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Odpust i co dalej? 

W ostatnią niedzielę przeżywaliśmy 
Odpust Narodzenia NMP. Warto uświa-
domić sobie, że to wydarzenie z całą 
swoją bogatą otoczką miało nas, oprócz 
uzyskania łaski odpustu, wprowadzić  
w kolejny rok duchowego przygotowania 
do 100-lecia koronacji cudownej Figury. 
Po rozważaniach o Miłości Bożej i grze-
chu, który uderza w miłość, nadchodzi 
czas, by zgłębić tajemnicę Jezusa Chry-
stusa – naszego Zbawiciela. W temat 
Zbawienia wprowadził nas ks. dr hab. 

Adam Kubiś w czasie homilii odpustowej. Niech jego słowa  staną 
się dla nas niejako materiałem programowym na ten rok. Zapra-
szamy, aby do nich wracać sięgając do nagrania znajdującego się na 
kanale Youtube Parafii Narodzenia NMP w Tarnowcu. To wielka 
nowina o Zbawieniu, które przynosi nam Jezus Chrystus! Niech ona 
przenika całe nasze życie! 

ks. Łukasz 
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Chwila na myśl, refleksję i modlitwę  
z homilii ks. dr. Krzysztofa Golasa 

Dziś zatrzymam się nad słowem, które usłyszeliśmy na 
Nabożeństwie Zawierzenia tzw. Fatimie. W minioną środę 
parafianie i pielgrzymi stanęli z różańcem w ręku u stóp 
Maryi, by zostawić dla Jej Syna Jezusa prośby i podzięko-
wania, a także słuchać kolejnej katechezy o tajemnicy 
grzechu, który niszczy i zabija miłość, a także czyni spusto-
szenie w duszy człowieka. Czy wiesz jaką duszą jesteś?  
Odpowiedz sobie na to pytanie.  

Gruboskórną, to taka, która nie jest wrażliwa i w sicie 
swojego sumienia ma wielkie dziury. Taka dusza idzie do 
spowiedzi raz do roku, bo rozbrajająco mówi; Przecież nie 
mam grzechów  A może masz duszę subtelną, każdy włos 
dzielisz na czworo, a potem znowu na czworo i tak bez 
końca, aż sam się męczysz i zamęczasz innych. A może  
w swojej duszy masz mix, trochę z gruboskórnej, trochę 
subtelnej i co z tym zrobić? Nasz kaznodzieja, wskazał 
nam radę: szukaj wówczas spowiednika, który poprowa-
dzi cię do równowagi duszy, to może być bolesne, ale 
właśnie tego potrzebuje dusza do zbawienia. W drugiej 
części homilii ksiądz zwrócił uwagę na nasze sumienie. 
Posiadanie sumienia jest cechą jedynie ludzką. Żadne inne 
organizmy stworzone przez Boga nie zostały nim obda-
rzone. Sumienie to kompas mojej duszy, a więc kieruje 
wskazówkami kompasu wprost do nieba. Sumienie, to 
głos rozumu, to też głos Boga, czy innego człowieka. Su-
mienie można skategoryzować na kilka sposobów: sumie-
nie błędne, zawikłane, skrupulatne, wątpliwe, głuche, 
faryzejskie. Reasumując to wszystko: należy żyć według 
sumienia.  

Co nam pozostaje? modlitwa 
o Dary Ducha Świętego, o dar 
rozpoznawania, o łaskę dla 
siebie i dla innych. A jak jest 
naprawdę z moim sumieniem? 
Sumienie mi podpowiada, że 
trzeba zrzucić jarzmo grzechu 
w spowiedzi świętej. Pojednać 
się z Bogiem i bliźnim, rozpo-
cząć proces prawdziwego na-
wrócenia, a nie tylko nawraca-
nia się od spowiedzi do spo-
wiedzi, od świąt do świąt. Tutaj święta nie mają znaczenia 
– tutaj istotą sprawy jest mój stan łaski uświęcającej. Je-
zus umarł, ale Zmartwychwstał i niech to będzie nadzieją 
mojego sumienia. 

Teresa 

K A T E C H E Z A 

Rozmyślanie indywidualne lub rozważanie Biblii  

w małej grupie 

I. Modlitwa do Ducha Świętego 

II. Czytanie Ewangelii (pomocne pytania dla zrozumienia tekstu Biblii): 

a) Co w tym tekście o Bogu? 

b) Jakie postawy ludzi pojawiają się w tym tekście? 

c) Jakie idee i tematy są poruszane w tym tekście? 

1. Co Bóg mówi w tym tekście? 

2. Co Bóg mówi do mnie ( do naszej wspólnoty) w tym 

tekście? 

3. Co robić? 

- Jakie postanowienie mógłbym przyjąć aby odpowiedzieć na 
Boże wezwanie usłyszane w tekście? 
- Co mogę lub powinienem zrobić, w związku z usłyszanym 
natchnieniem? 
- Jak? Kiedy? W jaki sposób? Kto? Po co? Jak długo? Ile razy? Co 
chcę osiągnąć? Jakimi środkami? Jakie mogą wyniknąć trudności? 
Jak będę się z nimi zmagał? 

III. Na zakończenie: Modlitwa podziękowania za otrzymane Słowo. 

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

Poniedziałek 19.09 - NMP Rzeszowskiej 
7:00 + Zofia Machowska (int. od córki 

Anny z rodziną) 

+ Józef Marzec (int. od Ewy) 

18:00 + Andrzej Klisiewicz 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od 
swatów Fabrów z Łubna) 

Poza + Maria Wójcik (int. od grupy 12. z 
Tarnowca) 

+ Marek Kochanek (int. od pracow-
ników Banku PKO SA w Jedliczu i 
Krośnie) 

+ Kamil Niezgoda (int. od sąsiadki 
Muzyka) 

+ Kamil Niezgoda (greg. - int. od 
przyjaciół) 

Wtorek 20.09 – św. Andrzeja Kim Taegon, 
Pawła Chong Hasang i towarzyszy 

7:00 + Zofia Machowska (int. od syna 
Czesława z rodziną) 

+ Józef Marzec (int. od sąsiadów z 
bloku) 

18:00 + Kazimierz Wartyzela (int. od syna 
Bogdana z rodziną) 

W 4. rocz. urodzin Julii, o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej 

 
Poza 

+ Maria Wójcik (int. od grupy 12. z 
Tarnowca) 

+ Marek Kochanek (int. od Teresy 
Pawłowskiej z rodziną) 

+ Kamil Niezgoda (int. od Zofii i 
Ryszarda Betlej) 

+ Kamil Niezgoda (greg. - int. od 
koleżanek i kolegów z Wrocanki) 

Środa 21.09 – Święto św. Mateusza 
7:00 + Zofia Machowska (int. od syna 

Józefa z rodziną) 

+ Józef Marzec (int. od Eugeniusza 
Tomasik) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od 
Stanisława Kielar z rodziną) 

Poza + Maria Wójcik (int. od sąsiadów 
Rozparów) 

+ Kamil Niezgoda (int. od Alicji, 
Gabrieli, Aleksandry i Norberta) 

+ Kamil Niezgoda (greg. - int. od 
koleżanek i kolegów z Wrocanki) 

+ Maria Goleń (greg.) 

+ Augustyn Sabal (int. od rodziny 
Garbacików i Barańskich) 

Czwartek 22.09 – NMP Bolesnej 
7:00 

 
+ Józef Marzec (int. od szwagierki 
Teresy) 

+ Helena Gancarz (int. od chrześni-
cy Małgorzaty) 

18:00 + Kazimierz Wartyzela (int. od 
Joanny Kielar z dziećmi) 

+ Maria i Józef Lawera 

Poza + Maria Wójcik (int. od rodziny 
Delimata z rodziną) 

+ Kamil Niezgoda (int. od Martyny 
Jerzak) 

+ Kamil Niezgoda (greg. - int. od 
rodziny Paców) 

+ Maria Goleń (greg.) 

+ Augustyn Sabal (int. od sąsiadów 
Dubiel i Maraj) 

Piątek 23.09 – św. Pio z Pietrelciny 
7:00 + Józef Marzec (int. od rodziny 

Hapów) 

+ Helena Gancarz (int. od Koła 
Gospodyń Wiejskich Dobrucowa) 

18:00 + Andrzej Klisiewicz 

+ Joanna i Mieczysław Kłodowscy 
(w 10. rocz. śm.) 

Poza + Kamil Niezgoda (int. od Barbary 
Misiołek) 

+ Kamil Niezgoda (greg. - int. od 
kolegi Alberta) 

+ Augustyn Sabal (int. od sąsiadów 
Soboniów) 

+ Maria Goleń (greg.) 

Sobota 24.09 
7:00 + Andrzej Jantoń 

+ Helena Gancarz (int. od koleżanek 
Grażyny, Moniki i Edyty) 

18:00 + Józefa Sanocka i Stanisław Wit-
koś) 

+ Zofia Machowska (int. od syna 
Stanisława z rodziną) 

Poza + Kamil Niezgoda (int. od Joanny i 
Krzysztofa Jerzak) 

+ Maria Goleń (greg.) 

Niedziela 25.09 
7:00 + Danuta Świdrak (w 1. rocz. śm.) 

8:30 
Wrocanka 

+ Edward, Jan, Marian Chudy 

10:00 + Dariusz Kwieciński (w 7. rocz. śm.) 

Poza + Kamil Niezgoda (int. od kolegi z 
rodzicami) 

+ Maria Goleń (greg.) 

11:30 Za parafian 

+ Jan i Katarzyna Ryzner (w 17 rocz. 
śm. Jana) 

16:30 Dziękczynna w 27 rocz. powstania 
Róży MB Królowej 

 
 

 

 
SŁOWO NA NIEDZIELE 

 
Am 8, 4-7   Ps 113    

1 Tm 2, 1-8   Łk 16, 1-13 
 

Słowo, które Pan Bóg do nas dziś 
kieruje zaprasza do refleksji nad na-
szym stosunkiem do dóbr material-
nych. Pierwszą rzeczą, którą nam 
uzmysławia to to, że jesteśmy za-
rządcami tych dóbr – one są własno-
ścią Boga, my tylko nimi dysponuje-
my. Z tym wiąże się pytanie o to czy 
rzeczywiście my nimi zarządzamy, czy 
one nami? Czy one nam służą czy my 
im służymy? Druga kwestia to uświa-
domienie sobie, że pieniądze, bogac-
two, itd., to są dobra przemijające, 
„nieprawdziwe” – Ewangelia nazywa 
je cudzym dobrem. Nasze dobro - 
„prawdziwe” jest w niebie. Trzecią 
rzeczą, którą warto rozważyć to to 
do czego używamy tych dóbr – nie są 
naszą własnością, a zatem mają słu-
żyć nie tylko nam ale także ubogim  
i potrzebującym. Na ile potrafię się 
dzielić tym, co posiadam? Ostatnią 
kwestią, która wynika z tego słowa 
jest kwestia uczciwości – którą to 
kwestie podejmuje zarówno pierw-
sze czytanie jak i Ewangelia. Przyj-
rzyjmy się jej w naszym życiu. 
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. W tym tygodniu wypada: w środę święto 
św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. 
2. Dziś i w następną sobotę o godz. 16:00 
Nieszpory ludowe. 
3. We wtorek na Mszę wieczorną zapraszamy 
młodzież z klas VII wraz z rodzicami. Po Mszy 
spotkanie w kościele. Młodzież otrzyma indek-
sy kandydatów do bierzmowania. We wtorek 
Koło Biblijne o godz. 19:00 na plebanii. 
4. We wtorek o godz. 20:00 próba scholi doro-
słych w domu pielgrzyma. 
5. W środę po Mszy spotkanie Akcji Katolickiej 
w Domu Pielgrzyma. Zapraszamy dotychcza-
sowych członków i nowych chętnych. 
6. W czwartek dodatkowa Msza święta o godz. 
20:00, po niej adoracja, która trwa do Mszy 
św. wieczornej w piątek. Jeżeli w piątek wy-
padnie pogrzeb, to adoracja będzie trwać do 
Mszy pogrzebowej, a następnie będzie wzno-
wiona po pochówku. 

7. W piątek po Mszy św. spotkanie KSM 
8. W sobotę o godz. 9:00 Oaza dla dzieci  
z klas VI-VIII, o 11:00 Oaza dla dzieci z klas 
I-V, a o godz. 10:00 schola dziecięca. 
9. Zapraszamy całą wspólnotę parafialną 
do udziału w zbiórce zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (wykaz 
rzeczy w gablotce i na internecie). Sprzęt 
można składać boisku koło domu pielgrzy-
ma pod koszem do koszykówki do wtorku. 
Dochód przeznaczony jest na posługę 
misyjną pochodzącego z naszej diecezji  
ks. bp Krzysztofa Kudławca pracującego  
w Ekwadorze. 
10. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 2. i 3. z Potakówki. 
11. Dziś po Mszach świętych zbiórka do 
puszek na Radio Via. 
12. Katolicka Wspólnota Emmanuel zapra-
sza osoby pragnące wzbogacić i odnowić 
swoje relacje małżeńskie na cykl spotkań 
„Miłość i Prawda”, które odbędą się  
w  parafii o.o. Franciszkanów w Krośnie. 
Spotkania prowadzą małżeństwa ze 
Wspólnoty, a tematy obejmują zagadnienia 
związane z codziennymi sytuacjami życia 
małżeńskiego. Szczegóły na plakacie. 
13. Wszystkie ogłoszenia w gablotce, ga-
zetce i na stronie parafii. 

 


