnie, a nasze grzechy  
w bicze się zmieniły i tyle cierpień - Panie 
nasz kochany i tyle cierpień - Tobie uczy-
niły. 

 

Tajemnica III - Cierniem ukoronowanie 
Pana Jezusa 

Królu wszechświata, jaka twa korona, 
którą Ci gwałtem wciskają na głowę?  
Ty się nie cieszysz, dlaczego? Odpowiedz!  
Korona, korona dla Króla! Nie jest ze sre-
bra ni złota, nie ma drogich kamieni. Uwi-
ta została z głogu, zdobią ją kolce  
i ciernie. Taką koronę dostałeś, Panie 
nasz, Boże i Królu i ta korona wspaniała 
przysparza Ci Panie nasz bólu. 

Tajemnica IV - Pan Jezus dźwiga krzyż  
na Golgotę 

Dźwiga Krzyż srogi - upada na ziemię,  
nikt nie chce pomóc – bicze Go smagają. 
Naszymi grzechy Krzyż ten obciążony, 
boleśnie ciśnie Pana ramiona.  Jeszcze 
daleko - jeszcze długa droga, trzeba tam 
donieść winy świata tego, by Ojciec  
w Niebie przebaczył grzesznikom, bo  
w Niebie miejsce czeka na każdego. 

 

Tajemnica V - Pan Jezus umiera na      
krzyżu 

Co to się dzieje, dzień jeszcze jest prze-
cież, aż naraz słońce za chmury się kryje      
i cała ziemia, wszechświat cały woła, że 
już się stało, że Pan nasz nie żyje! Góry się 
trzęsą, mrok okrywa ziemię, a dusza Pana 
do Ojca odchodzi. Już się zakończyła hi-
storia zbawienia, drogą do Nieba będzie 
można wchodzić. Zakończył dzieło - co 
miał do spełnienia.  Zakończył życie - 
serce matki pęka,  ale już człowiek może 
być spokojny i o zbawienie swoje się nie 

lękać. 
Maria Tomasik, z tomiku „Życie nie tak  

zwyczajne” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

K A T E C H E Z A 
W katechezach dla dorosłych obecnie 

omawiamy program duchowego wyzwole-
nia. Opierając się na tradycji trzeźwienia 
grup AA oraz Wspólnoty św. Jakuba zasta-
nawiamy się jak odmienić swoje życie.  

Słowo Boże wzywa nas do walki  
o duchową wolność. W liście do Galatów 
św. Paweł pisze: „Ku wolności wyswobodził 
nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie 
poddawajcie się na nowo pod jarzmo nie-
woli! Wy zatem, bracia, powołani zostaliście 
do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności 
jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz 
przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie 
wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w 
tym jednym nakazie: Będziesz miłował 
bliźniego swego jak siebie samego.  A jeśli  
u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, 
byście się wzajemnie nie zjedli. Zapraszamy 
do wspólnej refleksji nad swoim życiem.” 
(Gal 5,1. 13-15) 

 

Cztery pierwsze z 12 Kroków Wspólnoty 
św. Jakuba 

KROK 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsil-
ni wobec naszego uzależnienia  
i naszych problemów – i że nie możemy 
już dać sobie rady z naszym życiem. 
KROK 2. Uwierzyliśmy, że moc większa od 
nas samych może przywrócić nam du-
chowe zdrowie. 
KROK 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą 
wolę i nasze życie Opiece Boga, na ile Go 
pojmujemy. 
KROK 4. Zrobiliśmy radykalny i odważny 
obrachunek moralny w głębi duszy. 
 

Cztery pierwsze z 12 Kroków Anoni-
mowych Alkoholików 

Krok Pierwszy: Przyznaliśmy, że jesteśmy 
bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie 
stało się niekierowalne.  
Krok Drugi: Uwierzyliśmy, że Siła większa 
od nas samych może przywrócić nam 
zdrowy rozsądek.  
Krok Trzeci: Podjęliśmy decyzję, aby po-
wierzyć naszą wolę i nasze życie opiece 
Boga, tak jak Go rozumieliśmy.  
Krok Czwarty: Zrobiliśmy wnikliwą  
i odważną osobistą inwenturę moralną. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Wj 3,1-8a.13-15   Ps 103    
1 Kor 10,1-6.10-12   Łk 13,1-9 

 

Bóg widzi naszą biedę, a największa 
biedą człowieka jest grzech. Wzywa 
nas do przemiany życia czyli nawró-
cenia. Kierując wezwanie „nawracaj-
cie się” nie pozostawia nas samymi. 
W swojej nieskończonej miłości hoj-
nie nas obdarowuje i daje wszystkie 
pomoce, abyśmy się nawrócili i aby 
nasze życie zaczęło wydawać owoce. 
Bóg jest cierpliwy i miłosierny. Wsłu-
chując się w dzisiejsze słowo zobacz 
troskę i dobroć Boga oraz wszystkie 
dary, które Ci daje w twojej drodze 
nawrócenia. 
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Intencje Mszy świętych 
Poniedziałek 21.03 

7:00 + Władysława Mijal (int. od 
siostry Heleny z rodziną) 

+ Ryszard Surba 

18:00 + Agnieszka Garbacik (int. od 
rodziny Dłuskich) 

+ Henryk Berezowski (int. od 
żony Jadwigi) 

Poza + Elżbieta Bożek (int. od Krysty-
ny i Tomasza Ciepiela) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od 
Lucyny Czernickiej) 

+ Marian Godzisz (greg. – int. od 
Marcina Boratyn z rodziną) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Ewa Garbarz (int. od pracow-
ników Sport Centrum w Rzeszo-
wie) 

+ Maria Tomasik (int. od rodziny 
Filar i Pojnar) 

Wtorek 22.03 

7:00 + Władysława Mijal (int. od Jadwi-
gi i Łukasza Głąb) 

+ Andrzej Polak 

18:00 + Agnieszka Garbacik (int. od 
Marty i Stanisława Wójcik) 

+ Henryk Berezowski (int. od 
szwagra z żoną) 

Poza + Elżbieta Bożek (int. od koleżanek 
GS Tarnowiec) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od 
koleżanki córki Eli z mężem) 

+ Marian Godzisz (greg–int. Od 
Barbary i Adama Boratyn z rodzi-
ną) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Ewa Garbarz (int. od pracowni-
ków Dom Sport w Rzeszowie) 

+ Maria Tomasik (int. od sąsiadów 
zięcia z Jedlicza) 

Środa 23.03 

7:00 + Henryka Malinowska 

+ Władysława Mijal (int. od rodzi-
ny Kozioł) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Józef Radoń (w 31. rocz. śm.) 

Poza + Elżbieta Bożek (int. od koleżanek 
GS Tarnowiec) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od 
Łukasza i Moniki Michna) 

+ Marian Godzisz (greg. – int. od 
sąsiadów Pawłowskich z rodziną) 

+ Ewa Garbarz (int. od koleżanki i 
kolegi Moniki z pracy) 

+ Maria Tomasik (int. od rodziny 
Syrek) 

Czwartek 24.03  

7:00 
 

+ Janina Jabłecka (int. od Krystyny 
z mężem) 

+ Ewa Wyderka (int. od bratowej z 
córką) 

18:00 + Paweł Szydło (w 1. rocz. śm.) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od Róży 
św. Agnieszki) 

Poza + Elżbieta Bożek (int. od Urszuli i 
Jana Trelów z rodziną) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od 
Szymańskich) 

+ Marian Godzisz (greg. – int. od 
koleżanek Beaty z pracy) 

+ Ewa Garbarz (int. od sąsiadów 
Kopczaków) 

+ Maria Tomasik (int. od Stani-
sławy Kobak) 

Piątek 25.03 – Uroczystość  Zwiastowania 
Pańskiego 

7:00 + Janina Jabłecka (int. od wnuka 
Kamila z żoną) 

+ Ewa Wyderka (int. od bratanka 
Krzysztofa z rodziną) 

16:30 
Wrocanka 

+ Irena i Stanisław Grzesik 

18:00 + Zdzisław. Aleksander i Józefa 
Baca 

Poza + Elżbieta Bożek (int. od Małgo-
rzaty i Krzysztofa Krzysztyniaków 
z rodziną) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od 
Katarzyny i Sławomira Fryców) 

+ Ewa Garbarz (int. od Kazimiery 
i Andrzeja Betlej) 

+ Maria Tomasik (int. od Koerne-
rów z Tarnowca) 

Sobota 26.03  
7:00 + Jadwiga i Tadeusz Regiewicz (w 

57. rocz. śm. Jadwigi) 

+ Janina Jabłecka (int. od wnucz-
ki Kornelii z mężem) 

18:00 + Edward i Danuta Sanoccy (int. 
od syna Mirosława z rodziną) 

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

Poza + Elżbieta Bożek (int. od Lucyny i 
Tomasza Goleń) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od 
Ewy Betlej) 

+ Ewa Garbarz (int. od koleżanki 
Elżbiety Chrząszcz) 

+ Maria Tomasik (int. od człon-
kiń Róży z Wrocanki) 

Niedziela 27.03 

7:00 + Waleria, Józef Bulanda 

8:30 
Wrocanka 

+ Julian Sajdak (w 31. rocz. śm.) 

10:00 + Kazimierz i Janina Mizera 

Poza + Elżbieta Bożek (int. od Lucyny 
i Janusza Machowskich) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od 
Ryszarda Smyki) 

+ Ewa Garbarz (int. od rodziny 
Znojów z Umieszcza) 

+ Maria Tomasik (int. od człon-
kiń Róży z Wrocanki) 

11:30 Za parafian 

+ Józef Twaróg (w 9. rocz. śm.) 

16:30 + Barbara Sobczak (w rocz. śm.) 

 

 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

1. We wtorek o godz. 19:00 Koło Biblij-
ne na plebanii. 
2. Od 1. do 3. kwietnia kandydaci do 
Bierzmowania będą przeżywać swoje 
rekolekcje. Polecamy ich modlitwie 
wszystkich parafian. Młodzież otrzyma-
ła dokumenty, które należy zwrócić 
przed rekolekcjami. Ks. Łukasz będzie 
przyjmował karty oraz będzie do dys-
pozycji w razie jakichkolwiek pytań  
w najbliższy czwartek od godz. 19:00 
do 20:30 w domu pielgrzyma. Prosimy  
o załatwienie w tym dniu wszystkich 
formalności. 
3. W czwartek dodatkowa Msza święta  
o godz. 20:00, po niej adoracja do piąt-
ku do godz. 12:30. 
4. W piątek Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego. Nie obowiązuje wstrzemięź-
liwość od pokarmów mięsnych. Dodat-
kowa Msza św. o godz. 10:00. Przyjęcie 
do Duchowej Adopcji Dziecka Poczęte-
go na Mszy o godz. 10:00 i 18:00.  
W sposób szczególny w naszych modli-
twach pamiętajmy o Rosji i Ukrainie, 
które w tym dniu Ojciec Święty ofiaruje 
Niepokalanemu Sercu Maryi. 
5. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 
16:00 we Wrocance, o 17:30 w Tar-
nowcu oraz w sobotę o 11:15 dla dzieci 
w Tarnowcu. Ponadto w tym tygodniu 
Droga Krzyżowa przez wioskę w Rozto-
kach o 16:00, zakończona niedzielną 
Mszą świętą. Prosimy straż pożarną  
o zabezpieczenie drogi. 
6. Gorzkie żale w niedzielę o godz. 
14:45 we Wrocance i o godz. 15:45  
w Tarnowcu. 
7. Z tyłu kościoła i w zaprzyjaźnionych 
sklepach można składać dary dla po-
trzebujących z parafii do koszy wysta-
wionych przez Caritas. Są także do 
nabycia baranki i paschaliki. 
8. Spowiedź świąteczna w naszej para-
fii będzie w dniach 7, 8, 11 i 12 kwiet-
nia w godzinach popołudniowych  
i wieczornych, dla chorych 9. kwietnia 
do południa. Szczegółowe informacje 
podamy  
w przyszłym tygodniu. 
9. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 1. i 2. z Roztok. 
10. W zakrystii są do odebrania rozpiski 
Mszy pogrzebowych za śp. Józefa Pola-
ka i Marię Świątek. Można je znaleźć 
także na stronie parafii. 

 


