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Ogłoszenia parafialne 

1. W tym tygodniu w poniedziałek święto św. 

Marka, we wtorek Uroczystość Świętego Woj-

ciecha – Patrona Polski, w piątek święto św. 

Katarzyny z Sieny – Patronki Europy.2. We 

wtorek o godz. 19:00 Koło Biblijne na plebanii. 

3. W środę na Nowennę i Mszę świętą zapra-
szamy dzieci komunijne z rodzicami. Po Mszy 
świętej krótkie spotkanie. 
4. W czwartek o godz. 20:00 dodatkowa Msza 
święta. Po niej adoracja, która kończy się 
w piątek o godz. 14:30. 
5. W piątek po Mszy spotkanie KSM, w sobotę 
o godz. 10:00 scholi dziecięcej. 
6. Osoby zapisane na pielgrzymkę do Warsza-
wy prosimy o uregulowanie pozostałej kwoty 
do pani Teresy Macek (tel. 667808991). Wy-
jazd w sobotę 30 kwietnia o godz. 6:00 z par-
kingu przy kościele. 
7. Dzieci, które otrzymały Skarbonki Wielko-
postne, mogą do przyszłej niedzieli złożyć je 
w koszykach wystawionych za ławkami lub 
przekazać katechetom. 
8. W Wielki Czwartek składka na Caritas para-
fialny wyniosła 
 1734 zł. Na Ukrainę w poniedziałek Wielka-
nocny do puszek zebraliśmy 9570 zł. 
9. W zakrystii są do odebrania rozpiski Mszy 
św. pogrzebowych za śp. Adama Budę, Edwar-
da Michnę, Bożenę Kubit. Można je znaleźć 
także na stronie parafii. 
10. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w minio-
nym tygodniu. W tym tygodniu zapraszamy gr. 
5. i 6. z Sądkowej. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Dz 5,12-16   Ps 118   Ap 1,9-11a.12-13.17-19   J 

20,19-31   

Widzimy dzięki słowu! Tak!, To brzmi 

paradoksalnie ale tak jest. Dziś Jezus objawia 

się nam poprzez to, co zostało zapisane. Jezus 

dokonał wiele znaków (i wciąż je dokonuje 

w swoim Kościele), świadkami ich byli 

Apostołowie i zostały one zapisane dla nas 

z polecenia Pana: „Co widzisz, napisz 

w księdze”. Św. Jan w Ewangelii pokazuje nam, 

że zostały one zapisane dla nas, abyśmy 

wierzyli, a wierząc, abyśmy mieli życie 

wieczne. Wcześniej natomiast notuje słowa 

Jezusa: „Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? 

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. 

Widzisz? Widzisz dzięki Słowu? Rodzi się w 

tobie autentyczna wiara? 
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Rekolekcje spotkania 
Już kilka tygodni mija od rekolekcji dla 

kandydatów do Bierzmowania. Bogactwo 
ostatniego czasu sprawiło, że nie było 
miejsca w naszej niedużej gazetce na kilka 
słów o tym wydarzeniu. Na moją wiedzę 
takie rekolekcje odbywały się po raz 
pierwszy w naszej parafii. Rodziło to 
w związku z tym wiele pytań, zarówno ze 
strony młodzieży, jak i rodziców. Nie 
udało się zorganizować tych rekolekcji w 
formie wyjazdowej (w jakiej były plano-
wane początkowo) i odbyły się na terenie 
parafii. Z życzliwości Pana Wójta oraz 
Stowarzyszenia „Unia Szkół”, a także Pana 
Dyrektora szkoły we Wrocance mogliśmy 
przeprowadzić te rekolekcje w budynku 
tej właśnie szkoły. 

Rekolekcje te były wyzwaniem, po-
nieważ wiek 14-15 lat to czas buntu 
i kwestionowania wartości, poprzez które 
co młodzi ludzie budują swój światopo-
gląd. Doświadczaliśmy tego także na 
rekolekcjach ale mamy nadzieję, że ziarno 
Dobrej Nowiny zostało zasiane w sercach 
naszych kandydatów. 

Rekolekcje były bardzo intensywne. 
Odbywały się od piątku popołudnia przez 
całą sobotę do wczesnego przedpołudnia 
w niedzielę. Młodzież wracała tylko na 
noc do domów, a od rana już uczestniczy-
ła w zajęciach. Co robiliśmy? Czy cały 
dzień spędziliśmy na klęczkach? Nie! 
Rekolekcje te zbudowane były wokół 
fundamentów wiary i ukazywały różne 
spotkania z Jezusem i miały budzić 
w młodzieży pragnienie osobistego spo-
tkania z naszym Panem.  Treści przekazy-
wane były  w różnej formie: konferencji, 
które wygłaszali świeccy zaproszeni do 
poprowadzenia rekolekcji, świadectw, 
dynamik, obrazów, filmów, pracy w gru-
pach, scenek, różnych rodzajów modli-
twy. Każda konferencja wymagała osobi-
stego zaangażowania, podjęcia decyzji, 
zrobienia jakiegoś symbolicznego kroku. 
W sobotę i niedzielę przeżywaliśmy także 
nasze rekolekcyjne Msze święte, które 
celebrowaliśmy w kościele we Wrocance. 
Młodzież miała również okazję skorzysta-
nia ze spowiedzi. 

Jako duszpasterz jestem zadowolony, 
że te rekolekcje się odbyły. Nie ukrywam, 
że wiele nas kosztowały od strony zaan-
gażowania, przygotowania i przeprowa-
dzenia. Myślę jednak, że warto podejmo-
wać ten trud w kolejnych latach. Jestem 
bardzo wdzięczny ekipie prowadzącej , 
która przyjechała ze Śląska, gdzie program 
„Młodzi na progu” funkcjonuje już od 
wielu lat i wciąż jest zmieniany i dostoso-
wywany do zmieniającej się młodzieży. 

Moje podziękowania kieruję także do 
animatorów z naszej parafii, którzy po-
śród swoich zajęć i trudności życiowych 
potrafili dać swój czas dla młodzieży. 
Dziękuję wszystkim, którzy nas wsparli czy 
pomogli nam w jakikolwiek sposób, 
a w sposób szczególny Gminie Tarnowiec 
za dofinansowanie. 

Kończąc zwracam się do rodziców i 
młodzieży. Dziękuję, że podjęliście to 
wyzwanie! Życzę Wam, aby Wasza przy-
jaźń z Jezusem się rozwijała i pogłębiała, 
by te rekolekcje oraz cąłoroczne przygo-
towanie do Bierzmowania były począt-
kiem świadomego przeżywania swojej 
wiary. 

ks. Łukasz 

Intencje Mszy świętych 
Poniedziałek 25.03 – święto św. Marka 
7:00 Dziękczynna z okazji 60 urodzin Grażyny, 

z prośbą o Boże blogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej Tarnowieckiej 

+ Krystyna i Ignacy Rozpara (w 7. rocz. śm. 
Krystyny) 

18:00 + Roman Węgrzyn (int. od wujka Andrzeja 
z rodziną) 

+ Marian Godzisz (int. od syna Rafała 
z rodziną) 

Poza + Marian Pawluś (int. od kuzynki Marii 
Dzięglewicz z Opacia) 

+ Maria Świątek (int. od rodziny Dubielów 
z Budzisza) 

+ Stanisław Sanocki (int. od Anny i Jana 
Strączek z Jedlicza) 

+ Zofia Forystek (int. od Renaty i Wacława 
Gajeckich) 

Wtorek 26.03 – uroczystość św. Wojciecha 
7:00 + Stanisława Pasterczyk (int. od córki 

Natalii z rodziną) 

+ Janina Jakieła (int. od męża Eugeniusza) 

18:00 + Marian Godzisz (int. od syna Jacka z 
rodziną) 

+ Elżbieta Bożek (int. od brata Jacka 
z rodziną) 

Poza + Marian Pawluś (int. od chrzestnego Jacka 
z rodziną) 

+ Maria Świątek (int. od rodziny Klocków) 

+ Stanisław Sanocki (int. od Haliny Caban 
z rodziną) 

+ Zofia Forystek (int. od rodziny Ochwa-
tów) 

Środa 27.04  
7:00 + Stanisława Pasterczyk (int. od syna 

Krystiana z rodziną) 

+ Janina Jakieła (int. od córki Agaty, Pawła 
i Joanny) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Kazimiera, Alfred, Helena, Franciszek 
Kućma 

Poza + Marian Pawluś (int. od Barbary Majki) 

+ Maria Świątek (int. od Mieczysława 
Maczugi z rodziną) 

+ Stanisław Sanocki (int. od dawnych 
sąsiadów) 

+ Zofia Forystek (int. od sąsiadów z II grupy 
z Brzezówki) 

Czwartek 28.04 
7:00 + Stanisława Pasterczyk (int. od wujanki 

Danuty) 

+ Janina Jakieła (int. od wnuczki Gabrieli 
z Łukaszem) 

18:00 + Marian Godzisz (int. od wnuczki Wiktorii) 

+ Elżbieta Bożek (int. od swatowej Zofii 
Bonar) 

Poza + Marian Pawluś (int. od rodziny Zajdlów) 

+ Maria Świątek (int. od sąsiadów Tryniec-
kich i Ślusarczyków) 

+ Zofia Forystek (int. od Michaliny z rodzi-
ną) 

+ Stanisław Sanocki (int. od Zbigniewa 
i Niny Sikora) 

Piątek 29.04 – święto św. Katarzyny ze 
Sieny 
7:00 + Stanisława Pasterczyk (int. od kuzynki 

Grażyny Tomasik z rodziną) 

+ Janina Jakieła (int. od syna Andrzeja z 
rodziną) 

18:00 + Elżbieta Bożek (int. od teściowej Heleny 
Bożek) 

+ Kazimierz, Franciszek, Karolina Dłuscy 

Poza + Marian Pawluś (int. od Weroniki i Oli) 

+ Maria Świątek (int. od rodziny Biedroń) 

+ Zofia Forystek (int. od Wietpol Aerospa-
ce) 

+ Stanisław Sanocki (int. od sąsiadów 
Lepuckich) 

Sobota 30.04 
7:00 + Stanisława Pasterczyk (int. od kuzynki 

Alicji Stryczniewicz z rodziną) 

+ Janina Jakieła (int. od wnuka Tomka z 
Karoliną) 

18:00 + Rudolf Jaskółka 

+ Józefa i Edward Augustyn 

Poza + Marian Pawluś (int. od Krystyny Sanoc-
kiej) 

+ Maria Świątek (int. od rodziny Mielnikie-
wicz) 

+ Zofia Forystek (int. od Agnieszki i Krzysz-
tofa Ziemskich) 

+ Stanisław Sanocki (int. od koleżanek i 
kolegów synowej Ireny) 

Niedziela 01.05 
7:00 + Marian Wietecha 

8:30 
Wro-
canka 

+ Jacek Kurowski 

10:00 + Bolesław Gancarz (int. od żony i dzieci) 

Poza + Marian Pawluś (int. od chrzestnego 
Sławomira Sanockiego z żoną) 

+ Maria Świątek (int. od sąsiadki Janiny 
Godek) 

+ Zofia Forystek (int. od kolegów i koleża-
nek z firmy ERKO) 

+ Stanisław Sanocki (int. od Marii Rozpara) 

11:30 Za parafian 

+ Edward Michan i zmarli z rodziny 

16:30 + Marian Grzesik (w 1. rocz. śm.) 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


