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Zmartwychwstały Jezus rozświetla 

ciemności grobu i odwala przygniatający 

kamień. Życzymy Wam drodzy parafianie 

abyście w tym świętym czasie 

doświadczyli przemiany serca. Niechaj 

spotkanie z Żywym Chrystusem  

w sakramentach, Słowie Bożym, Liturgii  

i wspólnocie Kościoła, sprawi byście 

odrzucili ciężar i ciemność grzechu. 

Niech Bóg da Wam wolność dzieci 

Bożych odkupionych przez przebaczenie 

z niewoli grzechu. Niech da Wam światło mądrości Jego nauki 

dla rozwiązywania mroków codziennych problemów. Niech da 

radość ponownego uczestniczenia w czymś wielkim, czyli  

w Miłości. Niechaj te święta będą czasem kiedy zaczniecie 

obficie i  stale korzystać z dawanych Wam codziennie Darów 

Bożych. Alleluja 

Ks. Proboszcz   

 

Twórcze rekolekcje szkolne 

Po dwóch latach przerwy 

najmłodsi parafianie mogli się 

cieszyć szkolnymi rekolekcjami 

wielkopostnymi. Przygotowania 

do nich trwały kilka tygodni. Do 

zespołu odpowiedzialnego za 

organizację  i przeprowadzenie 

rekolekcji w dniach 4 – 6 kwietnia br. należeli kapłani naszej parafii, 

chętni rodzice, katechetki a przede wszystkim ks. Marek Drubka  

z jasielskiej Fary. W intencji rekolekcji modliło się wiele osób, wśród 

nich siostry wizytki z Górki Klasztornej w Jaśle. 

Nie od dziś wiadomo, że 

żywiołem dzieci i młodzieży jest 

ruch, dynamizm, rozwijanie 

talentów. Program rekolekcji 

zazwyczaj odpowiadał oczeki-

waniom i usposobieniu ucze-

stników, którzy w trzech 

grupach wiekowych kolejno odwiedzali kilka  miejsc: budynek GOK-

u, Dom Pielgrzyma, Szkołę Podstawową w Tarnowcu i kościół. Czas 

od godz. 8.00 do 12.30 wypełniała modlitwa, uczenie się nowych 

pieśni i piosenek połączonych z tańcem, rysowanie i malowanie 

scen biblijnych oraz  ilustracji  związanych  z  uczestnictwem  rodziny  

 

we Mszy św. Po godz. 10.00 była przerwa na posiłek. Wiele 

emocji i zainteresowania wzbudziła „Skrzynka pytań”; starsi 

uczniowie pisali na kartkach pytania dotyczące spraw 

wiary, modlitwy, życia Kościoła, powołania kapłańskiego. 

Odpowiedzi udzielali księża katecheci. Ilość pytań była tak 

duża, że przewyższała możliwości czasowe odpowia-

dających. Przed godz. 12.00 wszyscy uczestnicy przychodzili 

do kościoła na Mszę św., która stanowiła szczyt 

rekolekcyjnych poszukiwań i doświadczeń. Wieczorem 5 i 6 

kwietnia w budynku GOK-u rodzice z dziećmi oglądali 

pantomimę zatytułowaną „W cieniu krzyża”. Krótki spektakl 

zaprezentowała grupa teatralna z naszej parafii.  

W przedstawieniu zostało pokazane życie współczesnej 

rodziny, w której prawie wszystko dzieje się w biegu. 

Rodzice i dzieci mieszkają razem, ale są samotni. Sytuacja 

zaczęła się  zmieniać, gdy w codzienne życie tej rodziny 

wszedł Chrystus. 

Po inscenizacji był 

czas na rozmowę 

zgromadzonych na 

widowni. Na za-

kończenie zapro-

szone małżeństwo 

prowadziło modli-

twę rodzinną.   

     Mamy nadzieję, że chwile spędzone bliżej Słowa 

Bożego, Eucharystii, wśród życzliwych i otwartych ludzi 

pozwoliły dzieciom i młodzieży doświadczyć, jak dobrze jest 

być przy Sercu  Boga. 

Teresa W. 

 

 
 
 
 
 
 

 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 

Dz 10,34a.37-43   Ps 118   Kol 3, 1-4   J 20,1-9 
 

Powstałeś ze śmierci wraz z Chrystusem? Tak! Przez 
Chrzest otrzymałeś nowe życie. A zatem nie żyj po 
dawnemu! Jak mówi św. Paweł: Dąż do tego, co  
w górze, nie do tego, co na ziemi. Dziś świętujemy 
Zmartwychwstanie Pana, dziś stajemy wobec świad-
ków Jego zwycięstwa nad śmiercią, dziś odnawia się 
nasza wiara. Może nie wszystko rozumiesz jak Maria 
Magdalena. Miej jednak otwarte serce! A Pan sprawi, 
że ujrzysz i uwierzysz jak św. Jan. 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 18.04 

7:00 + Maria Bąbińska (w 1. rocz. śm.) 

8:30 
Wrocanka 

+ Zofia Witkoś (w dniu urodzin) 

10:00 + Piotr i Wiktoria Lepuccy 

Poza + Marian Pawluś (int. od Szałkow-
skich) 

+ Zofia Gozdecka (int. od kolegów 
i koleżanek z pracy syna Grzego-
rza) 

+ Janina Jabłecka (int. od Józefa 
Wilk z rodziną) 

+ Stanisław Sanocki (int. od Nowa-
ków i Pawluś) 

+ Maria Świątek (int. od rodziny 
Urbanik z Gąsówki) 

11:30 
+ Jan i Maria Jerzyk (w 10. Rocz. 
śm. Jana), Józef i Maria Tomasik 

16:30 + Janina i Stanisław Jaworski 

Wtorek 19.04 

7:00 + Marian Godzisz (int. od swatów z 
Wrocanki) 

+ Elżbieta Bożek (int. od kuzyna 
Dariusza Krogulec z rodziną) 

18:00 + Wiesław Rozpara (int. od brata-
nicy Magdaleny z rodziną) 

+ Roman Węgrzyn (int. od syna 
Michała z Weroniką i wnukiem 
Filipem) 

Poza + Marian Pawluś (int. od rodziny 
Orzechowiczów) 

+ Zofia Gozdecka (int. od koleża-
nek z pracy Bożeny Nowy Styl 
Meblowy) 

+ Maria Świątek (int. od Wandy 
Golinkiewicz) 

+ Stanisław Sanocki (int. od Kloc-
ków z Brzezówki) 

+ Janina Jabłecka (int. od Koła 
Gospodyń Wiejskich we Wrocan-
ce) 

Środa 20.04 

7:00 + Marian Godzisz (int. od brata 
Stanisława Godzisz) 

+ Elżbieta Bożek (int. od siostry 
Małgorzaty z rodziną) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Agnieszka 

Poza + Marian Pawluś (int. od Adama i 
Marioli Szmyd) 

+ Zofia Forystek (int. od Krystyny 
Lechowicz z rodziną) 

+ Janina Jabłecka (int. od Edyty i 
Piotra Pankiewicz) 

+ Stanisław Sanocki (int. od Anny z 
Tarnobrzega) 

+ Maria Świątek (int. od rodziny 
Pawłowskich) 

Czwartek 21.04 

7:00 
 

+ Marian Godzisz (int. od córki 
Iwony 

+ Elżbieta Bożek (int. od siostrzeń-
ca Pawła z rodziną) 

18:00 + Wiesław Rozpara (int. od wujka 
Józka i kuzynki Teresy z Warzyc) 

+ Roman Węgrzyn (int. od cioci i 
wujka z rodziną) 

Poza + Marian Pawluś (int. od siostrze-
nicy Ireny z rodziną) 

+ Janina Jabłecka (int. od rodziny 
Stachowicz) 

+ Maria Świątek (int. od Janusza z 
rodziną) 

+ Stanisław Sanocki (int. od Edyty i 
Roberta z dziećmi) 

+ Zofia Forystek (int. od Jacka 
Patryna z rodziną) 

Piątek 22.04 

7:00 + Elżbieta Bożek (int. od syna 
Darka z rodziną) 

+ Ryszard, Adam Gunia (w 4. rocz. 
śm. Ryszarda) 

18:00 + Irena Mazur 

+ Wiesław Rozpara (int. od kuzynki 
Teresy z rodziną) 

Poza + Marian Pawluś (int. od sąsiadów 
Landoch) 

+ Janina Jabłecka (int. od Heleny 
Muroń z Umieszcza) 

+ Maria Świątek (int. od Mariusza 
Kurek z rodziną) 

+ Stanisław Sanocki (int. od Janiny 
Woźniak) 

+ Zofia Forystek (int. od Włady-
sława i Alfredy) 

Sobota 23.04 

7:00 + Elżbieta Bożek (int. od córki 
Natalki z mężem) 

+ Bolesław Biernacki (w 37. rocz. 
śm.) 

18:00 + Janina Krawiec (int. od Kociubów 
i Betlejów) 

+ Józef Trybus (w 6. rocz. śm.) 

Poza + Marian Pawluś (int. od koleża-
nek żony: Barbary Ł. i Barbary G.) 

+ Janina Jabłecka (int. od dyrekcji, 
pracowników i uczniów Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej we 
Wrocance) 

+ Maria Świątek (int. od rodziny 
Baranów z Jasła) 

+ Stanisław Sanocki (int. od rodzi-
ny Borutów) 

+ Zofia Forystek (int. od rodziny 
Michalskich z Wolicy) 

Niedziela 24.04 

7:00 Dziękczynna w 26. rocz. ślubu 
Lucyny i Bogdana, z prośbą o 
dalsze Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej 

8:30 
Wrocanka 

+ Jan i Katarzyna (w 1. rocz. śm.) 

10:00 + Alfreda i Stanisław Kowalscy 

Poza + Marian Pawluś (int. od Stani-
sławy i Bogusławy Sanockich) 

+ Janina Jabłecka (int. od Spo-
łecznośći „Unia Szkół) 

+ Maria Świątek (int. od rodziny 
Szopa z Żarnowca) 

+ Stanisław Sanocki (int. od ro-
dziny Budów) 

+ Zofia Forystek (int. od rodziny 
Polaków z Umieszcza) 

11:30 Za parafian 

W int. Amelii (z okazji 12. uro-
dzin) 

16:30 + Franciszek Machowski (w 9. 
rocz. śm.) 

 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

1. Jutro Poniedziałek Wielkanocny. 
Porządek Mszy jak w każdą niedzie-
lę. 
2. Przez cały tydzień trwa Oktawa 
Wielkanocy. W piątek nie obowią-
zuje wstrzemięźliwość od pokar-
mów mięsnych. 
3. Przez cały tydzień Nowenna 
przed Niedzielą Miłosierdzia. Zapra-
szamy codziennie na Koronkę  
o godz. 15:00. 
4. We wtorek o godz. 19:00 Koło 
Biblijne na plebanii. 
5. W środę o 17:30, jak zawsze, 
Nowenna do Matki Bożej Tarno-
wieckiej. 
6. W środę po Mszy św. wieczornej 
zapraszamy członków Akcji Katolic-
kiej i Stowarzyszenia Przyjaciół Se-
minarium na wspólne spotkanie  
w domu pielgrzyma. 
7. W tym tygodniu spotkania kan-
dydatów do Bierzmowania z klas 
VIII: w czwartek o godz. 18:45  
i w sobotę o godz. 15:30. 
8. W czwartek o godz. 20:00 dodat-
kowa Msza święta. Po niej adora-
cja, która kończy się w piątek  
o godz. 14:30. 
9. W piątek po Mszy wieczornej 
spotkanie KSM, w sobotę o godz. 
10:00 scholi dziecięcej. 
10. Osoby zapisane na pielgrzymkę 
do Warszawy prosimy o uregulo-
wanie pozostałej kwoty do 24 
kwietnia do pani Teresy Macek (tel. 
667808991). Wyjazd 30 kwietnia o 
godz. 6:00 z parkingu przy kościele. 
11. Dziękujemy za sprzątanie i ofia-
ry w minionym tygodniu. W tym 
tygodniu zapraszamy gr. 3. i 4.  
z Sądkowej. 
 


