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Czym dla mnie jest Droga Krzyżowa? 

Droga Krzyżowa jest nabożeństwem wyrosłym z tradycji 

pielgrzymowania do Ziemi Świętej. Będąc na tej Świętej Ziemi 

każdy pielgrzym przechodzi drogę Zbawiciela, który pomimo 

bólu, modlił się idąc z krzyżem na ramionach.                       

Przyjacielu po coś przyszedł? To Chrystusowe pytanie skierowane 

było do Judasza, ostatnie słowa jakie Jezus wypowiedział przed 

Swoim pojmaniem i uwięzieniem. 

Staję więc wobec tych słów 

rozpoczynając Drogę Krzyżową. Czy 

należy do dobrego tonu wziąć 

udział w tym nabożeństwie? Czy, 

dlatego, że spotykają się porządni 

ludzie? A może nastrój….  Piękna 

okolica – Po coś przyszedł?   Krzyż 

jest zgorszeniem, porażką- Czy na 

pewno chcesz iść za porażką? 

Nosimy krzyżyki na łańcuszkach, wieszamy w domach, szpitalach, 

szkołach i nierzadko potem pod tymi krzyżami przeklinamy, że 

coś się nie powiodło, że nie poszło po naszej myśli, że ktoś nas 

odrzucił.  

Mówimy o krzyżu, śpie-

wamy o krzyżu, a kiedy 

przyjdzie na nasze życie, 

jesteśmy zaskoczeni i obu-

rzeni. A więc, czy mam się 

wrócić do domu? Nie, 

pójdę złączona z Jezusem  

i krzyż swojego życia położę 

na Jego barki, Jego cierpienie i moje cierpienie złożę Bogu.  

W Ewangelii św. Mateusza jest napisane „Jeśli kto chce pójść ze 

mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż  

i mnie naśladuje” Myślę, że takim kluczem otwierającym każdą 

stację, będzie Jezus, który mówi „nie płacz nade mną ,raczej nad 

sobą”. Pójdę, więc za krzyżem pokornie i w skupieniu, pójdę na 

kolejną lekcję miłości. Często rozważania przy każdej stacji 

nawiązują do egzystencji człowieka, do obecnej sytuacji w kraju 

ojczystym i na świecie. Niech wszystkie nasze myśli i uczucia 

będą przy Panu, który za nas cierpiał rany i wciąż cierpi  

w każdym człowieku i w każdej ludzkości. Nastrój refleksji  

i modlitwy spotęgowany przez głębokie rozważania dla 

poszczególnych stacji towarzyszy wszystkim uczestnikom  

 

 

 

drogi krzyżowej. Włączają się w to modlitewne 

nabożeństwo dorośli, dzieci i mieszkańcy wsi. 

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej, obecnie przyjmują różne 

formy: indywidualne, wspólnotowe, ekstremalne.  

W naszej parafii w każdy piątek rozważamy mękę Jezusa 

Chrystusa w kościele, a w sobotnie poranki dzieci ze 

śpiewem na ustach zatrzymują się przy każdej stacji by 

zobaczyć, jak Jezus cierpiał i umarł na krzyżu.  

Przez okres Wielkiego Postu ulicami naszych 

miejscowości w parafii mieszkańcy wraz z księdzem 

proboszczem rozważają mękę Jezusa Chrystusa, 

zakończoną Mszą świętą. Uwielbiajmy Boga Ojca  

i dziękujmy za Jego miłość, jaką nam objawił w swoim 

Synu Jezusie Chrystusie. Za ks. Piotrem Pawlukiewiczem 

powtórzę: Kto nie zna drogi do morza, niech podąża za 

rzeką. Niech podąża za krzyżem ten, kto szuka drogi do 

Boga, do Zmartwychwstania, do życia. 

Teresa   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

1. Od poniedziałku do środy w naszej parafii odbywać się 
będą rekolekcje szkolne. W poniedziałek i wtorek dzieci 
nie mają lekcji w szkole, w zamian uczestniczą w spotka-
niach rekolekcyjnych od godz. 8:15 do 12:30 pod opieką 
nauczycieli. W te dwa dni o godz. 11:45 przeżywać bę-
dziemy Mszę św., na którą zapraszamy rodziców i dziad-
ków. W ramach rekolekcji odbywać się będzie także spo-
tkanie rodzinne - we wtorek o godz. 17:00 dla dzieci i ich 
rodziców ze szkół w Roztokach, Umieszczu i Wrocance,  
w środę o godz. 17:00 ze szkoły w Tarnowcu. Na to spo-
tkanie zapraszamy do GOK-u. Zobaczymy wtedy m.in. 
nieduże przedstawienie przygotowane przez dzieci i mło-
dzież z naszej parafii. Spotkanie potrwa około godziny. 
2. W poniedziałek po Mszy św. zbiórka wszystkich mini-
strantów i lektorów. 
3. We wtorek o godz. 19:00 Koło Biblijne na plebanii,  
a o 20:00 próba scholi dorosłych w domu pielgrzyma. 

4. W środę o 17:30 Nowenna do Matki Bożej Tarnowiec-
kiej. 
5. W czwartek o godz. 20:00 dodatkowa Msza święta, po 
niej rozpoczęcie adoracji, która kończy się od teraz  
w piątek o godz. 13:30. Jeżeli znalazłyby się jeszcze przy-
najmniej 4 osoby to adoracja trwałaby już do Mszy świętej 
wieczornej. Chętnych zapraszamy do kontaktu z ks. Pro-
boszczem. 

http://www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl/
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6. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 
16:00 we Wrocance i o 17:30 w Tarnow-
cu oraz w sobotę o 11:15 dla dzieci  
w Tarnowcu. Ponadto w tym tygodniu 
Droga Krzyżowa przez wioskę w środę  
o godz. 16:00 w Potakówce zakończona 
Mszą świętą i w sobotę o godz. 16:00  
w Dobrucowej, zakończona niedzielną 
Mszą świętą. Prosimy straż pożarną  
o zabezpieczenie drogi. 
7. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 14:45 
we Wrocance i o godz. 15:45 w Tarnow-
cu. 
8. Z tyłu kościoła i w zaprzyjaźnionych 
sklepach można składać dary dla potrze-
bujących z parafii do koszy wystawio-
nych przez Caritas. 
9. W tym tygodniu rozpoczynamy spo-
wiedź przedświąteczną. Porządek na-
stępujący: w wyznaczone dni od 15:00 
do 18:00 i od 18:30 do 20:00 w  czwar-
tek (7.04) – Tarnowiec i Brzezówka,  
w piątek (8.04) – Umieszcz i Roztoki, w 
poniedziałek 11.04 – Potakówka i Wro-
canka (od 15:00 do 17:30 we Wrocance, 
od 18:30 do 20:00 w Tarnowcu)  i we 
wtorek 12.04 – Sądkowa i Dobrucowa.   
10. Spowiedź chorych w najbliższą sobo-
tę 9 kwietnia do południa. Pojedziemy 
do tych, których odwiedzamy co miesiąc 
oraz zapisanych dodatkowo w zakrystii 
lub telefonicznie. 
11. Najbliższa niedziela to Niedziela 
Męki Pańskiej – Niedziela Palmowa. 
Rozpoczęcie każdej Mszy na galerii, su-
ma rozpocznie się pod krzyżem misyj-
nym. 
12. Akcja Katolicka organizuje piel-
grzymkę do Niepokalanowa i Warszawy 
w dniach 30.04-1.05. (sobota-niedziela). 
Koszt ok. 300 zł.  Zapisy w zakrystii do 22 
kwietnia, przy zapisie prosimy o uiszcze-
nie zaliczki w wysokości 100 zł. Serdecz-
nie zapraszamy. 
13. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 5. i 6. z Roztok. 
14. Dziś po Mszach św. uczniowie z SP 
Tarnowiec kwestują na rzecz Krośnień-
skiego Hospicjum w ramach akcji "POLA 
NADZIEI". 

 

Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 04.04 

7:00 + Wiesław Rozpara (int. od żony 
Marii) 

+ Roman Węgrzyn (int. od siostry 
Krystyny z mężem i rodziną) 

18:00 + Władysława Mijal (int. od Sabiny 
i Dominika Bochenek z rodziną) 

+ Janina Jabłecka (int. od rodziny 
Wiktorskich) 

Poza + Ewa Garbarz (int. od Stanisławy 
Nadolskiej z rodziną) 

+ Marian Pawluś (int. od sąsiadów 
Betlejów i Gancarzów) 

+ Genowefa Betlej (int. od Marty i 
Czarka Bigos z rodziną) 

Wtorek 05.04 

7:00 + Wiesław Rozpara (int. od syna 
Michała z rodziną) 

+ Roman Węgrzyn (int. od siostry 
Wandy z mężem) 

18:00 + Maria Zając 

+ Władysława Mijal (int. od Mał-
gorzaty i Eugeniusza z rodzinami) 

Poza + Ewa Garbarz (int. od Andżeliki i 
Dawida Kiełtyków) 

+ Marian Pawluś (int. od Haliny 
Murańskiej Bibik z rodziną) 

+ Genowefa Betlej (int. od Anny i 
Gerarda Stanula z Roztok) 

Środa 06.04 

7:00 + Wiesław Rozpara (int. od syna 
Dawida z rodziną) 

+ Roman Węgrzyn (int. od siostry 
Stanisławy z rodziną) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Janina Jabłecka (int. od rodzeń-
stwa zięcia Jana) 

Poza + Ewa Garbarz (int. od rodziny 
Garbarz i Teresy Chudy) 

+ Marian Pawluś (int. od Mirosła-
wy Plucińskiej z rodziną) 

+ Genowefa Betlej (int. od Teresy i 
Janusza Pilczuk z rodziną) 

Czwartek 07.04 

7:00 
 

+ Wiesław Rozpara (int. od swa-
towej Zofii) 

Dziękczynna za szczęśliwe rozwią-
zanie i o zdrowie dla Klary 

18:00 + Ewa Wyderka (int. od rodziny 
Polaków i Machowiczów) 

+ Roman Węgrzyn (int. od siostry 
Anny) 

Poza + Ewa Garbarz (int. od rodziny 
Garbarz i Teresy Chudy) 

+ Genowefa Betlej (int. od Jolanty 
Bacior z mężem z Krosna) 

+ Józef Polak (int. od Marii i Euge-
niusza Wrona) 

+ Marian Pawluś (int. od Róży św. 
Pelczara) 

Piątek 08.04 

7:00 + Wiesław Rozpara (int. od bra-
tanka Jakuba z rodziną) 

+ Roman Węgrzyn (int. od matki 
chrzestnej) 

16:30 
Wrocanka 

+ Jan, Anna, Józef Hydzik  (w 44. 
rocz. śm.) 

18:00 + Józefa i Stanisław Wietecha 

Poza + Ewa Garbarz (int. od rodziny 
Garbarz i Teresy Chudy) 

+ Marian Pawluś (int. od Róży św. 
Pelczara) 

+ Józef Polak (int. od Elżbiety i 
Andrzeja Wójcik) 

+ Genowefa Betlej (int. od Grzego-
rza i Katarzyny Bigos z rodziną) 

Sobota 09.04 

7:00 + Andrzej Jantoń 

+ Wiesław Rozpara (int. od bra-
tanka Jurka) 

18:00 + Janina i Michał Krawiec (int. od 
Urszuli Gancarz) 

+ Barbara Lepucka 

Poza + Ewa Garbarz (int. od rodziny 
Garbarz i Teresy Chudy) 

+ Marian Pawluś (int. od Alicji Filar 
z rodziną) 

+ Józef Polak (int. od Ryszarda 
Hańby z rodziną) 

+ Genowefa Betlej (int. od Urszuli i 
Jana Motkowicz z rodziną) 

Niedziela 10.04 

7:00 + Eugeniusz 

8:30 
Wrocanka 

+ Stanisław Wiktorski 

10:00 + Adam Bućko (w 7. rocz. śm.) 

Poza + Ewa Garbarz (int. od sąsiadów z 
Folwarku) 

+ Genowefa Betlej (int. od kole-
żanek córki Marii z laboratorium) 

+ Józef Polak (int. od Mirosława 
Klekot z rodziną) 

+ Marian Pawluś (int. od Mieczy-
sława Podsiadło) 

11:30 Za parafian 

Dziękczynna za szczęśliwe roz-
wiązanie i potrzebne łaski dla Zosi 

16:30 + Matylda Szeląg (int. od rodziny 
Warzyńskich) 

 
 

 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 

Iz 43,16-21    Ps 126 
Flp 3,8-14    J 8,1-11 

 
 

Jakie jest Twoje doświadczenie spo-
tkania z przebaczającą miłością Pana 
Boga? Pan Jezus nie potępia, nie 
przekreśla nas grzesznych ludzi. 
Przekreśla natomiast grzech i go 
przebacza. Zapomina o nim. To 
otwiera nową perspektywę – „Idź  
i odtąd już nie grzesz”. 
 
Człowiek doświadczający przebacze-
nia może powiedzieć jak św. Paweł, 
który kiedyś był grzesznikiem i prze-
śladowcą Kościoła: „to jedno czynię: 
zapominając o tym, co za mną,  
a wytężając siły ku temu, co przede 
mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, 
ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w 
górę, w Chrystusie Jezusie.” 
 


