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Wspomnienia pielgrzymkowe 

Ponad 50-cio osobowa grupa pielgrzymów z tarnowieckiej parafii 
wraz z ks. Pawłem udała się rankiem 22 października do Kalwarii Ze-
brzydowskiej i Krakowa. Był to dzień wyjątkowy, ponieważ w 1978 r. 
właśnie w tym dniu odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu Papie-
ża Polaka i w liturgii Kościoła obchodzimy na całym świecie wspomnie-
nie Św. Jana Pawła II. Z Sanktuarium Kalwaryjskim Św. Jan Paweł II był 
mocno związany, przebywał tu wielokrotnie jako mały chłopiec, mło-
dzieniec, kapłan, arcybiskup krakowski, kardynał i papież.  

Pielgrzymkę rozpoczęła msza św. koncelebro-
wana przez naszego przewodnika duchowego w 
Bazylice Matki Bożej Anielskiej. W swojej homilii 
ks. Paweł zwrócił uwagę na 2 aspekty: cierpienie 
i nawrócenie Męka, śmierć i zmartwychwstanie 
Chrystusa, sprawiła, że każde ludzkie cierpienie 
jest zjednoczone z Chrystusem i staje się drogą 
zbawienia i dojrzewania do miłości, a więc ma 
nieskończoną wartość zbawczą. A drugi aspekt 
to nawrócenie: tj. odwrócenie się od grzechu  
i pożądliwości w tym świecie i zwrócenie się do 
Boga a wówczas otrzymamy radość i pokój  

i możemy zostać zbawieni. Na zakończenie Mszy Świętej każdy z nas 
zostawił swoje przyniesione intencje przed wizerunkiem Matki Bożej 
Kalwaryjskiej. Stróżami tego miejsca są ojcowie i bracia z Zakonu Braci 
Mniejszych w Polsce zwanych Bernardynami. Kalwaria Zebrzydowska to 
miejsce kultu Męki Pańskiej i kultu maryjnego. Tajemnice Maryi splatają 
się z tajemnicami Pana Jezusa w nabożeństwach dróżkowych wzorowa-
nych na obchodach jerozolimskich.  

Chociaż nie braliśmy udziału w 
tych nabożeństwach, które chęt-
nie są praktykowane i odprawia-
ne przez pielgrzymów to opusz-
czamy to miejsce z otwartym 
sercem i umysłem by jeszcze raz 
wniknąć w tajemnice więzi jaka 
łączyła cierpiącego Zbawcę i jego współcierpiącą Matkę. Kolejny punkt 
pielgrzymki to Kraków – miasto o 1000-letniej tradycji, dawna siedziba 
królów polskich a obecnie jedno z ważniejszych europejskich metropo-
lii. Zapewne wielu z Was wie, by dojść do wzgórza wawelskiego musimy 
przejść przez bulwary wiślane, popatrzeć na Wisłę, zejść do smoczej 
jamy. Część z Was pomyśli, że to atrakcja dla dzieci, ale my dostaliśmy  
panią przewodnik, która z wielkim zaangażowaniem przekazała nam 
wiadomości nie tylko historyczne, ale informacje i wydarzenia w obec-
nym Krakowie. Aby zwiedzić na Wawelu wszystkie wystawy, ekspozycje, 

komnaty, trzeba by spędzić w tym miejscu 
co najmniej 2 dni. My mamy czas ograniczo-
ny do 3 godzin. Pani przewodni prowadzi 
przez reprezentacyjne komnaty królewskie, 
prywatne apartamenty, pomieszczenia Jana 
Pawła II, zbrojownię i kończymy modlitwą 
przy grobie pary prezydenckiej Lecha i Marii 
Kaczyńskich. Wchodzimy (dość ciężko, ale na 
szczęście ruch jednokierunkowy) do Wieży 
Zygmuntowskiej by dotknąć dzwonu Zyg-
munta, każdy w tajemnicy myśli swoje ży-
czenie, a nóż się spełni”.  

 
 
 
Jesteśmy w sercu tego miasta – Rynek Główny – mimo deszczu 
jaki nas zastał tętni życiem, koncerty, dorożki, restauracje, su-
kiennice, ratusz, pomnik Adama Mickiewicza, no i trzeba wejść 
do Kościoła Mariackiego by zobaczyć odnowiony obraz Wita 
Stwosza, gwiaździstą polichromię pędzla Jana Matejki, posłu-
chać hejnału z wieży, który jest muzycznym symbolem Krakowa. 
Nieopodal na Starym Mieście przy ul. Franciszkańskiej 2 najstar-
szy kościół pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu, słynie przede 
wszystkim z polichromii i witraży Stanisława Wyspiańskiego  
i wiernej kopii Całunu Turyńskiego.  

Czas wracać, Kraków żegna nas strugami deszczu, których na-
wet nie przepędził smok wawelski. Deszcz nie popsuł nam hu-
morów snujemy kolejne plany pielgrzymkowe. Dziękujemy  
ks. Pawłowi, naszym wielkim patronom i prosimy, o nieustanne 
wyjednywanie łaski u Boga dla naszych rodzin, parafii i ojczyzny. 

Teresa

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

2 Mch 7,1-2.9-14   Ps 17    
2 Tes 2,16-3,5   Łk 20,27-38 

 
Jaka jest najważniejsza prawda naszej wiary? Pewnie trud-
no jednoznacznie wskazać ale niewątpliwie prawda  
o ZMARTWYCHWSTANIU jest tą centralną i wyróżniającą 
nas jako chrześcijan. Bez męki, śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa daremna by była nasza wiara (por. 1 Kor 15,14). Ze 
zmartwychwstaniem Chrystusa wiąże się obietnica naszego 
zmartwychwstania. Jeżeli autentycznie wierzymy, że Jezus 
nas wybawił od grzechu i śmierci wiecznej, że przywróci do 
życia nasze ciała, to zaczynamy zupełnie inaczej żyć. Ta 
prawda, która umyka ludzkiej logice, napędza życie chrze-
ścijan, pokazując inną perspektywę niż tylko tą ziemską  
i prowadząc nas do Bożych wyborów. Przyjrzyj się w świetle 
Słowa Bożego swojej wierze w zmartwychwstanie. I proś, 
by była ona żywa i mocna.  

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

1. W tym tygodniu wypada: w środę święto Poświęcenia Bazy-
liki Laterańskiej. 
2. Modlitwa wypominkowa za zmarłych: dziś o godz. 16:00,  
w poniedziałek, wtorek i piątek o godz. 17:30. W następnych 
tygodniach w każdy piątek o godz. 17:30 i w każdą niedzielę  
o godz. 16:00. Kartki na wypominki można  składać w zakrystii. 
3. W poniedziałek spotkanie rodziców i dzieci pierwszokomu-
nijnych. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18:00. 
4. W poniedziałek o godz. 20:30 próba scholi dorosłych w do-
mu pielgrzyma. 
5. W tym tygodniu spotkania dla kandydatów do Bierzmowania 
we wtorek i w czwartek od godz. 18:45 do 20:15. 
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6. We wtorek nie będzie koła biblijnego. 
7. W środę o godz. 19:00 Wieczór Uwielbie-
nia. Rozpoczęcie Mszą świętą. Po niej wy-
stawienie i czas uwielbienia. Zakończenie 
indywidualnym błogosławieństwem Naj-
świętszym Sakramentem. Muzycznie ani-
mować będzie schola z parafii Chrystusa 
Króla w Jaśle. Nie będzie nowenny o godz. 
17:30 ani Mszy o godz. 18:00. 
8. W czwartek nie będzie Mszy o godz. 
20:00. Adoracja rozpocznie się o godz. 21:00 
i będzie trwała do godz. 9:30 w piątek,  
a następnie od 11:00 do godz. 17:30. 
9. W piątek z racji Święta Niepodległości  
ks. bp Ordynariusz udzielił dyspensy od 
pokarmów mięsnych. O godz. 10:00 Msza 
św. w intencji Ojczyzny, pół godziny wcze-
śniej zespół Tarnina zaprezentuje pieśni 
patriotyczne. 
10. W piątek nie będzie spotkania KSM. 
11. W sobotę spotkanie Oazy i scholi dzie-
cięcej o stałych godzinach. 
12. W najbliższą niedzielę (13.11) grupa 
teatralna „Otwieracz” po Mszy św. o godz. 
11:30 zaprezentuje krótkie przedstawienie 
(około 15 minut) pt. „Nie tacy wszyscy świę-
ci”. Nasza grupa przygotowuje cykl przed-
stawień „E-ławeczka”, które będą prezento-
wane co kilka tygodni po różnych godzinach 
niedzielnych Mszy świętych. Zapraszamy. 
13. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w mi-
nionym tygodniu. W tym tygodniu zapra-
szamy gr. 4. i 5. z Sądkowej. 
14. Dziękujemy za ofiary złożone w czasie 
kwesty na cmentarzu. Zebraliśmy 2600 zł. 
15. W zakrystii jest do odebrania rozpiska 
Mszy pogrzebowych za śp. Władysławę Filip. 
Można ją znaleźć także na stronie parafii. 
16. Dziś po Mszach świętych zbiórka do 
puszek na budowę ośrodka dla uzależnio-
nych w Sędziszowie. Po Mszy św. o godz. 
11:30 spotkanie z ks. Grzegorzem dla zainte-
resowanych tematem w domu pielgrzyma. 

 

 
 

Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 07.11  

7:00 + Augustyn Sabal (int. od szwagra 
Leszka z rodziną) 

+ Czesław Dubiel (int. od żony 
Haliny) 

18:00 + Alina Siara (int. od Referatu do 
Spraw Wykroczeń i Przestępstw w 
Ruchu Drogowym Komendy Miej-
skiej w Rzeszowie) 

+ Edmund Urbanik (int. od Edyty 
Guberniak z rodziną) 

Poza + Piotr Mazur (int. od koleżanek i 
kolegów z Rolniczo-Handlowej 
Spółdzielni w Jaśle) 

+ Maria Szmyd (int. od Witka z 
rodziną) 

+ Zofia Biernacka (int. od Pracowni-
ków Orlen Oil ZP Jedlicze) 

+ Wiktor Barański (greg. - int. od 
Mateusza Szymbary) 

+ Wiktor Barański (int. od Małgo-
rzaty i Zdzisława Sokołowskich) 

Wtorek 08.11  

7:00 + Edmund Urbanik (int. od Anny 
Czernieckiej) 

+ Augustyn Sabal (int. od brata 
Antoniego z żoną i rodziną) 

18:00 + Czesław Dubiel (int. od córek 
Anny i Renaty oraz wnuka Jana) 

+ Edward Faber (int. od Czesławy i 
Daniela Gromek) 

Poza + Piotr Mazur (int. od koleżanek i 
kolegów z Rolniczo-Handlowej 
Spółdzielni w Jaśle) 

+ Maria Szmyd (int. od chrześnicy z 
Rymanowa Zdroju) 

+ Zofia Biernacka (int. od Barbary 
Majki z rodziną) 

+ Wiktor Barański (greg. - int. od 
Rady Gminy Tarnowiec) 

+ Wiktor Barański (int. od Pracow-
ników i Prezesa GPGK w Tarnowcu) 

Środa 09.11 – Święto Rocznicy Poświęcenia 
Bazyliki Laterańskiej  

7:00 + Edmund Urbanik (int. od Janusza 
Jasińskiego z rodziną) 

+ Augustyn Sabal (int. od żony) 

19:00 Za ofiarodawców 

+ Jan i Katarzyna Lepuccy 

Poza + Piotr Mazur (int. od personelu 
Ośrodka Zdrowia z Łajsc). 

+ Maria Szmyd (int. od chrześnicy z 
Rymanowa Zdroju) 

+ Zofia Biernacka (int. od nauczy-
cieli i pracowników SP w Jedliczu) 

+ Wiktor Barański (greg. - int. od 
Przewodniczącego Rady Gminy 
Tarnowiec) 

+ Wiktor Barański (int. od pracow-
ników i prezesa GPGK w Tarnowcu) 

Czwartek 10.11 – św. Leona Wielkiego  

7:00 + Edmund Urbanik (int. od rodziny 
Piecuch z Krakowa) 

+ Augustyn Sabal (int. od córki Joli z 
Pawłem) 

18:00 + Czesław Dubiel (int. od syna 
Adama z rodziną) 

+ Edward Faber (int. od siostry 
Marii Krogulec z rodziną) 

Poza + Piotr Mazur (int. od Marii Podra-
zik) 

+ Maria Szmyd (int. od Tadeusza i 
Marty Radoń) 

+ Zofia Biernacka (int. od rodziny 
Biskup z Żarnowca) 

+ Wiktor Barański (greg. - int. od 
Ryszardy i Józefa Dłuskich) 

+ Wiktor Barański (int. od pracow-
ników i prezesa GPGK w Tarnowcu) 

Piątek 11.11 – św. Marcina 

7:00 + Augustyn Sabal (int. od wnuczki 
Edyty z Adamem) 

+ Edward Faber (int. od sąsiadów 
Wójcików) 

18:00 + Edmund Urbanik (int. od Andrzeja 
z rodziną z Potakówki) 

+ Czesław Dubiel (int. od siostry 
Zofii z synem) 

Poza + Piotr Mazur (int. od rodziny Wój-
cików) 

+ Maria Szmyd (int. od Tadeusza i 
Marty Radoń) 

+ Wiktor Barański (greg. - int. od 
Teresy Grzesik) 

+ Wiktor Barański (int. od Pracow-
ników i Prezesa GPGK w Tarnowcu) 

Sobota 13.11 -  św. Jozefata Kuncewicza 

7:00 + Augustyn Sabal (int. od swatowej) 

+ Czesław Dubiel (int. od szwagra 
Józka z żoną) 

18:00 + Czesława i Ignacy Uram 

+ Stanisław Mazur z Umieszcza 

Poza + Piotr Mazur (int. od Agaty i Wie-
sława Karamon) 

+ Maria Szmyd (int. od Karoliny i 
Piotra Chochołek) 

+ Wiktor Barański (greg. - int. od 
Wójta Gminy Dębowiec) 

+ Wiktor Barański (int. od OSP 
Dobrucowa) 

Niedziela 14.11 

7:00 + Stanisław Grochowski 

8:30 
Wrocanka 

+ Zygmunt Chudy (w 17. rocz. śm.) 
oraz jego rodzice: Maria i Franci-
szek 

10:00 + Agnieszka (w 1. rocz. śm.) 

Poza + Piotr Mazur (int. od koleżanek i 
kolegów Karoliny i Łukasza) 

+ Maria Szmyd (int. od Pauliny i 
Kamila Pięta) 

+ Wiktor Barański (greg. - int. od 
członków Rady Nadzorczej GPGK w 
Tarnowcu) 

+ Wiktor Barański (int. od Danuty 
Szajmichor i Rozalii Myśliwiec) 

11:30 Za parafian 

+ Stanisław Grochowski 

16:30 + Stanisław Tomasik (w 2. rocz. 

śm.) 

 

 


