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                Tarnowiec, 26 czerwca 2022 

Pójdź na pielgrzymkę do Często-
chowy! 

Byłeś kiedyś na pieszej pielgrzym-
ce do Częstochowy? Może warto 
o tym pomyśleć! Choć to trud 
i wysiłek jest to piękny czas wy-
pełniony modlitwą, słuchaniem, 
uczeniem się bycia dla innych 
i z innymi, a także radości i Bożej 
zabawy.  
Nasi parafianie zaproszeni są 
w sposób szczególny do pielgrzy-
mowania z grupą św. Maksymilia-
na, która jest grupą jasielską. 
Można pielgrzymować w tradycyj-
nej formie przez 10 dni lub w for-
mie jednodniowej. Szczegółowe 
informacje i zapisy na stronie: 
www.pielgrzymka.rzeszow.pl 

Chciałabym się z Wami podzie-
lić krótkim świadectwem  piel-
grzymowania na Jasną Górę 
w grupie świętego Maksymiliana. 

W grupie świętego Maksymi-
liana miałam przyjemność piel-
grzymować już 5 razy. Zdecydowa-
łam się na tę grupę ze względu na 
to, że jest ona grupą jasielską i  jak 
sama nazwa mówi- skupia piel-

grzymów z Jasła i okolic, ale rów-
nież dlatego, iż znaczną część gru-
py stanowi młodzież.  

Czas spędzony w grupie św. 
Maksymiliana  pokazał mi jak waż-
na jest relacja z drugim człowie-
kiem, ludzie okazujący sobie życz-
liwość i pomoc pomimo ogromne-
go zmęczenia. 

Sama pielgrzymka jest dla mnie 
idealnym miejscem do pogłębiania 
mojej wiary poprzez uczestnictwo 
każdego dnia w Eucharystii oraz 
głębszego poznawania Pana Boga 
wsłuchując się w konferencje 
przygotowywane przez kapłanów 
posługujących na trasie  piel-
grzymki.  
Nie wahaj się! Ruszamy 4-tego 
sierpnia.  

Justyna 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. W tym tygodniu wypada: w środę 
Uroczystość św. Piotra i Pawła, składka 
w tym dniu na Stolicę Apostolską (świę-
topietrze). 
2. Nabożeństwa czerwcowe: dziś 
o godz. 16:00 i w dni powszednie 
o godz. 17:30. Ostatnie nabożeństwo w 
czwartek. 
3. We wtorek nie będzie koła biblijnego. 
4. W czwartek nie będzie Mszy św. 
o godz. 20:00. Adoracja rozpocznie się 
godz. 21:00. Zakończenie w piątek 
o godz. 15:30. 
5. W tym tygodniu wypada pierwszy 
piątek miesiąca. Spowiedź we Wrocan-
ce od godz. 16:00 z Mszą o godz. 16:30, 
w Tarnowcu od godz. 17:00. 
6. W piątek po Mszy św. wieczornej 
spotkanie ekipy prowadzącej sklepik 
oraz zaangażowanych w prowadzenie 
gazetki oraz strony parafialnej. 
 

7. W sobotę będzie miała miejsce 
w naszym sanktuarium pielgrzymka 
Obrońców Życia. Msza św. pod prze-
wodnictwem ks. bp Edwarda Biało-
głowskiego o godz. 9:00, następnie 
katecheza i Droga Krzyżowa. 
8. W związku z tym nie będzie odwie-
dzin u chorych w miesiącu lipcu. Przy-
pominamy o możliwości korzystania z 
regularnej posługi szafarzy nadzwy-
czajnych, którzy zanoszą Komunię św. 
w każdą niedzielę do domów chorych. 
9. W sobotę o godz. 17:00 Nabożeń-
stwo pierwszosobotnie. 
10. Najbliższa niedziela to pierwsza 
niedziela miesiąca. Po Mszy św. 
o godz. 7:00 i 8:30 15-minutowa ado-
racja dla chętnych, przed Mszami o 
godz. 10:00 i 11:30 zamiast katechezy 
szkoła modlitwy. O godz. 16:00 róża-
niec i zmiana tajemnic różańcowych. 
11. Zapraszamy do udziału w 45. Rze-
szowskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną 
Górę, która odbędzie się w dniach 4-
13 sierpnia br. pod hasłem „Posłani z 
Maryją”. Istnieje możliwość pielgrzy-
mowania w formie tradycyjnej (10 dni 
w drodze) lub sztafetowej (1 wybrany 
dzień). Zapisy przez formularz interne-
towy, który znajduje się na stronie 
internetowej 
www.pielgrzymka.rzeszow.pl . Rozpo-
częcie pielgrzymki 4 sierpnia o godz. 
6.30 przy kościele farnym w Rzeszo-
wie. 
12. Caritas ogólnopolska organizuje 
zbiórkę „Paczki dla Ukrainy”. 
W naszym kościele będzie wystawiony 
kosz, a nad nim wywieszona lista 
potrzebnych produktów. Można je 
składać do 15 lipca. 
13. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
w minionym tygodniu. W tym tygo-
dniu zapraszamy gr. 16. i 17. z Tar-
nowca. Sprzątanie wyjątkowo 
w piątek po wieczornej Mszy św., z 
racji sobotniej pielgrzymki. 
14. Dziękujemy panom, którzy ofia-
rowali swoją bezpłatną pracę przy 
remoncie schodów. Bóg zapłać! 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 27.06 

7:00 + Agata Papierniak 

18:00 Dziękczynna w 25. rocz. ślubu 

+ Zofia Forystek (int. od siostry 
Teresy) 

Poza + Cecylia Dubiel (greg. - int. od 
pracowników Poradni Specjali-
stycznej ul. Szopena) 

+ Zofia Machowska (greg. - int. 
od rodziny Jakubasz z Długiego) 

+ Maria Klocek (int. od rodziny 
Ziomek i Tomasik) 

Wtorek 28.06 

7:00 + Ryszard Tomasik 

18:00 + Wiktoria i Piotr Betlej oraz 
Józefa Wyderka 

+ Zofia i Edward Twaróg (w 16. 
rocz. śm. Zofii) 

Poza + Cecylia Dubiel (greg. - int. od 
wnuczki Pauliny z rodziną) 

+ Zofia Machowska (greg. - int. 
od Małgorzaty i Krzysztofa 
Krzysztyniaków) 

+ Maria Klocek (int. od koleża-
nek i kolegów syna i synowej z 
Osobnicy: Bogusławy, Haliny, 
Anny, Zofii, Doroty, Anny) 

Środa 29.06 – Uroczystość św. Piotra 
i Pawła 

7:00 + Stanisława i Tadeusz Jerzak 

18:00 + Paweł Pikuła (int. imienino-
wa) 

+ Piotr Tomasik 

Poza Za ofiarodawców 

+ Cecylia Dubiel (greg. - int. od 
Ewy i Eugeniusza Betlej) 

+ Zofia Machowska (int. od 
Elżbiety, Pawła i Romana) 

+ Maria Klocek (int. od koleża-
nek i kolegów syna i synowej z 
Osobnicy: Bogusławy, Haliny, 
Anny, Zofii, Doroty, Anny) 

Czwartek 30.06 

7:00 + Józef Polak (int. od Anny i 
Stanisława Hańba) 

 
18:00 

+ Tadeusz Burczyk 

+ Zofia Forystek (int. od Róży 
św. Agnieszki) 

Poza + Cecylia Dubiel (greg. - int. od 
Aleksandry Betlej) 

+ Zofia Machowska (int. od 

rejonu Domowego Kościoła 
Matki Bożej Zawierzenia) 

+ Maria Klocek (int. od koleża-
nek i kolegów syna i synowej z 
Osobnicy: Bogusławy, Haliny, 
Anny, Zofii, Doroty, Anny) 

Piątek 1.07 

7:00 .+ Andrzej Czubik 

16:30 
Wrocanka 

+ Jan Hydzik (int. od siostry) 

18:00 Prośba o opiekę i błogosła-
wieństwo Boże za wstawiennic-
twem MBT dla Marii i jej rodzi-
ny 

+ Bożena Tarka (int. od kole-
żanki Ludmiły Bochni) 

Poza + Cecylia Dubiel (greg. - int. od 
siostrzenicy Danuty Trzeciak z 
rodziną) 

+ Zofia Machowska (int. od 
Wajsowej z Tarnowca) 

+ Maria Klocek (int. od Barbary 
i Władysława Łątka z Osobnicy) 

Sobota 2.07 

7:00 + Józef Polak (int. od Marii Kę-
dra z rodziną) 

+ Bożena Tarka (int. od sąsia-
dów z bloku z Roztok) 

18:00 + Marian Pac (z okazji imienin) 

+ Ryszard Dzik 

Poza + Cecylia Dubiel (greg. - int. od 
siostrzenicy Danuty Trzeciak z 
rodziną) 

+ Zofia Machowska (int. od 
Wiesława i Anny Michnal) 

+ Maria Klocek (int. od koleża-
nek wnuczki Edyty z Przedszko-
la w Tarnowcu) 

Niedziela 3.07 

7:00 + Zofia i Edward Szarłan 

8:30 
Wrocanka 

+ Mirosław (w 8. rocz. śm.) 

10:00 + Genowefa i Stanisław Wiater 
(w 13. rocz. śm. Genowefy) 

Poza + Cecylia Dubiel (greg. - int. od 
Marii i Czesława Wójcik z ro-
dziną) 

+ Zofia Machowska (int. od 
szwagra Jana) 

+ Maria Klocek (int. od Marii 
Malinowskiej z synami) 

11:30 Za parafian 

W int. Janiny i Henryka Wójto-

wicz w 40 rocz. ślubu (int. ro-
dziny) 

16:30 + Kazimiera Ogorzałek (w 7 
rocz. śm.) i Stanisław 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*** 
Podziękowania 

Pragnę złożyć serdeczne podzię-
kowania wszystkim współpra-
cownikom z redakcji naszej ga-
zetki. To dzięki nim co tydzień 
mamy piękną gazetkę! Dziękuję 
w pierwszym rzędzie Justynie 
i Kasi, które na zmianę zajmują 
się składaniem w całość przesy-
łanych materiałów, nieraz po-
święcając nawet kilka godzin. 
Dziękuję pani Izie, która zajmuje 
się korektą tekstów. Dziękuję 
paniom Teresom i innym oso-
bom, które pisały teksty do na-
szej gazetki, opisując wydarzenia 
oraz dzieląc się swoimi reflek-
sjami. Dziękuję wszystkim, którzy 
przyczyniali się by gazetka była 
w każdą niedzielę minionego 
roku szkolnego. Niech Pan Bóg 
wam wynagrodzi wasze zaanga-
żowanie! 
Do zobaczenia we wrześniu! 

ks. Łukasz 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
1 Krl 19,16b.19-21    Ps 16,   Ga 

5,1.13-18   Łk 9,51-62 
Czy można iść autentycznie za 
Chrystusem z jakimś „ale”? - „chcę 
pójść za Tobą, ale...”. Dzisiejsze 
słowo zaprasza nas do zobaczenia 
tego w naszym życiu, co wciąż nas 
ogranicza, zniewala, przeszkadza 
w kroczeniu za Jezusem. Mimo 
licznych deklaracji często jest coś 
lub ktoś, kto jest przeszkodą na tej 
drodze. Aby doświadczyć radości 
z bycia chrześcijaninem potrzeba 
serca wolnego. Uczeń Jezusa nie 
ogląda się wstecz ale patrzy do 
przodu. „Ku wolności wyswobo-
dził nas Chrystus”. 
 


