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Spotkanie u Matki Bożej Zawierzenia 

Pierwsza Komunia Święta, w życiu każdego człowieka, rozpo-
czyna ważną drogę. Otwiera etap bardziej świadomego dokony-
wania codziennych wyborów, refleksji nad tym co łączy nas 
z Chrystusem, a co od niego oddala. Dlatego dzień ten jest tak 
ważny, niezwykły, radosny. Chciałoby się tę radość i wdzięczność 
zachować jak najdłużej. Pomaga w tym biały tydzień , oraz 
wspólne pielgrzymowanie dzieci z rodzicami, opiekunami. Sank-
tuarium Matki Bożej Zawierzenia, od wielu lat jest miejscem 
docelowym takiego pielgrzymowania.  

Dzień diecezjalnego spotkania dzieci, przypadł w tym roku  
w sobotę, 11. 06. Wzmożony ruch na lokalnych drogach, wypeł-
nione parkingi w pobliżu kościoła, mały park rozrywki złożony  
z dmuchańców, kramy, słodki zapach cukrowej waty i dźwięki 
wesołej muzyki chrześcijańskiej, to atmosfera pikniku przygoto-
wanego dla uczestników wydarzenia. Pierwsza część spotkania 
odbywała się na “zielonej niwie” Placu Zawierzenia przed kościo-
łem. Pielgrzymów przywitał ksiądz proboszcz Paweł Knurek,  
a rolę Pasterza, prowadzącego wydarzenie przyjął zaproszony  
ks. Michał Liput.  

 Na początek, spektakl  
z mydlanymi bańkami w wy-
konaniu Magdy, zachęcił 
dzieci do udziału we wspólnej 
zabawie i dialogu. Gitara ks. 
Michała też nie marnowała 
czasu: kilka wesołych piose-
nek z gestami rozbawiło  
i dzieci i dorosłych. Siostry 

prezentki : s. Katarzyna i s. Judyta świetnie animowały zabawę. 
Kiedy na scenkę na schodach wraz z grupą tancerek wkroczyła  
s. Karina, michalitka z Jasła, powiało Lednicą. Tańce zawirowały 
na całym placu. A w tym wszystkim, ksiądz Michał przekazał 
dzieciom katechezę o Dobrym Pasterzu i Jego ukochanych 
owieczkach, którymi 
zawsze się opiekuje i 
prowadzi po właści-
wych ścieżkach. Nad 
techniczno-
organizacyjną stroną 
spotkania czuwał 
ksiądz Łukasz. Msza 
św. Rozpoczęła się o 
planowanej godzinie, a oprawę wokalną zapewniła Dziecięca 
Schola Parafialna, pod kierunkiem Pani Joli. Okazało się, że cze-
kał na nas jeszcze jeden gość, zaproszony przez ks. Michała. To 
Carlo Acutis, a dokładnie - jego relikwie wraz z pięknym wize-
runkiem.  

 
 
 
W dialogowanym kazaniu z rekwizytami, dzieci wspólnie 

z kaznodzieją odkrywały znaczenie przypowieści o krzewie 
winnym i latoroślach. Błogosławiony Carlo Acutis mówił: 
“Eucharystia jest moja drogą do nieba.” Poznając przykład 
jego krótkiego i niezwykłego życia, dzieci mogły przekonać 
się, że trwanie w Chrystusie poprzez częstą komunię świę-
tą, wnosi wiele dobra w życie każdej osoby i jej otoczenia. 
Eucharystia sprawia, że stając się lepszymi, z Chrystusem 
tworzymy lepszy świat. Carlowi to właśnie udało osiągnąć. 
Świetnie się uczył, grał na saksofonie. Jego pasją była 
informatyka. Już w gimnazjum pisał pierwsze programy 
komputerowe i projektował strony internetowe, Był auto-
rem kilku portali o cudach eucharystycznych i o świętych 
Kościoła Katolickiego. Jego pobożność nie przeszkadzała 
mu w relacjach z rówieśnikami, wręcz przeciwnie. Był 
lubiany i pociągał swoim przykładem. Dziękujemy za 
przybycie grupom pielgrzymów z parafii: Wielopole, Ma-
zury, Bystrzyca, Sędziszów Małopolski (Borek), Dobrze-
chów, Wólka Podleśna, Binarowa, Czeluśnica , Jasło - Do-
brego Pasterza, Nockowa. Zachęcamy do kolejnych od-
wiedzin u Matki Bożej Zawierzenia. Życzymy tego, o czym 
dzieci tak wesoło śpiewały: “ Radości, miłości, pokoju”...  
I częstego przytulania się do Jezusa. 

M. Patrzyk 

 
 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

1. Dzisiaj o godzinie 16.30 Msza Św. z procesją. Także w okta-
wie Bożego Ciała Msza święta z procesją w poniedziałek, wto-
rek, środę i czwartek o godzinie 18.00. 
2. We wtorek Biblijne koło o 19.00. 
3. W Czwartek przeniesiona Uroczystość Narodzin Świętego 
Jana Chrzciciela. Msze Święte: 7.00, w Tarnowcu 15.00, Uro-
czysta Msza Świąteczna z procesją we Wrocance 18.00,  
w Tarnowcu zakończenie oktawy, błogosławieństwo dzieci  
i pierwszych płodów ziemi. Nie będzie Mszy Św. o 20.00. Wy-
stawienie od 21.00 do 15.30 w piątek. Od 17.00 możliwość 
spowiedzi przed zakończeniem szkoły. 
4. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa. Nie ob-
owiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Msze  
o 7.00 i 18.00 zaś nabożeństwo do Serca Jezusa o 17.30. Msza 
na zakończenie szkoły o godzinie 8.00, zapraszamy dzieci 
młodzież, rodziców i nauczycieli. 
5. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serce Najświętszej 
Maryi Panny. Nabożeństwo o 17.30.  
6. Dziękujemy za przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało, obsłu-
gę liturgii i śpiewu oraz zabezpieczenie drogi w czasie procesji.  
7. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w minionym tygodniu.  
W tym tygodniu zapraszamy grupy 14 i 15 z Tarnowca 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 20.06  
7:00 + Zofia Gozdecka – int. sąsiada 

Dariusza z rodz.  

+ Zofia Forystek – int. męża 
18:00 + Joanna Macek – 1 rocznica 

śm. 

+ Marian Pawluś – int. siostry 
Władysławy 

Poza + Edward Michna – int. kolegów 
i koleżanek Magdy z LO Jedlicze 

+ Zofia Machowska – int. róży 
MB Różańcowej  

+ Cecylia Dubiel – int. Bogusła-
wa Garbacika  

Wtorek 21.06 
7:00 + Zofia Forystek – int. zięcia 

Janusza Gajeckiego z dziećmi 

+ Stefania Setlak 
18:00 + Marian Pawluś – int. siostry 

Krystyny z Łukaszem 

+ Zofia Gozdecka – int. wnuka 
Tomasza 

 
Poza 

+  Edward Michna – int. kole-
gów i koleżanek Magdy z LO 
Jedlicze 

+ Zofia Machowska – int. rodzi-
ny Budników 

+ Cecylia Dubiel – int. pracow-
ników i administracji Szpitala 
Specjalistycznego w Jaśle 

Środa 22.06 
7:00 + Zofia Gozdecka – int. Grzego-

rza z żoną 

+ Zofia Forystek – int. kuzynki 
Anny  

18:00 Za ofiarodawców 

++ Jan, Emilia Sajdak, Maria 
Świdrak 

Poza + Edward Michna – int. kolegów 
i koleżanek Magdy z LO Jedlicze 

+ Zofia Machowska – int. rodzi-
ny Chudych 

+ Cecylia Dubiel – int. pracow-
ników i administracji Szpitala 
Specjalistycznego w Jaśle 

Czwartek 23.06  
7:00 

 
+ Zofia Gozdecka – int. wnuczki 
Małgorzaty z mężem i dziećmi 

+ Zofia Forystek – int. córki 
Renaty z rodziną 

15:00 
Wrocanka 

Msza św. dziękczynna z prośbą 
o dalszą bożą opiekę, błogosła-
wieństwo dla rodziny.  

18:00 O zdrowie i boże błogosławień-
stwo dla Krystyny i rodziny 
Wojtuników 

+ Marian Pawluś – int. siostry 
Alicji z mężem 

Poza + Edward Michna – int. rodziny 
Włodarzów 

+ Zofia Machowska – int. wnu-
czek Agnieszki i Edyty z rodzi-
nami 

+ Cecylia Dubiel – int. pracow-
ników i administracji Szpitala 
Specjalistycznego w Jaśle 

Piątek 24.06 
7:00 + Janina Warzecha – 8 rocznica 

śm.  

+ + Jan Drozd i jego rodzice: 
Antonina i Paweł 

8:00 Msza św. na zakończenie roku 
szkolnego  

18:00 + Zofia Podsiadło 

+ Jan, Amelia Goleń 
Poza + Edward Michna – int. Małgo-

rzaty Ryznar i Macieja Jastrzębia 
z rodziną 

+ Zofia Machowska – int. rodzi-
ny Skrzętów z Krosna 

+ Cecylia Dubiel – int. wnuczki 
Wioletty z rodziną 

Sobota 27.06 
7:00 + Zofia Forystek – int. wnuków: 

Gabrieli i Patryka 
18:00 ++ Helena, Janina, Przemysław, 

Józef, Jan, Władysław Michalak 

+ Zofia Gozdecka – int. córki 
Bożeny z synem Szymonem 

Poza + Edward Michna – int. kolegów 
i koleżanek córki Magdaleny z 
hurtowni EUROCASH Jasło   

+ Zofia Machowska – int. Ma-
riana i Urszuli Ordyna  

+ Cecylia Dubiel – int. Janusza 
Gajdy z rodziną 

+ Zofia Forystek – int. wnuków: 
Gabrieli i Patryka 

Niedziela 28.06 
7:00 + Władysława (f) Urban 
8:30 

Wrocanka 
+ Jan Hydzik – int. Joanny 

10:00 ++ Jan Góra, Jan Bigos 

Poza + Edward Michna – int. chrze-
śniaka Piotra z rodziną 

+ Zofia Machowska – int. rodzi-
ny Prętnik z Długiego  

+ Cecylia Dubiel – int. wnuka 
Adriana z żoną i teściową 

11:30 Za parafian 

+ Janina i Piotr Roś 
16:30 + Janina Polak 

 
 

 

 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Łk 9, 51-62 
 

Zwrócę uwagę na postawę Sa-
marytan, którzy odnoszą się do 
Jezusa z uprzedzeniem. Nie przyję-
li Go, „ponieważ zmierzał do Jero-
zolimy” (w. 53). Uprzedzeni uczu-
ciem nienawiści do Żydów, odrzu-
cają Jezusa. 

Czy są w moim sercu uprzedze-
nia, którymi kieruję się w stosunku 
do innych? Nie mogę prawdziwie 
naśladować Jezusa, jeśli świado-
mie odrzucam choćby jednego 
człowieka. Miłość połowiczna, 
wybiórcza zawsze uderza w Jezu-
sa. Odrzucanie choćby „jednego  
z najmniejszych” jest odrzucaniem 
Jezusa. 

„Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się 
udasz!” (w. 57). Jezus podchodzi z 
„dystansem” do wielkich deklara-
cji. Przestrzega, że za słowami 
muszą iść konkretne czyny (w. 58). 
Przypomnę sobie najważniejsze 
decyzje, w których wybrałem Jezu-
sa (chrzest, śluby zakonne, świę-
cenia kapłańskie, decyzja wejścia 
do wspólnoty apostolskiej w parafi 
i itp.). Prześledzę istotne momenty 
mojego życia. Czy moje deklaracje 
wobec Jezusa są wypełnione ży-
ciem czy pozostają puste? 

Patrząc z miłością na Jezusa, po-
wiem Mu o wszystkich moich 
wiernościach i niewiernościach  
w kroczeniu za Nim. 

Jezus oczekuje miłości bezwa-
runkowej i przestrzega przed pod-
stępną pokusą kompromisów (ww. 
59-62). Będę prosił Ducha Święte-
go o odwagę i światło w dogłęb-
nym rozpoznaniu i odrzuceniu 
wszelkich myśli i zamiarów, za 
którymi kryje się postawa letniości 
i połowiczności. 

Poproszę Jezusa o serce zdecy-
dowane w pójściu za Nim. Będę 
się wracał do Niego z prośbą: „Za-
chowaj moje serce od oziębłości”. 
 
 

 

 


