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Kalendarium ostatnich dni 

Interesuje was co się dzieje w naszej parafii? Mamy nadzieję, że tak.  
I nie chodzi o sprawy materialne, choć te zazwyczaj są najbardziej „pa-
sjonujące”. Co w trawie piszczy? Co się działo ostatnio? Oto wydarzenia 
– małe i duże. 

W środę 1. czerwca przeżywaliśmy drugie już w tym roku Nabożeń-
stwo Zawierzenia (Fatimę), którą prowadził dla nas ks. dr Krzysztof 
Golas. Pod jego przewodnictwem przyglądamy się grzechowi, który 
niszczy miłość. W nabożeństwie tym uczestniczyli nie tylko nasi para-
fianie ale także stali bywalcy z okolicznych parafii. Jest to forma poboż-
ności, która gromadzi głównie starsze pokolenie. Czy nie pociąga ona  
w ogóle 30-40 latków? Warto się nad tym zastanowić. Zapraszamy i tą 
grupę wiekową, także z dziećmi, szczególnie w tych miesiącach letnich, 
kiedy dnie są długie i można rodzinnie swobodnie uczestniczyć w tym 
nabożeństwie. 

W sobotę 4. czerwca popołudniu nasza schola dziecięca miała swoje 
spotkanie z okazji Dnia Dziecka. Były lody, grill, zabawy. Czas spędzony 
wspólnie dał nam dużo radości a dzieci nie chciały wracać do domu. 
Cieszy to młode pokolenie, które tak chętnie uczestniczy w spotka-
niach. Niewątpliwie jest to zasługa pani Joli, która z wielkim sercem 
podchodzi do prowadzenia spo-
tkań. Warto przy tej okazji zazna-
czyć, że w tym roku dziewczynki 
oprócz śpiewu miały możliwość 
uczestniczyć w spotkaniach for-
macyjnych, które są zaczątkiem 
odnowienia Ruchu Światło-Życie 
(Oazy) w naszej parafii. 

W niedzielę 5. czerwca przeżywaliśmy uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego. Było to rzeczywiście dzień Ducha Świętego i Żywego Kościoła 
w naszej Wspólnocie parafialnej. We Wrocance w tym dniu do grona 
ministrantów przyjęliśmy dwóch chłopców – Karola i Mikołaja. W Tar-
nowcu natomiast przed Mszami o godz. 10:00 i 11:30 w ramach szkoły 
modlitwy ks. Proboszcz modlił się indywidualnie nad osobami, które 
poprosiły o to. Całość animowała schola dorosłych, która podjęła tę 
posługę podczas tych nabożeństw, jak też w czasie Mszy świętej.  
W scholi odnajduje się głównie średnie pokolenie, które wnosi świeżość 
do naszej Wspólnoty. 

W poniedziałek odbyło się ostatnie w tym roku 
szkolnym spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza. 
Wraz z ministrantami przygotowaliśmy gazetkę 
ścienną ze zdjęciami z życia ministrantów i lekto-
rów, zjedliśmy lody i „zwiedziliśmy” wieżę kościoła. 
Dla większości była to pierwsza wyprawa w zaka-
marki niedostępne na co dzień i widać było, że to 
jest to, co chłopcy lubią najbardziej: przygoda  
i odkrywanie czegoś nieznanego. 

W czwartek 9. czerwca swoje spotkanie podsumowujące cały rok  
pracy miała młodzież z klas VIII, która w tym roku przyjęła Sakrament 
Bierzmowania. Był grill, siatkówka, rozmowy o minionym roku. Mło-
dzież odebrała także indeksy, w których mają potwierdzenie otrzyma-
nego sakramentu. To grupa najbardziej wrażliwa na napory świata. 
Polecamy ich szczególnie trosce rodziców oraz dziadków, aby nie usta-
wali w prowadzeniu ich po drogach wiary. 

 
 

 
Oprócz tych wydarzeń toczy się „zwyczajne” życie parafialne, 

które opiera się na głoszeniu Słowa Bożego oraz sprawowaniu 
Eucharystii. Pojawiają się też pielgrzymki, głównie dzieci komu-
nijnych, które podejmują i oprowadzają z wielkim oddaniem 
nasi parafianie. Dziękujemy im za ich oddanie i poświęcony czas. 

 
ks. Łukasz 

 

 

 
 

 

 

 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 
1. W tym tygodniu nabożeństwa czerwcowe w dni 
powszednie do środy o godz. 17:30. 
2. We wtorek o godz. 19:00 Koło Biblijne na plebanii. 
3. W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Msze z uro-
czystości: w środę o godz. 18:00, w czwartek o godz. 
7:00, 8:30 (Wrocanka), 10:00 i 16:30. Po Mszy o godz. 
10:00 procesja eucharystyczna po centrum Tarnowca. 
Zapraszamy dzieci, które mają rocznicę Pierwszej Ko-
munii oraz te, które w tym roku ją przeżywały w stro-
jach komunijnych oraz dziewczynki do sypania kwiat-
ków i chłopców do dzwonienia dzwonkami. Prosimy 
straż o zabezpieczenie procesji. Pierwszy ołtarz będzie 
przy parkingu, drugi przy zakręcie do ks. Aleksandra, 
trzeci na placu przed GOK-iem, czwarty pod krzyżem 
jubileuszowym. Okolicznych mieszkańców prosimy  
o przygotowanie drugiego i trzeciego ołtarza. Prosimy 
o wcześniejszy kontakt z ks. proboszczem w sprawie 
baneru. 
4. W Boże Ciało jest organizowany wyjazd na Koncert 
Jednego Serca Jednego Ducha do Rzeszowa. Wyjazd  
o godz. 17:00 z parkingu. Koszt 20 zł. Zapisy w zakrystii 
z opłatą całości lub przynajmniej zaliczki 10 zł. Decydu-
je kolejność zgłoszeń. 
5. W czwartek nie będzie Mszy św. o godz. 20:00. Ado-
racja rozpocznie się o godz. 21:00. Zakończenie  
w piątek o godz. 14:30. 
6. Od piątku oktawa Bożego Ciała. Nie będzie nabo-
żeństwa przed Mszą świętą. Msza św. wraz z procesją 
o godz. 18:00.  W sobotę modlitwa w intencji obrony 
życia w ramach procesji. W niedzielę procesja po Mszy 
o godz. 16:30. 
7. W sobotę w Brzezówce z racji święta patrona wioski 
– św. Antoniego, Msza święta o godz. 12:00 
8. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w minionym tygo-
dniu. W tym tygodniu zapraszamy gr. 12. i 13. z Tar-
nowca. 
9. Wszystkie ogłoszenia w gazetce, w gablotce i na 
stronie parafii. 

http://www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl/
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 13.06 – św. Antoniego  

7:00 + Andrzej Jantoń 

+ Józef Wójcik 

18:00 + Genowefa Betlej (int. od rodziny 
Świdraków z Roztok) 

+ Stefania, Karol, Maria Nowaccy 

Poza + Edward Michna (int. od szwagra 
Kazika z rodziną) 

+ Adela Orzechowicz (int. od Sławka 
Polaska z rodziną) 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od Hu-
berta Sajdak) 

+ Helena Garbarz (int. od rodziny 
Rakoczy) 

+ Zofia Machowska (int. od Andrzeja 
Aftanas i rodziny Gębarowskich) 

Wtorek 14.06 – bł. Michała Kozala 
7:00 + Marian Pawluś (int. od córki 

Bernadetty) 

Poza + Zofia Gozdecka (int. od chrześnia-
ka Tomasza z żoną) 

18:00 + Rozalia Ciepiela (int. od rodziny 
Leśniak) 

+ Ryszard Kotulak (int. od pracow-
ników SP w Tarnowcu) 

Poza + Edward Michna (int. od emery-
tów Kopalni Roztoki) 

+ Adela Orzechowicz (int. od Ba-
jowskich) 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od 
rodziny Siarów z Chlebnej) 

+ Zofia Machowska (int. od sąsia-
dów Dzwonkowiczów) 

+ Helena Garbarz (int. od sąsiadów 
Kuczek) 

Środa 15.06 
7:00 + Zofia Gozdecka (int. od rodziny 

Paców) 

+ Zofia Forystek (int. od syna Łuka-
sza z rodziną) 

18:00 + Jan, Anna Gunia (w 17. rocz. śm. 
Jana) 

Poza Za ofiarodawców 

+ Edward Michna (int. od Heleny 
Kopeć i Anny Konefał) 

+ Adela Orzechowicz (int. od pra-
cowników Toyoty Jasło) 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od Bar-
bary i Władysława Inglot z Podnieby-
la) 

+ Helena Garbarz (int. od Wandy 
Golinkiewicz) 

+ Zofia Machowska (int. od Iwony i 
Janusza Maziarza z Warzyc) 

Czwartek 16.06 – Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa 

7:00 
 

+ Kazimiera, Maria (w 15. rocz. śm.) i 
Walenty (w 50. rocz. śm.) Urbanik 

8:30 
Wrocanka 

+ Amelia i Roman Jerzyk 

10:00 Za parafian 

+ Bolesław i zmarli z rodziny 

+ Janina Dedo (int. od siostry) 

Poza + Edward Michna (int. od szwagra 
Witolda z dziećmi) 

+ Adela Orzechowicz (int. od rodziny 
Wachel) 

+ Zofia Machowska (int. od swatów 
Skrzeszowskich) 

+ Helena Garbarz (int. od Małgorza-
ty i Janusza Niemiec) 

16:30 + Zofia i Adam Dziurowie (w 7. rocz. 
śm. Zofii) 

Piątek 17.06 – św. Alberta Chmielowskiego 
7:00 + Zofia Gozdecka (int. od Janiny 

Godek z rodziną) 

Poza + Zofia Forystek (int. od syna Piotra 
z rodziną) 

18:00 + Józefa, Piotr Tomasik i zmarli z 
rodzin Tomasików oraz Karolina 
Twaróg 

+ Marian Pawluś (int. od syna Karo-
la) 

Poza + Edward Michna (int. od kolegów i 
koleżanek Magdy z LO Jedlicze) 

+ Zofia Machowska (int. od wnuka 
Sławka i wnuczki Andżeliki z rodzi-
ną) 

+ Stanisław Malinowski (int. od Lidii 
Dłuskiej z rodziną) 

+ Cecylia Dubiel (int. od pracowni-
ków administracji Szpitala Specjali-
stycznego w Jaśle) 

Sobota 18.06 

7:00 + Zofia Forystek (int. od syna Paw-
ła) 

Poza + Zofia Gozdecka (int. od rodziny 
Lechwar z Filadelfii) 

18:00 + Stefania Lawera (w 10. rocz. śm.), 
Józef, Emil i Jan 

W 1. rocz. ślubu Natalii i Piotra, 
dziękczynna, z prośbą o błogosła-
wieństwo Boże 

Poza + Edward Michna (int. od kolegów i 
koleżanek Magdy z LO Jedlicze) 

+ Zofia Machowska (int. od KGW 
Potakówka - koleżanki) 

+ Cecylia Dubiel (int. od pracowni-
ków administracji Szpitala Specjali-
stycznego w Jaśle) 

Niedziela 19.06 

7:00 + Anna, Tadeusz, Robert Betlej 

8:30 
Wrocanka 

+ Marian Wietecha 

10:00 + Janina, Kazimierz Mizera 

Poza + Edward Michna (int. od kolegów i 
koleżanek Magdy z LO Jedlicze) 

+ Zofia Machowska (int. od róży MB 
Różańcowej) 

+ Cecylia Dubiel (int. od pracowni-
ków administracji Szpitala Specjali-
stycznego w Jaśle) 

11:30 Za parafian 

+ Józef Polak 

16:30 + Mieczysław Delimata (w 12. rocz. 
śm.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REKLAMA 
Zapraszamy do naszego sklepiku,  
w którym pojawiły się magnesy-
pamiątki z naszego Sanktuarium. Są 
one dostępne w cenie 3 zł ,w 4 róż-
nych wzorach. Zachęcamy do naby-
wania prasy katolickiej oraz różnych 
drobiazgów, które można podarować 
swoim bliskim lub znajomym. W skle-
piku można także nabyć Pismo Święte 
oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. 
Sklepik otwarty jest prawie zawsze po 
Mszach niedzielnych. 
 

 
 

 
 

 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 

Prz 8,22-31   Ps 8   
 Rz 5,1-5   J 16,12-15 

 
Próbujemy dziś pogłębić nasze 
rozumienie Tajemnicy Trójcy 
Przenajświętszej. Weź do ręki 
Słowo Boże, które Kościół daje 
nam na tą uroczystość. W każdym 
z czytań możemy zauważyć szcze-
gólne działanie jednej z Osób Bo-
skich a równocześnie widzimy, że 
żadna z nich nie działa w oderwa-
niu od pozostałych. W pierwszym 
czytaniu – zobacz Boga Ojca, który 
stwarza, w drugim – zobacz Jezu-
sa Chrystusa, który usprawiedli-
wia, w trzecim Ducha Świętego, 
który poucza. Czy widzisz to Boże 
działanie w swoim życiu? Jaka jest 
Twoja więź z każdą z Osób Trójcy 
Przenajświętszej? 
 
 

 


