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Tarnowiec, 27 marca 2022 

REKOLEKCJE PRZED KOŃCEM  
ŚWIATA 

Bóg daje nam czas i dialoguje z nami 
przez fakty i wydarzenia z naszego 
życia. To wszystko co dociera do nas 
z zewnątrz pomaga obudzić nasze 
wnętrze, albo nas usypia. 
Walka jest poważna bo stawką jest 
życie wieczne. 
Zapraszam aby odpocząć w Słowie 
Bożym, które będzie głoszone podczas 
rekolekcji w Waszej parafii. Program 
naszych spotkań jest prosty. Każdego 
dnia dostaniecie słowo podczas Eucha-
rystii, a po wieczornej liturgii zapra-
szam na katechezę dla wszystkich. Jak 
Bóg da, w środę 30 marca zaczynamy 
i kończymy w piątek 1 kwietnia. 

 
Do zobaczenia. 

br. Marcin Świąder OFMCap 
 
P.S. Jeśli chcecie się dowiedzieć kim 
jestem i skąd przybywam, zapraszam 
na stronę fraternia.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Turniej najmłodszych ministrantów 
W poprzednią sobotę (19.04) nasi 

najmłodsi ministranci (a dokładnie 
kandydaci na ministrantów) brali udział 
w Diecezjalnych Mistrzostwach w Piłkę 
Nożną o puchar ks. bp Jana Wątroby. 
Były to dla nich pierwsze rozgrywki i po 
raz pierwszy wyszli razem w koszulkach 
naszej parafii na boisko. W rywalizacji 
brało udział 16 drużyn – po jednej 
z każdego dekanatu naszej diecezji. 
Cały turniej odbywał się w Rzeszowie 
na hali przy szkole sióstr Pijarek. 

Możemy tylko pochwalić się 
uczestnictwem w tych rozgrywkach, 
ponieważ nie udało się nam wyjść z 
fazy grupowej. Pierwszy mecz niestety 
przegraliśmy (jak się później okazało z 
mistrzami tego turnieju – parafią Matki 
Bożej w Niechobrzu), drugi natomiast 
zremisowaliśmy z parafią z Lubeni. 

 
Miło nam było uczestniczyć w tur-

nieju i spotkać się z innymi ministran-
tami. Może kolejne będą lepsze dla 
nas. Dziękujemy także panu Lucjanowi 
– tacie jednego z naszych ministrantów 
za poświęcony czas i towarzyszenie 
nam na rozgrywkach. 

ks. Łukasz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. W tym tygodniu wypada pierwszy 
piątek. Spowiedź od godz. 17:00 
w Tarnowcu.  
7. W piątek we Wrocance tylko Msza 
św. o godz. 16:00, szczególnie z myślą 
o młodzieży, która rozpoczyna reko-
lekcje dla bierzmowanych. Nie będzie 
tam Drogi Krzyżowej. Zapraszamy 
parafian na Mszę z nauką rekolekcyj-
ną do kościoła. 
8. Droga Krzyżowa w piątek o 17:30 
w Tarnowcu oraz w sobotę o 11:15 
dla dzieci w Tarnowcu. Ponadto 
w tym tygodniu Droga Krzyżowa 
przez wioskę w Sądkowej o 16:00, 
zakończona niedzielną Mszą świętą. 
Prosimy straż pożarną o zabezpiecze-
nie drogi. 
9. W sobotę nabożeństwo pierwszo-
sobotnie o godz. 17:00. 
10. Gorzkie żale w niedzielę o godz. 
14:45 we Wrocance i o godz. 15:45 
w Tarnowcu. 
11. Najbliższa niedziela to niedziela 
adoracyjna. Wystawienie do prywat-
nej adoracji przez 15 minut po Mszy 
o godz. 7:00 i 8:30. Przed Mszami 
o godz. 10:00 i 11:30 zamiast kate-
chezy szkoła modlitwy. 
12. Z tyłu kościoła i w zaprzyjaźnio-
nych sklepach można składać dary dla 
potrzebujących z parafii do koszy 
wystawionych przez Caritas. 
13. Spowiedź świąteczna w naszej 
parafii będzie  w następującym po-
rządku: w wyznaczone dni od 15:00 
do 18:00 i od 18:30 do 20:00: 
w  czwartek (7.04) – Tarnowiec 
i Brzezówka, w piątek (8.04) – 
Umieszcz i Roztoki, w poniedziałek 
(11.04) – Potakówka i Wrocanka (od 
15:00 do 17:30 we Wrocance, od 
18:30 do 20:00 w Tarnowcu)  i we 
wtorek (12.04) – Sądkowa i Dobru-
cowa.   
14. Spowiedź chorych w sobotę 
9. kwietnia do południa. Pojedziemy 
do tych, których odwiedzamy co 
miesiąc oraz zapisanych dodatkowo 
w zakrystii lub telefonicznie 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. We wtorek o godz. 19:00 Koło Biblijne na plebanii. 
2. W tym tygodniu od środy do piątku przeżywać będziemy rekolekcje parafialne, 
które wygłosi br. Marcin Świąder kapucyn. Msze z nauką rekolekcyjną o godz. 10:00 
i 18:00. Po Mszy o godzinie 18:00 katecheza prowadzona przez ojca rekolekcjonistę. 
W czasie rekolekcji będzie zbierana składka na ofiarę dla rekolekcjonisty. 
3. W środę o 17:30, jak zawsze Nowenna do Matki Bożej Tarnowieckiej. 
4. W czwartek nie będzie Mszy o godz. 20:00. Rozpoczęcie adoracji o godz. 21:00. 
Zakończenie w piątek o godz. 12:30. 
5. W piątek o 16:45 kandydaci do Bierzmowania rozpoczynają swoje rekolekcje, 
które zakończą się w niedzielę o godz. 13:00. Rekolekcje odbywać się będą w szkole 
we Wrocance. Prosimy o modlitwę w ich intencji. 
.  
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 28.03 

7:00 + Janina Jabłecka (int. od wnuczki 
Patrycji) 

+ Ewa Wyderka (int. od Dubielów 
z rodziną) 

18:00 + Henryk Berezowski (int. od 
Magdaleny i Pawła Sokołowskich z 
rodziną) 

+ Matylda Szeląg (int. od opiekun-
ki Marty) 

Poza + Elżbieta Bożek (int. od Stowa-
rzyszenia Społeczności Wiejskiej w 
Potakówce) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od 
Katarzyny Libuszowskiej z rodziną 
z Łajsc) 

+ Ewa Garbarz (int. od szwagierki 
Marioli z rodziną) 

+ Maria Tomasik (int. od dyrekcji, 
pracowników, uczniów oraz spo-
łeczności Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej we Wrocance) 

Wtorek 29.03 

7:00 + Janina Jabłecka (int. od Marii i 
Zygmunta Żebrackich) 

+ Ewa Wyderka (int. od Zofii Mu-
zyka) 

18:00 + Matylda Szeląg (int. od Róży 
Krolowej Jadwigi) 

+ Władysława Mijal (int. od Karola 
Bochni z rodziną) 

Poza + Elżbieta Bożek (int. od koleżanek 
Haliny i Anety) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od 
kuzyna z Łajsc z rodziną Syrków) 

+ Ewa Garbarz (int. od koleżanek i 
kolegów z klasy Izy) 

+ Maria Tomasik (int. od koleża-
nek i kolegów z klasy córki Doroty) 

Środa 30.03 

7:00 + Janina Jabłecka (int. od 
Agnieszki i Jerzego Juszczyk) 

+ Ewa Wyderka (int. od rodziny 
Lubaś i Dobrowolskich) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Piotr Granda (w 1. rocz. śm.) 

Poza + Elżbieta Bożek (int. od Łuka-
szewskich) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. od 
rodziny Latoszków) 

+ Ewa Garbarz (int. od Marcina 
Krzanowskiego z rodziną) 

+ Maria Tomasik (int. od Haliny z 
rodziną) 

Czwartek 31.03 

7:00 + Janina Jabłecka (int. od córki 
Stanisławy z mężem i synem) 

+ Ewa Wyderka (int. od kuzynki 
Lidii Rączka z rodziną) 

18:00 + Edward Libuszewski 

+ Matylda Szeląg (int. od kuzynki 
Haliny Pawluś z rodziną) 

Poza + Stanisława Pasterczyk (int. od 
rodziny Latoszków) 

+ Maria Tomasik (int. od Pawła z 
Wrocanki) 

Piątek 01.04 

7:00 + Matylda Szeląg (int. od koleża-
nek córki z Sądkowej) 

+ Janina Jabłecka (int. od sąsia-
dów córki Krystyny) 

16:00 
Wrocanka 

+ Karol i Anna Chudy i Albin Chudy 
(w 2. rocz. śm.) 

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

Poza + Ewa Garbarz (int. od Krystyny 
Filip) 

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

+ Marian Pawluś (int. od Stanisła-
wy i Bogusławy Sanockich) 

Sobota 02.04 

7:00 + Maria i Stanisław Biedroń 

+ Ewa Wyderka (int. od rodziny 
Betlej z Umieszcza) 

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

+ Czesław, Stanisław, Kunegunda 
Wais 

Poza + Ewa Garbarz (int. od Ilony i Mar-
cina Sikorów) 

+ Maria Tomasik (int. od Janiny 
Okoniewskiej z rodziną) 

+ Marian Pawluś (int. od Tadeusza 
Radoń) 

Niedziela 03.04 

7:00 + Jan i Kazimiera Nostek 

8:30 
Wro-
canka 

+ Jan Hydzik (int. od siostrzenicy 
Marty z rodziną) 

10:00 + Kazimierz (w 3. rocz. śm.) 

Poza + Ewa Garbarz (int. od Agaty i 
Mariusza) 

+ Marian Pawluś (int. od Tadeusza 
Radoń) 

11:30 Za parafian 

+ Józefa i Stanisław Chudy (int. od 
wnuka Mirosława z rodziną) 

16:30 + Józefa i Józef Biernaccy 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Joz 5, 9a.10-12   Ps 34   2 Kor 5,17-

21    Łk 15,1-3.11-32 
Dzisiejsza Liturgia Słowa koncentru-
je się na nowości życia, do którego 
jesteśmy wezwani i uzdolnieni 
przez Bożą łaskę. Grzech jest tylko 
tłem, jest tylko przeszłością. Ale czy 
tak jest rzeczywiście? A może nasz 
grzech ciągnie się za nami – nie 
odrzuciliśmy go, rozpamiętujemy, 
wciąż w nim tkwimy lub w jego 
konsekwencjach? Bóg chce nam 
dać nowe życie a wyrazem tej no-
wości jest Pascha – do której się 
przygotowujemy i już niedługo bę-
dziemy ją świętować. 
To słowo pełne radości i nadziei, 
słowo, które ma rozpalić w nas 
najlepsze pragnienia! 

 
 

15. Akcja Katolicka organizuje piel-
grzymkę do Niepokalanowa i Warsza-
wy w dniach 30.04-1.05. (sobota-
niedziela). Koszt ok. 300 zł. W planie 
m.in. Sanktuarium św. Maksymiliana 
w Niepokalanowie, muzeum bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki, Stare Miasto, 
Krakowskie Przedmieście, Świątyni 
Opatrzności,. Zapisy w zakrystii do 22 
kwietnia, przy zapisie prosimy o uisz-
czenie zaliczki w wysokości 100 zł. 
Serdecznie zapraszamy. 
16. W zakrystii są do odebrania rozpi-
ski Mszy pogrzebowych za śp. Janinę 
Wójcik i Stanisława Sanockiego oraz 
poprawiona za śp. Zofię Gozdecką. 
Można je znaleźć także na stronie 
parafii. 
17. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
w minionym tygodniu. W tym tygo-
dniu zapraszamy gr. 3. i 4. z Roztok. 
18. W najbliższą niedzielę po Mszach 
św. uczniowie z SP Tarnowiec będą 
kwestować na rzecz Krośnieńskiego 
Hospicjum w ramach akcji "POLA NA-
DZIEI". Żonkile to międzynarodowy 
symbol nadziei, którą ożywiajmy w 
sercach naszych, a przez wsparcie 
finansowe również w sercach Podo-
piecznych Hospicjum w Krośnie. 
 


