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                Tarnowiec, 22 maja 2022 

Pierwsza Komunia Święta 
Z pewnością przyjęcie po raz 

pierwszy Chrystusa w Sakramencie 
Komunii Świętej wygląda zupełnie 
inaczej dla samego dziecka, które 
uczestniczy bezpośrednio w tej sakral-
nej rzeczywistości, jak i dla jego rodzi-
ców, którzy stojąc z boku i przygląda-
jąc się całej sytuacji, sami po raz kolej-
ny karmią się Ciałem Chrystusa. Co 
wtedy czuje i przeżywa dziecko, a co 
czują i przeżywają jego rodzice? Jaka 
jest perspektywa dziecka, a jaka rodzi-
ca? Jak wpływa Obecność tego same-
go przychodzącego Jezusa na dziecko, 
a jak wpływa na jego rodziców? 

 
W trzecią niedzielę miesiąca maja 

2022 roku, miałam łaskę przeżywać 
Pierwszą Komunię Świętą mojej có-
reczki. Przez moje wnętrze przepłynę-
ło wiele emocji, począwszy od radości, 
dumy i zadowolenia, a skończywszy na 
trosce i obawie. Z jednej strony cieszy-
łam się i byłam „w niebo wzięta”, że 
moje dziecko przyjmuje do swojego 
serca Ciało Chrystusa, a z drugiej mar-
twiłam się czy wytrwa ono w tym ak-
cie wiary? W trakcie tej Pierwszej 
Komunii Świętej oprócz emocji towa-
rzyszyła mi również wewnętrzna re-
fleksja nad moim spotkaniem z Chry-
stusem w Najświętszym Sakramencie. 
Na myśl przyszła mi moja Pierwsza 
Komunia Święta, a słysząc pieśń „Pa-
nie Jezu zabierzemy Cię do domu…” 
przypomniałam sobie, jak wtedy by-
łam szczęśliwa z faktu, że Chrystus 
zamieszkał w moim sercu. Zastanawia-
łam się potem jak to wygląda dzisiaj i 
tak naprawdę nic się chyba nie zmieni-
ło. 

Na to nasze wspólne przeżywanie 
Pierwszej Komunii Św. miała wpływ 
uroczysta oprawa liturgiczna, a szcze-
gólnie procesyjne wprowadzenie dzie-
ci ubranych w białe szaty, mądre 
i ładne obrazowe kazanie księdza pro-
boszcza i co ważne sześćdziesięciomi-
nutowy czas uroczystej Mszy św., czyli 
ani nie za długo, ani nie za krótko:) 

Ewa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nowa ekipa? 
Ministranci w parafii są niezwykle 

potrzebni. Z tym chyba każdy się zgo-
dzi. Liturgia, aby była piękna potrzebu-
je nie tylko księdza ale innych osób, 
które czynie włączą się w jej przebieg. 
Wśród nich na pierwsze miejsce wy-
suwają się ministranci. 

W naszej parafii w ostatni wtorek 
przeżywaliśmy uroczystość przyjęcia 

do grona ministrantów kandydatów, 
którzy przez ostatni rok przygotowy-
wali się do tej posługi. Swoje przyrze-
czenia złożyło 9 chłopców. Cieszy ten 
fakt, gdyż rokuje to na odnowienie 
naszej Liturgicznej Służby Ołtarza. 
Oczywiście wciąż liczymy na starszych 
chłopaków, którzy wciąż są potrzebni 
i oczekujemy ich przykładu wobec 
młodszych kolegów.   

 
Mamy również nadzieję, że przy-

najmniej kilku kolejnych zgłosi się na 
kandydatów, a może nawet będą licz-
niejsi niż w tym roku. Czy jest to moż-
liwe? Na pewno trudne. Na pewno 
wymaga obowiązkowości ze strony 
chłopców i pomocy rodziców, którzy z 
racji rozległości naszej parafii także 
niejednokrotnie muszą się zaangażo-
wać, by dowieźć synów na dyżury czy 
zbiórki. Nie jest to jednak niemożliwe. 
Marzyć trzeba, a marzeniem jest liczne 
grono ministrantów. 

Jest jeszcze jedno marzenie... aby 
w służbę przy ołtarzu włączyli się do-
rośli mężczyźni – ojcowie rodzin w sile 
wieku. Posługa przy ołtarzu nie jest 
bowiem zabawą dla chłopców ale jest 
poważną sprawą. Wielu było kiedyś 
ministrantami. Może czas wrócić pod 
ołtarz? To wyzwanie w naszej parafii. 
A zatem je rzucamy Wam panowie! 
Kto się odważy? Zapraszamy do kon-
taktu z księżmi, by zobaczyć jak można 
się w tej kwestii zorganizować. 

Dziękujemy wszystkim, którzy w 
naszej parafii posługują w różnoraki 
sposób w czasie Mszy świętej. A no-
wym ministrantom gratulujemy i ży-
czymy wytrwałości! 

ks. Łukasz 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Dz 15,1-2.22-29   Ps 67   Ap 21,10-

14.22-23   J 14,23-29 
Kościół nie jest martwą bryłą, która 
została uformowana przez Boga 
ponad 2000 lat temu i nic w niej się 
nie zmienia, ale jest żywym organi-
zmem, w którym nieustannie działa 
Duch Św. To działanie Ducha Świę-
tego i Jego głos wciąż trzeba roze-
znawać. Dokonuje się ono czasem 
w burzliwy sposób, jak to widzimy 
w dzisiejszym pierwszym czytaniu 
ale ostatecznie wyraża się w nau-
czaniu podanym przez Apostołów 
i starszych, których następcami są 
dziś biskupi. Duch Święty działa 
w Kościele i poprzez Kościół. To, że 
jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni 
nie oznacza, że tak musi być zawsze. 
To, że ktoś przemawia porywająco, 
nie oznacza, że działa w łączności 
z Kościołem. Słuchajmy dzisiejszego 
słowa z uwagą i z otwartością serca. 
Niech Duch Święty wyrywa nas zna-
szych schematów a równocześnie 
pomaga nam trwać głęboko zako-
rzenionymi w całej Tradycji Kościoła. 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 23.05 

7:00 + Amelia Chudy (int. od syna z ro-
dziną) 

+ Zofia Świdrak 

16:30 
Wrocanka 

+ Zofia (int. od swatowej Eugenii) 

18:00 + Stanisława Pasterczyk (int. od 
kuzyna Tadka z rodziną z Czeluśnicy) 

Poza + Edward Michna (int. od rodziny 
Janochów) 

+ Maria Świątek (int. od koleżanek 
synowej Anety ze sklepu Bogumił) 

+ Janina Wójcik (int. od rodziny 
Polaków i Młocków) 

+ Adela Orzechowicz (int. od rodziny 
Łopatkiewiczów) 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od Ewy 
i Stanisława Syzdek z Tarnowca 
z synami) 

Wtorek 24.05 NMP Wspomożycielki Wier-
nych 

7:00 + Zofia Świdrak 

18:00 + Jadwiga Jakieła (int. od córki Ireny 
z rodziną) 

+ Stanisława, Kazimierz Syzdek oraz 
Zofia i Wojciech Szczygieł) 

Poza + Edward Michna (int. od rodziny 
Polaków z Umieszcza) 

+ Maria Świątek (int. od rodziców 
i uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Tarnowcu) 

+ Janina Wójcik (int. od rodziny 
Żarnowskich) 

+ Adela Orzechowicz (int. od Iwony 
Mol) 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od Gra-
żyny i Jerzego Uram z Tarnowcaz 
rodziną) 

Środa 25.05  

7:00 + Maria Tomasik (int. od siostrzeni-
cy Katarzyny z rodziną) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Jadwiga i Józef Podsiadło 

Poza + Edward Michna (int. od Koła Go-
spodyń Dobrucowa) 

+ Maria Świątek (int. od pracowni-
ków i emerytów Banku Spółdziel-
czego w Bieczu, oddział w Tarnow-
cu) 

+ Janina Wójcik (int. od Roberta 
Wójcik z rodziną) 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od Mag-
daleny i Pawła Sokołowskich z ro-
dziną) 

+ Adela Orzechowicz (int. od Boż-
kowej z rodziną) 

Czwartek 26.05 św. Filipa Nereusza 

7:00 + Katarzyna Stój 

+ Maria Tomasik (int. od szwagra 
Stanisława z żoną z Sądkowej) 

16:30 
Wrocanka 

+ Stanisław Lepucki 

18:00 + Jadwiga Jakieła (int. od wnuczki 
Anny z rodziną) 

Poza + Edward Michna (int. od kolegów 
Tomka z pracy z firmy TNG i SEJ-
FERT) 

+ Maria Świątek (int. od pracowni-
ków i emerytów Banku Spółdziel-
czego w Bieczu, oddział w Tarnow-
cu) 

+ Janina Wójcik (int. od Marii i Sta-
nisława Lawera) 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od Marii 
Pasiniewicz) 

+ Adela Orzechowicz (int. od Pauliny 
Wieczorek) 

Piątek 27.05  

7:00 + Maria Tomasik (int. od córki z 
rodziną) 

16:30 
Wrocanka 

W int. Jakuba w 18. rocz. urodzin 

18:00 + Józef Skała 

Dziękczynna, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo dla braci z róży Matki 
Bożej Królowej 

Poza + Edward Michna (int. od kuzyna 
z Krosna) 

+ Maria Świątek (int. od sąsiadów 
Gałuszków) 

+ Janina Wójcik (int. od Danuty 
Pawłowskiej z rodziną) 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od Ja-
dwigi Berezowskiej) 

+ Adela Orzechowicz (int. od Rado-
niów z Gąsówki) 

Sobota 28.05 

7:00 + Maria Tomasik (int. od chrześnia-
ka Staszka) 

16:30 
Wrocanka 

+ Józefa, Jan Wiktorscy i zmarli z 
rodziny 

18:00 + Zofia i Jan Świątek 

Zmarli bracia z róży Matki Bożej 
Królowej: Edward i Bogusław 

Poza + Edward Michna (int. od Andrzeja 
i Marty Soboń) 

+ Maria Świątek (int. od koleżanek 
Agaty i Lucyny z rodziną) 

+ Adela Orzechowicz (int. od Dylą-
gowej i Gwoździańskich) 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od ro-
dziny Krupów z Warzyc) 

Niedziela 29.05 Uroczystość Wniebowstą-
pienia Paskiego 

7:00 + Kazimierz Bracha (int. od corki 
Liliany) 

8:30 
Wrocanka 

+ Józef i Anna Muroń 

10:00 + Józef Jaskółka 

Poza + Edward Michna (int. od Magdale-
ny i Wojciecha Kozickich) 

 
 

+ Maria Świątek (int. od rodziny 
Paszynów) 

+ Adela Orzechowicz (int. od Mię-
dzyszkolnego Klubu Sportowego 
„Skarbek” Gogołów 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od Lidii 
i  ogusława Rosowskich) 

11:30 Za parafian 

W 33 rocz. ślubu Zofii i Andrzeja, 
dziękczynna z prośbą o opiekę Mat-
ki Bożej Tarnowieckiej dla małżon-
ków, dzieci i wnuków 

16:30 + Stanisław Wiktorski (w 1. rocz. 
śm.) 

 

 
  

Ogłoszenia parafialne 
1. W tym tygodniu we wtorek wypada 
wspomnienie NMP Wspomożycielki 
Wiernych, w najbliższą niedzielę Uro-
czystość Wniebowstąpienia Pańskie-
go. 
2. Nabożeństwa majowe w dni po-
wszednie 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, wtorek i środę 
wypadają dni krzyżowe. Modlitwa 
o urodzaje i błogosławieństwo Boże 
w pracy w ramach nabożeństwa ma-
jowego. 
4. We wtorek o godz. 19:00 Koło 
biblijne na plebanii. 
5. W czwartek o godz. 20:00 dodat-
kowa Msza święta. Po niej adoracja, 
która kończy się w piątek o godz. 
14:30. 
6. W piątek po Mszy wieczornej spo-
tkanie KSM, w sobotę o godz. 10:00 
scholi dziecięcej. 
7. Porządek spotkań dla kandydatów 
przed Bierzmowaniem: w piątek po 
Mszy wieczornej próba przed Bierz-
mowaniem w kościele, w sobotę 
o godz. 17:00 spowiedź dla kandyda-
tów i ich rodzin, w niedzielę o godz. 
11:30 wręczenie krzyży. 
8. 31. maja odpust Nawiedzenia NMP. 
Msze święte: 7:00, 10:00 (Suma), 
18:00 Msza święta z Bierzmowaniem. 
Przewodniczył będzie ks. biskup 
Edward Białogłowski. Diecezjalna 
Pielgrzymka Dzieci Komunijnych bę-
dzie w sobotę 11 czerwca. 
9. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w 
minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 6. i 7. z Tarnowca. 
 


