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                Tarnowiec, 5 czerwca 2022 

Odpust i Bierzmowanie 
31. maja przeżywaliśmy nasz od-

pust parafialny z racji Uroczystości 
Nawiedzenia NMP. Gościliśmy w tym 
dniu w naszej parafii ks. bp Edwarda 
Białogłowskiego, który przewodni-
czył Sumie odpustowej oraz Mszy 
świętej z Sakramentem Bierzmowa-
nia. Na obu Liturgiach wygłosił oko-
licznościowe kazanie. 

 
Bierzmowanie przyjęło 160 mło-

dych z klas ósmych z 6 parafii: Tar-
nowiec, Szebnie, Jaszczew, Warzyce, 
Czeluśnica i Glinik Polski. Z naszej 
parafii do tego Sakramentu przystą-
piło 52 osoby. Zapytaliśmy kilkoro 
z nich czym jest dla nich Bierzmowa-
nie. Oto ich odpowiedzi: 
Szymon: Bierzmowanie jest dla mnie 
bardzo ważnym sakramentem, który 
umożliwia wejście w głębsze relacje 
z Panem Bogiem. Dzięki niemu, mo-
gę zbliżyć się do Boga jeszcze bar-
dziej niż wcześniej, czuję jego obec-
ność. Na tę specjalną okazję dosta-
łem bardzo ładny krzyżyk z Panem 
Jezusem. Od razu założyłem go na 
szyję i będę go nosił tak długo jak to 
tylko możliwe. Przypomina mi on 
o obecności Pana Jezusa przy mnie 
i daje poczucie bezpieczeństwa każ-
dego dnia. Wiem, że Bóg nade mną 
czuwa. 
Gabriela: Dzięki przyjęciu Sakramen-
tu Bierzmowania stałam się dojrzal-
szym chrześcijaninem. Przez przygo-
towanie do bierzmowania lepiej 
zrozumiałam Pismo Święte i mogę 

lepiej doznawać dar Ducha Święte-
go. 
Damian: Sakrament Bierzmowania 
jest dla mnie umocnieniem mojej 
wiary oraz umocnieniem więzi z Je-
zusem. Jest to kolejny etap wcho-
dzenia w dorosłość religijną. Czuję 
się niezniszczalny w mojej wierze 
Kinga: Bierzmowanie jest to dla mnie 
umocnieniem z Chrystusem oraz 
Duchem świętym. Poprzez przyjęcie 
tego sakramentu z każdym dniem 
umacniam swoją wiarę i zaczynam 
wchodzić w dorosłe życie katolickie. 
Dzięki obecności Ducha Świętego 
otrzymuję jego dary. Zamierzam 
także bronić swojej wiary i trwać 
w niej na co dzień. 

Uroczystości odpustowe oraz Sa-
krament Bierzmowania to piękny 
i ważny czas w parafii. Mamy nadzie-
ję, że pomoże nam on wszystkim 
wzrastać i rozwijać naszą wiarę, tak 
byśmy stawali się odważnymi świad-
kami Pana Boga w naszych środowi-
skach. 

ks. Łukasz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KSMowa majówka 
W sobotę (28.05.2022) odbyła 

się, „Majówka”, która była organi-
zowana przez KSM z naszej parafii. 
W tym spotkaniu brały udział rów-
nież inne oddziały nie tylko nasz, 
a dokładniej oddział Gorlice, Glinik 
i oddział w Jedliczu. Nasze spotkanie 
zostało zorganizowane, by wspólnie 
się zintegrować przy modlitwie, do-
brej zabawie oraz aby polepszyć 
relacje w oddziałach. 

Pomysł na to spotkanie został pod-
sunięty nam przy wizycie naszych 
gości, którzy niedawno odwiedzili 
nasz KSM, by pomóc nam z odbu-
dową oddziału.  

Spotkanie miało początek 
w naszym kościele gdzie zrobiliśmy 
majówkę, a następnie wyruszyliśmy 
na Kalwarię, aby oprowadzić naszych 
gości. Po spacerze udaliśmy się do 
domu pielgrzyma na grilla, grę 
w siatkówkę oraz wspólną zabawę. 
Dziękujemy za obecność i mile spę-
dzony czas. 

Klaudia

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Dz 2,1–11   Ps 104   Rz 8, 8-17   J 14, 

15-16. 23b-26 
Jak jest różnica między mieszkańcem 
a gościem? Mieszkaniec – domownik 
to ktoś kto ma stałe miejsce w do-
mu, kto niejako jest „częścią” tego 
domu/mieszkania. Gość przychodzi 
natomiast na chwilę, nie ma wpływu 
na życie domowników, ewentualnie 
na niedługi czas je modyfikuje ale 
bez trwałych konsekwencji. W świe-
tle dzisiejszego słowa zastanów się 
czy Duch Święty jest mieszkańcem 
twojego serca czy tylko gościem? 
Zobacz też czy jesteś człowiekiem, 
który żyje według ciała czy tym, 
który żyje według Ducha? Co lub kto 
decyduje o twoich wyborach? 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 06.06 Święto NMP Matki 
Kościoła 

7:00 + Zofia Świdrak 

+ Genowefa Betlej (int. od Michaliny 
Betlej) 

18:00 + Józef Wietecha 

+ Maria Tomasik (int. od brata 
z  odziną) 

Poza + Edward Michna (int. od rodziny 
Bochniów) 

+ Adela Orzechowicz (int. od 
Agnieszki i Dariusza Marszałek 
z rodziną) 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od Danu-
ty Budziak z rodziną) 

+ Zofia Machowska (int. od wnuczki 
Martyny z Amelką) 

Wtorek 07.06 

7:00 + Marian Pawluś (int. od żony Hali-
ny) 

+ Zofia Gozdecka (int. od sąsiadki 
Marii z rodziną) 

18:00 + Maria Tomasik (int. od swatów 
z Jedlicza) 

+ Genowefa Betlej (int. od Agaty 
Owsianka z rodziną) 

Poza + Edward Michna (int. od Marty i 
Leszka Bigos) 

+ Adela Orzechowicz (int. od rodziny 
Głowackich) 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od są-
siadów Śliwa) 

+ Zofia Machowska (int. od swato-
wej z Porąb) 

+ Helena Gancarz (int. od Zofii 
i Andrzeja Sikorskich) 

Środa 08.06 św. Jadwigi Królowej 

7:00 + Genowefa Betlej (int. od Emilii 
Bacior) 

+ Marian Pawluś (int. od córki Kingi 
z rodziną) 

18:00 Za ofiarodawców 

O plony i urodzaje (int. z róży św. 
Jadwigi Królowej) 

Poza + Edward Michna (int. od rodziny 
Kraus) 

+ Adela Orzechowicz (int. od za-
wodników, trenerów i działaczy 
Podkarpackiego Związku Badminto-
na) 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od Anny 
i Kazimierza Styś) 

+ Helena Gancarz (int. od Anny 
i Zbigniewa Betlej) 

+ Zofia Machowska (int. od swato-
wej z Długiego) 

Czwartek 09.06 święto Jezusa Chrystusa 
Najwyższego i i Wiecznego Kapłana  

7:00 + Zofia i Tadeusz Betlej (int. od syna 

Janusza) 

+ Marian Pawluś (int. od córki Kata-
rzyny z rodziną) 

 
18:00 

+ Maria Tomasik (int. od chrześnicy 
Reni) 

+ Genowefa Betlej (int. od Bogumiły 
Bacior z Krakowa) 

Poza + Edward Michna (int. od rodziny 
Witkosiów) 

+ Adela Orzechowicz (int. od sąsiad-
ki Anny Dłuskiej) 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od Wła-
dysława Sajdak z rodziną) 

+ Helena Gancarz (int. od Doroty 
i Jerzego Bartancewicz) 

+ Zofia Machowska (int. od swatów 
z Łysej Góry) 

Piątek 10.06  

7:00 + Jan i Maria Wójcik 

+ Marian Pawluś (int. od córki Marii) 

 
18:00 

W 50. rocz. ślubu Józefa i Teresy, 
dziękczynna, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i opiekę Matki Bożej 
Tarnowieckiej 

+ Maria Tomasik (int. od siostrzeni-
cy Bernadetki z rodziną) 

Poza + Edward Michna (int. od siostrzeni-
cy Małgorzaty z mężem) 

+ Adela Orzechowicz (int. od brata-
nicy Genowefy z rodziną) 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od Mar-
ka, Michała i Janiny) 

+ Helena Gancarz (int. od rodziny 
Szerlągów) 

+ Zofia Machowska (int. od wnuczki 
Moniki z rodziną) 

Sobota 11.06 św. Barbary 

7:00 + Bronisława i Ludwig Szymbara 

+ Zenon Rzońca (w 2. rocz. śm.) 

18:00 + Halina Maderak z Nowego Sącza 

+ Helena, Stanisław i Kazimierz 
Faber (w 30. rocz. śm. Heleny) 

Poza + Edward Michna (int. od załogi 
Delikatesy Centrum Tarnowiec) 

+ Adela Orzechowicz (int. od pra-
cowników firmy PARTNER) 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od kole-
żanek i kolegów córki Alicji) 

+ Helena Gancarz (int. od Sabiny 
Bochenek z rodziną) 

+ Zofia Machowska (int. od rodziny 
Chochołków z Porąb) 

Niedziela 12.06 Uroczystość Trójcy Przena-
świętszej  

7:00 + Katarzyna i Zdzisław Polak 
8:30 

Wrocanka 
+ Sebastian Gawron 

10:00 + Jan i Antonina Garbacik 

Poza + Edward Michna (int. od rodziny 
Dominików) 

+ Adela Orzechowicz (int. od sąsia-

dów Ogorzałek) 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od An-
drzeja i Wioletty Betlej) 

+ Helena Gancarz (int. od rodziny 
Mroszczyków i Płociców) 

+ Zofia Machowska (int. od zespołu 
Potakowianki) 

11:30 Za parafian 

+ Maria i Jan Bożek (w 45. rocz. śm. 
Jana) 

16:30 + Wacław Bozek (w 18. rocz. śm.) 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. W tym tygodniu wypada: w ponie-
działek święto NMP Matki Kościoła, 
w czwartek święto Jezusa Chrystusa 
Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 
2. Nabożeństwa czerwcowe w dni 
powszednie o godz. 17:30 i w niedzie-
le o godz. 16:00. 
3. We wtorek o godz. 19:00 koło bi-
blijne na plebanii. 
4. W środę o godz. 16:30 spotkanie 
dla kandydatów na ministrantów. 
Zapraszamy chłopców, którzy już 
zaczęli służyć oraz nowych chętnych. 
5. W środę na nowennę i Mszę świętą 
zapraszamy młodzież z klas VII wraz 
z rodzicami. Po Mszy św. spotkanie 
dotyczące przygotowania do Bierz-
mowania. 
6. W czwartek o godz. 18:45 zapra-
szamy młodzież z klas VIII, która przy-
jęła Bierzmowanie na grilla i odbiór 
indeksów. Spotkanie potrwa do godz. 
21:00. 
7. W czwartek o godz. 20:00 dodat-
kowa Msza święta. Po niej adoracja, 
która kończy się w piątek o godz. 
14:30. 
8. W piątek po Mszy świętej wieczor-
nej spotkanie KSM. 
9. W sobotę Diecezjalna Pielgrzymka 
Dzieci Komunijnych. Rozpoczęcie 
o godz. 10:00, Msza święta o godz. 
12:00. Spotkanie będzie miało formę 
małego pikniku. Zapraszamy do udzia-
łu także dzieci z naszej parafii, które 
w tym roku przystąpiły do Pierwszej 
Komunii. Szczegółowy program na 
plakacie. 
10. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
w minionym tygodniu. W tym tygo-
dniu zapraszamy gr. 10. i 11. z Tar-
nowca. 
11. Najbliższa niedziela to Niedziela 
Trójcy Przenajświętszej. Jest to ostat-
ni dzień, aby zadośćuczynić wymaga-
niu Komunii Świętej Wielkanocnej. 
 


