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Grzech uderza w miłość
  W  zeszłą  środę  rozpoczęliśmy  kolejny  cykl
nabożeństw  fatimskich,  które  potrwają  do
października.  Spotkania  te  w  wyjątkowy  sposób
wpisują  się  w  pięcioletnią  drogę  przygotowań  do
stulecia  koronacji  Cudownej  Figury  Matki  Bożej
Zawierzenia,  które  będziemy przeżywać  już  w 2025
roku.  Tematem  przewodnim  tegorocznych  spotkań
jest  temat  grzechu,  który  uderza  w  miłość,
a  kolejnym  przewodnikiem  na  rekolekcyjnej  drodze
został ksiądz dr Krzysztof Golas, wikariusz tarnowiecki
w latach 2006-2009.
    Nabożeństwo rozpoczęliśmy od spotkania z Panem Jezusem w Eucharystii.
Liturgia Słowa w pierwszym czytaniu przeniosła nas do raju,  gdzie Szatan,
posługując się kłamstwem nakłonił Adama i Ewę do nieposłuszeństwa Bogu
 i zerwania owocu z zakazanego drzewa. 
W czasie kazania ksiądz Krzysztof zachęcał nas, abyśmy zaglądnęli w głębię
naszych serc, do miejsc gdzie wciąż panuje grzech i gdzie nie ma Pana Boga,
dodając przy tym, że Pan Bóg czyniąc ziemię poddaną człowiekowi zapragnął,
by w pełni poznał on przede wszystkim siebie, panując zwłaszcza nad ziemią
swojego serca. Poznanie siebie niewątpliwie jest niełatwym i długotrwałym
procesem, który wymaga dużo odwagi i samodyscypliny, jednakże prowadzi
nas do pełnego zjednoczenia z Chrystusem, który kocha każdego człowieka,
bez względu na jego grzech i ciemne strony duszy. 
    Ksiądz Krzysztof przypomniał nam bardzo prostą, lecz niezwykle ważną
prawdę – w tych obszarach, w których nie upodabniamy się do Chrystusa
stajemy się podobni  do Szatana – tylko od nas zależy kogo będzie w nas
więcej. 
    W czasie kazania usłyszeliśmy również, że greckim określeniem grzechu
jest  słowo  hamartia,  które  oznacza  również  „mijanie  się  z  celem”.  Każdy
grzech  oddala  nas  bowiem  od celu  naszego  życia,  którym jest  Zbawienie
 i życie z Chrystusem na wieki.  

   Na zakończenie Eucharystii zwróciliśmy
się  do  Matki  Bożej  w  modlitwie
nowennowej,  przedstawiając  nasze  pro-
śby i  podziękowania.  Następnie udaliśmy
się  w  procesję  światła,  w  której  ze
świecami i różańcami w rękach szliśmy za
Matką  Bożą  na  Kalwarię  Trzeciego

Tysiąclecia. Ten moment jest pięknym obrazem naszej codzienności, w której
pragniemy  podążać  za  Maryją,  prosząc  ją,  aby  rozświetlała  ciemności
w drodze na Golgotę naszego życia. 
    Nasze fatimskie spotkanie zakończyło się Apelem Jasnogórskim, po którym
napełnieni radością ze spotkania z Panem Jezusem i Maryją, udaliśmy się do
swoich domów.            

          Agnieszka

 

OGŁOSZENIA
 

1. W tym tygodniu wypada w ponie-
działek  Uroczystość  św.  Stanisława –
patrona  Polski,  w  sobotę  święto  św.
Macieja Apostoła.

2.  Nabożeństwa  majowe  w  dni
powszednie  o  godz.  16:00  we
Wrocance (z Mszą św. o godz. 16:30)
i  o  17:30  w  Tarnowcu,  w  niedziele
i święta o godz. 16:00 w Tarnowcu. 

3. W poniedziałek na godz. 17:30 na
Nabożeństwo  i  Mszę  świętą
zapraszamy dzieci przygotowujące się
do  pierwszej  Komunii  wraz  z  rodzi-
cami.  Dzieci  otrzymają  medaliki.  Po
Mszy świętej próba.

4.  We  wtorek  o  godz.  19:00  Koło
biblijne na plebanii,  a o 20:00 próba
scholi w domu pielgrzyma.

5.  W środę  na  Nabożeństwo  i  Mszę
świętą  zapraszamy  kandydatów  do
Bierzmowania  z  klas  VIII.  Mszy  św.
będzie  przewodniczył  ks.  Stanisław
Ruszel – delegat księdza biskupa.

6.  W  czwartek  o  godz.  20:00
dodatkowa  Msza  święta.  Po  niej
adoracja,  która  kończy  się  w  piątek
o godz. 14:30.

7. W piątek po Mszy spotkanie KSM,
w  sobotę  o  godz.  10:00  scholi
dziecięcej.

8.  Spowiedź  dzieci  pierwszokomu-
nijnych  w  sobotę  o  godz.  10:00  dla
chłopców i ich rodziny, a o godz. 12:00
dla dziewczynek i ich rodzin.

9. W przyszłą niedzielę o godz. 11:30
Pierwsza Komunia Święta. 

9. Rocznica Pierwszej Komunii będzie
w Uroczystość Bożego Ciała na Sumie.

10. Dziękujemy za sprzątanie i  ofiary
w  minionym  tygodniu.  W  tym  tygo-
dniu zapraszamy gr. 2. i 3. z Tarnowca.

+  W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Józefa Marzec, Helenę Gancarz, Stanisława Malinowskiego  +



Intencje 9-15.05.2022
Poniedziałek 9.05
Uroczystość św. Stanisława

7:00 + Andrzej Czubik (int. od 
najbliższych)

16:30
Wrocanka

+ Ewa Garbarz (int. od rodziny 
Drożdż z Dobrucowej)

18:00 + Stanisław Munia (w 20. rocz. śm.)
+ Andrzej Klisiewicz

Poza + Adam Buda (int.od Marii i 
Czesława Jakubowskich)
+ Edward Michna (int. od rodziny 
Barańskich)
+ Marian Pawluś (int. od Joanny i 
Marcina Bolek)
+ Maria Świątek (int. od koleżanek i
kolegów córki Kasi)
+ Zofia Forystek (int. od sąsiadów z 
II grupy z Brzezówki)
+ Janina Wójcik (int. od opiekunki 
Marty)

Wtorek 10.05   
7:00 + Andrzej Czubik (int. od 

najbliższych)
16:30

Wrocanka
+ Ewa Garbarz (int. od Sanockich i 
Pietruchów)

18:00 + Andrzej Klisiewicz
+ Helena i Jan Rozpara

Poza + Adam Buda (int.od Koła 
Gospodyń Wiejskich we Wrocance)
+ Edward Michna (int. od Sióstr 
Niepokalanek z Nowego Sącza)
+ Marian Pawluś (int. od 
chrzestnego Michała)
+ Maria Świątek (int. od rodziny 
Kubackich z Dobrucowej)
+ Zofia Forystek (int. od z II grupy z 
Brzezówki)
+ Janina Wójcik (int. od rodziny 
Klekotów z Tarnowca)

Środa 11.05     
7:00 + Andrzej Czubik (int. od Krysi i 

Hani)
16:30

Wrocanka
+ Ewa Garbarz (int. od 
pracowników i kierownictwa 
Kopalni Roztoki)

18:00 Za ofiarodawców
+ Franciszek Gierlicki (w dniu 
imienin)

Poza + Adam Buda (int.od Zofii i 
Wiesława Jakubowskich)
+ Edward Michna (int. od rodziny 
Zając)
+ Marian Pawluś (int. od kolegów i 
koleżanek z pracy córki Katarzyny)
+ Maria Świątek (int. od rodziny 
Krzysztyniaków)
+ Zofia Forystek (int. od 
pracowników firmy Polbox)
+ Janina Wójcik (int. od rodziny 
Fronczek)

Czwartek 12.05    
7:00 + Andrzej Czubik (int. od Krysi i 

Hani)
+ Zofia Świdrak

16:30
Wrocanka

+ Ewa Garbarz (int. od rodziny 
Żółkosiów z Wrocanki)

18:00 + Andrzej Klisiewicz
Poza + Adam Buda (int.od Wojciecha i 

Iwony Soboń)
+ Edward Michna (int. od rodziny 
Knap)
+ Marian Pawluś (int. od kuzyna 
Romana i rodziny Pawluś z 
Zagórzan)
+ Maria Świątek (int. od koleżanki 
Doroty z pracy)
+ Zofia Forystek (int. od Iwony i 
Mirosława Gąsior)
+ Janina Wójcik (int. od rodziny 
Fronczek)

Piatek 13.05     
7:00 + Andrzej Czubik (int. od synia 

Piotra z żoną)
18:00 + Krystyna i Stanisław Garbarz

+ Zofia (w 3. rocz. śm.)
Poza + Adam Buda (int.od koleżanek i 

kolegów z klasy ze Szkoły 
Podstawowej we Wrocance)
+ Edward Michna (int. od Jana 
Kłodowskiego)
+ Marian Pawluś (int. od kuzyna 
Lucjana z rodziną z Sękowej)
+ Maria Świątek (int. od rodziny 
Czekańskich)
+ Zofia Forystek (int. od 
pracowników firmy Polbox)
+ Janina Wójcik (int. od Marii 
Orłowskiej z rodziną)

Sobota 14.05 – święto św. Macieja
7:00 + Andrzej Czubik (int. od kuzynki 

Celiny i Ewy z Tarnowa)
16:30

Wrocanka
+ Ewa Garbarz (int. od córki Izabeli 
z Mateuszem)

18:00 + Zofia Świdrak
+ Zofia i Jan Dubiel i zmarli z 
rodziny

Poza + Adam Buda (int.od Haliny i 
Stanisława Kłosowicz)
+ Edward Michna (int. od Anety i 
Piotra Czechowicz)
+ Marian Pawluś (int. od Stanisławy
Pawluś z rodziną ze Skołyszyna)
+ Maria Świątek (int. od koleżanki 
Genowefy Grasela)
+ Janina Wójcik (int. od Teresy i 
Grzegorza Kranc z rodziną)
+ Zofia Gozdecka (int. od rodziny 
Halerz)

Niedziela 15.05     
7:00 + Zofia i Edward Szarłan
8:30

Wrocanka
+ Jan Hydzik (int. od sąsiadów)

10:00 + Zofia Podsiadło
Poza + Adam Buda (int.od Daniela 

Klosowicz)
+ Edward Michna (int. od Teresy 
Czuchra)
+ Marian Pawluś (int. od Przyjaciół 
syna Karola: Joli i Wojtka)
+ Maria Świątek (int. od rodziny 
Wiktorskich i Smołów)
+ Janina Wójcik (int. od Marii Drozd
z rodziną)
+ Zofia Gozdecka (int. od Marysi 
Grzesik z Jedlicza z rodziną)

11:30 Za parafian
+ Anna Skała

16:30 + Stanisława Puchalska (int. Od 
rodziny Warzyńskich)

SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Dz 13,14.43-52   Ps 100   

Ap 7,9.14b-17   J 10,27-30 

  Masz świadomość kim jesteś i do
kogo należysz? Życie w kraju, gdzie
prawie wszyscy są ochrzczeni niesie
ryzyko,  że  możemy  zapomnieć
o naszej przynależności, a w wyniku
tego  do  bylejakości  w  naszym
przeżywaniu  chrześcijaństwa.
Jesteśmy  ludem  Pana  i  Jego
owcami.  Zastanów  się  co  z  tego
wynika. Jezus troszczy się o nas, bo
należymy  do Niego.  My  natomiast
mamy  iść  za  Nim  i  słuchać  Jego
głosu.  Jak  wygląda  to  w  twoim
życiu?

Żarty Mileny

***
Co robi oskarżony w tłusty czwartek?

Je pączki z adwokatem.
***

Mama uczy synka liczyć, 
zadaje pytania:

- Ile nóg ma pies?
- Cztery.

- A ile ma uszu?
- Dwoje!
- A oczu?

- Mamo czy ty nigdy nie widziałaś
psa?!
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