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Tarnowiec, 10 kwietnia 2022 

Rekolekcje wielkopostne przed końcem świata 
Rekolekcje wielkopostne to szczególny czas, który pozwa-

la lepiej i głębiej przygotować się do Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego. W dniach 30.03-1.04 w naszej parafii odbyły się 
rekolekcje głoszone przez brata Marcina. Na katechezach 
wieczornych był obecny współbrat Borys – obaj ze Zgroma-

dzenia Braci Mniejszych Kapucynów.   
Nawiązując do tematu końca świata wyjaśnił, że chrześci-

janie w tradycji apokaliptycznej modlili się o przyspieszenie 
dnia końca świata. Podkreślił, że obecnie w Biblii słowa „ma-
rana tha” oznaczają jednocześnie „Przyjdź Panie Jezu”, ale 
również to, że Zbawiciel już przyszedł. Dodał, jednak, by bez 
względu na to, kiedy będzie koniec świata, robić to do czego 
jest się przysposobionym. 

Ewangelizację naszej wspólnoty poprowadził przez sztukę 
ikony, akcentując w niej centralną postać Jezusa Chrystusa. 
Sam jest artystą i ikonopisarzem i poprzez swój talent utrwa-
la zamysł Boga. Aby lepiej zrozumieć słowo Boże, skoncen-
trować swoją uwagę posługiwał się krzyżem, który sam na-
malował nocą, Bóg też często przychodzi nocą, by ją rozjaśnić 
swoją chwałą. Nie, nie, ktoś mi powie, że zły duch też przy-
chodzi pod osłoną nocy, by mnie kusić i zwodzić, ale ja i Ty 
możemy zawsze schronić się pod ramionami krzyża, krzyża 
Chrystusa. Na prezentowanym krzyżu było namalowane 
sześć scen z Pisma Świętego i w nich szukaliśmy Boga. Pierw-
sza scena wg Ewangelii św. Jana /J 3,1-21/ pokazuje jak Jezus 
rozmawia z Nikodemem - faryzeuszem i dostojnikiem żydow-
skim. To narodzenie się z wody i Ducha, umożliwia wejście do 
Królestwa Bożego. Aby opowiedzieć Nikodemowi o Duchu 
Świętym, Jezus posłużył się metaforą wiatru „Wieje tam 
gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przycho-
dzi”. Dlatego Bóg często mówi do nas przez pryzmat naszych 
doświadczeń życiowych, ludzkich, takich normalnych co-

dziennych. Druga scena na krzyżu, to obraz, jak Jezus idzie po 
wodzie /J 6, 16-21/. Widok Jezusa idącego po wodzie był dla 
apostołów zupełną nowością. Dlaczego kroczy i nie tonie? 
Tak, bo on patrzy na mnie, na ciebie przez pryzmat popełnio-
nych grzechów i mimo moich słabości pomaga mi dotrzeć na 
drugi brzeg w przyjaźni i pojednaniu. Patrzy na mnie z miło-
ścią, nadzieją i zaufaniem.  

W kolejnym dniu w popołudniowej katechezie przenieśli-
śmy się na drogę z Jerycha do Jerozolimy /Mk 10, 46-52/. 
Przy drodze siedzi żebrak Bartymeusz, człowiek niewidomy. 
Jezus na jego prośbę uzdrawia go. Pomyśl jak Ty i ja widzisz 
Boga, siebie, drugiego człowieka, świat? Powiedz Jezusowi o 
swoich pragnieniach, tęsknotach. A może muszę uświadomić 
sobie swoją ślepotę? Życie w ciemności jest zamknięciem się 
na prawdę o sobie, o swoich błędach i swoich grzechach. 
Obecnie Chrystus też przechodzi obok nas, pragnie nas 
uzdrowić. Trzeba mu zaufać i poddać się Jego woli.  

W ostatnim dniu rekolekcji rozważaliśmy Mękę 
i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Św. Jan opisuje sąd 
jaki został dokonany nad Jezusem. Kiedy zbliża się godzina 
śmierci, Jezus wobec swoich uczniów staje się sługą i umywa 
im nogi. To jest miłość bezwarunkowa, która trwa zawsze. 
Współczesnemu człowiekowi trudno jest zrozumieć, dlaczego 
Bóg zbawia w taki sposób? Dlaczego pozwala na pogardę i 
poniżenie? Dlaczego nie leczy karą, tylko miłością i cierpliwo-
ścią?  Odpowiedzi jest wiele, ale może dlatego, by człowiek 
zobaczył swoją małość i każde cierpienie odbił w lustrze cier-
pienia Jezusa Chrystusa. 

 Rekolekcje były okazją by postawić sobie pytanie: czy ist-
nieje trwały punkt, do którego zakotwiczone jest moje życie, 
z którego mogę wyruszyć w dalszą drogę, z nadzieją, zaufa-
niem i odwagą? A Ty parafianinie, gdzie jesteś w perspekty-
wie słowa, które usłyszałeś i zobaczyłeś? Na zakończenie 
odmówiliśmy modlitwę do Matki Bożej Tarnowieckiej, by 
wypraszała nam łaskę wiary. 

Jesteśmy wdzięczni Bogu i ojcu Marcinowi, że pozostawił 
po sobie wiele cennych słów i przykładów, które zapamięta-
my na długo. Oby, jego praca była pożyteczna dla innych, 
czego mu z całego serca życzę. 

Teresa 
 SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

Iz 50,4-7   Ps 22   Flp 2,6-11   Łk 22,14-23,56 
Dzisiejsza Liturgia Słowa wprowadza nas w Mękę naszego 
Pana. Jezus w czasie swojej Męki spotyka różnych ludzi. 
Zobacz Jego reakcje. Zobacz siebie – z kim najbardziej się 
identyfikujesz? Jak wygląda to spotkanie? Co Jezus chce Ci 
dziś powiedzieć na progu Wielkiego Tygodnia? 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 11.04 

7:00 + Roman Rozpara (int. od syna Ka-
mila z rodziną) 

+ Marian Godzisz (int. od żony) 

18:00 + Ewa Wyderka (int. od kuzynki z 
całą rodziną Bobusiów z Glinika 
Polskiego) 

+ Wiesław Rozpara (int. od chrzest-
nej Marty Polak) 

Poza + Ewa Garbarz (int. od kolegów 
męża z Sekcji Jasło Polskiego Związ-
ku Hodowców Gołębi Pocztowych) 

+ Marian Pawluś (int. od Mieczysła-
wa Podsiadło) 

+ Zofia Gozdecka (int. od koleżanek 
z pracy Bożeny Nowy Styl) 

+ Genowefa Betlej (int. od Stanisła-
wa i Jolanty Głuch) 

Wtorek 12.04. 

7:00 + Roman Węgrzyn (int. od córki 
Magdaleny z Michałem) 

+ Marian Godzisz (int. od kuzynów 
Skibów) 

18:00 + Janina Radoń (int. od Róży Matki 
Bożej Gromnicznej) 

+ Ewa Wyderka (int. od sąsiadów 
Goleniów) 

Poza + Ewa Garbarz (int. od kolegi męża 
Zbigniewa Mastej) 

+ Marian Pawluś (int. od Katarzyny 
i Rafała Dedo) 

+ Janina Jabłecka (int. od Teodora 
i Janusza Grzesik z rodziną) 

+ Zofia Gozdecka (int. od koleżanek 
z pracy Bożeny Nowy Styl) 

Środa 13.04 

7:00 + Marian Godzisz (int. od kuzynów 
Skibów) 

+ Elżbieta Bożek (int. od chrzestne-
go Karola z rodziną) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Józefa, Jan, Stanisław, Zenon 
Wiktorscy i Maria Marczak 

Poza + Ewa Garbarz (int. od Grzegorza 
Bigos z rodziną) 

+ Marian Pawluś (int. od Marii i 
Stanisława Radoń z rodziną) 

+ Janina Jabłecka (int. od sąsiadów 
Gajdów) 

+ Zofia Gozdecka (int. od koleżanek 
z pracy Bożeny Nowy Styl ZPM) 

Wielki Czwartek 14.04 

18:00 + Marian Godzisz (int. od siostry 
Marii z rodziną) 

+ Elżbieta Bożek (int. od ciotki Marii 
Krogulec z rodziną) 

+ Zofia Dzija 

+ Jan i Józefa Biernaccy 

Poza + Marian Pawluś (int. od sąsiadów 
siostry Władysławy) 

+ Janina Jabłecka (int. od rodziny 
Kielar) 

+ Zofia Gozdecka (int. od Kazimierza 
Kupki z rodziną) 

Wielka Sobota 16.04 – Wigilia Paschalna 

21:00 + Roman Rozpara 

+ Stanisław Kozubal (w 2. rocz. śm., 
int. od żony z dziećmi) 

+ Mieczysław Dobrowolski (w 56. 
rocz. śm.) 

W int. rodziny 

Poza + Janina Jabłecka (int. od Zarządu i 
pracowników PIS Opakowania) 

Niedziela 17.04 – Niedziela Zmartwych-
wstania Pańskiego 

7:00 Za parafian 

+ Helena Garbacik 

10:00 + Anna, Maria, Stanisław, Henryk 
Budziak 

Poza + Zofia Gozdecka (int. od rodziny 
Skop) 

+ Janina Jabłecka (int. od rodziny 
Alicji i Zygfryda Jasińskich) 

11:30 + Stanisław Szczypiński (w 8. rocz. 
śm.) 

13:00 
Wro-
canka 

+ Zofia Witkoś (w dniu urodzin) 

16:30 Dziękczynna w 25. rocz. ślubu Anny i 
Andrzeja, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo dla rodziny 
 
 

 

Ogłoszenia parafialne 
1. W tym tygodniu spowiedź przedświą-
teczna w następującym porządku:  
w poniedziałek 11.04 – Potakówka 
i Wrocanka (od 15:00 do 17:30 we Wro-
cance, od 18:30 do 20:00 w Tarnowcu)  
i we wtorek 12.04 – Sądkowa i Dobru-
cowa (od 15:00 do 18:00 i od 18:30 do 
20:00 – całość w Tarnowcu). 
2. We wtorek o godz. 20:00 próba scholi 
w Domu Pielgrzyma. 
3. W środę o godz. 16:00 Droga Krzyżo-
wa przez Potakówkę zakończona Mszą 
świętą. Prosimy straż pożarną o zabez-
pieczenie drogi. 
4. W środę o 17:30, jak zawsze Nowenna 
do Matki Bożej Tarnowieckiej. Po Mszy 
Świętej wieczornej zbiórka ministrantów 
pełniących funkcje w czasie Triduum 
Paschalnego. 
5. Porządek Liturgii Triduum Paschalne-
go: Wielki Czwartek Msza Wieczerzy 
Pańskiej o godz. 18:00, Wielki Piątek 
Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18:00 
i w Wielką Sobotę Wigilia Paschalna 
o godz. 21:00 (prosimy przynieść świece 
oraz kto chce wodę do poświęcenia). 
6. Adoracja przy Ciemnicy i przy Grobie 
Pańskim rozpoczyna się po wieczornych 
Liturgiach i trwa całą dobę. Zakończenie 
przed Liturgią Wigilii Paschalnej. Zachę-
camy do prywatnej modlitwy. 
7. W Wielki Piątek obowiązuje Post ścisły 
– jakościowy i ilościowy. Zachęcamy, aby 
zachować wstrzemięźliwość od pokar-
mów mięsnych także w Wielką Sobotę. 
8. Poświęcenie pokarmów w Wielką 
Sobotę od godz. 9:00 do 15:00 co pół 
godziny tylko w kościele w Tarnowcu. 
Zachęcamy do przyjeżdżania całymi 
rodzinami, aby pomodlić się przy Grobie 
Pańskim. 
9. Od Wielkiego Piątku rozpoczyna się 
Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia. 
Zapraszamy codziennie na Koronkę 
o godz. 15:00. 
10. W Niedzielę Zmartwychwstania 
Rezurekcja o godz. 7:00. Kolejne Msze 
św. o godz. 10:00, 11:30 i 16:30 w Tar-
nowcu, we Wrocance Msza święta bę-
dzie o godz. 13:00, nie będzie Mszy 
ogodz. 8:30. W Niedzielę Wielkanocną 
nie będzie katechezy. 
11. W drugi dzień świąt – Poniedziałek 
Wielkanocny porządek Mszy świętych 
jak w każdą niedzielę. 
12. Składkę z Wielkiego Czwartku prze-
kazujemy na Caritas parafialny. Ofiary 
złożone przy adoracji krzyża przeznaczo-
ne na Grób Pański w Jerozolimie. Składka 
mszalna z Poniedziałku Wielkanocnego 
przeznaczona na Uczelnie Katolickie w 
Polsce, natomiast po Mszach zbiórka do 
puszek na pomoc dla Ukrainy, którą 
przekażemy na ręce ks. Grzegorza Ząbka. 
 

13. Dziękujemy za dary złożone do 
koszy Caritas i ofiarowaną mąkę na 
potrzebujących z naszej parafii. 
14. W minionym tygodniu odbyły się 
rekolekcje dla kandydatów do bierz-
mowania oraz rekolekcje szkolne. Dzię-
kujemy wszystkim zaangażowanym 
w ich przeprowadzenie oraz za wszelką 
pomoc w ich organizacji: Dyrekcjom 
Szkół wraz z nauczycielami, Stowarzy-
szeniu „Unia Szkół”, Gminie Tarnowiec 
wraz z Gminnym Przedsiębiorstwem 
Komunalnym oraz Gminnym Ośrodkiem 
Kultury, katechetkom i osobom przygo-
towującym poszczególne punkty pro-
gramu, prowadzącym rekolekcje, rodzi-
com i dzieciom. Wiele osób włączyło się 
w rekolekcje i wszystkim jesteśmy bar-
dzo wdzięczni. 
15. Jest jeszcze kilka miejsc na Piel-
grzymkę do Warszawy i Niepokalano-
wa. Zgłoszenia do pani Teresy Macek. 
16. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 1. i 2. z Sądkowej. Pro-
simy, aby umówić się z kościelnym co 
do dnia i godziny sprzątania. 
 


