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 „KRÓLEWSKA UCZTA” - ŚDM 2022 r. 
W niedzielę 20. listopada b.r., w uroczystośd 
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata,  
w diecezjach całego świata młodzież 
świętowała Światowy Dzieo Młodzieży na 
szczeblu diecezjalnym. W diecezji rzeszow-
skiej odbył się on pod hasłem „Królewska 
Uczta”.  
W wydarzeniu wzięło udział ponad 1200 
osób. Oczywiście nie zabrakło grupy z naszej 
parafii aby razem przeżywad swoją wiarę  
i młodzieoczy entuzjazm. Wspólnota 
dekanalna Jasło – Wschód połączyła 
nastolatków by 65-cio osobową grupą 
nastolatków i opiekunów wyjechad do 
Rzeszowa. 

 
 
Pierwszą częścią wydarzenia była rzeczywi-
sta Królewska Uczta - Eucharystia  
w Katedrze, pod przewodnictwem bpa Jan 
Wątroby. W przeżywanie liturgii wpisywało 
się złożenie przyrzeczeo nowych członków 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz 
zaprzysiężenie na kolejną kadencję 
prezesów parafialnych oddziałów Akcji 
Katolickiej, w tym także dla Pani Teresy 
Macek – z naszego oddziału. 
Drugą częścią Królewskiej Uczty było 
radosne przejście ulicami Rzeszowa w rytm 
hymnów Światowych Dni Młodzieży. 
Wspólnota, radośd, śpiew podwyższały 
temperaturę tak, że nikt nie odczuwał 
chłodu dnia. 
Podczas ostatniej, trzeciej części, młodzież 
integrowała się poprzez taniec, zabawę  
i śpiew w budynku Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. Natomiast po obiedzie i wspólnych 
taocach młodzi zakooczyli ten radosny czas 
adoracją Najświętszego Sakramentu. 

 
„Moim zdaniem było warto, ponieważ 
można było poznad dużo fajnych osób. Był 
czas na jedzenie, na taoczenie, ale przede 
wszystkim najważniejsza była modlitwa. 
Miło spędziłem czas spotkania z samym 
sobą, z Jezusem i spotkania się ze znajomy-
mi.” – mówi 14-latek Wiktor. 
„W kościele pełnym młodzieży modliliśmy się 
na Mszy z ks. Biskupem. Pięknie wykonywa-
ne były pieśni przez chór i orkiestrę KSMu.  
W radosnym korowodzie przyszliśmy do 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zobaczyłam 
uczelnię, spotkałam znajomych. Świetnie 
bawiliśmy się w taocu, a zakooczenie  
i modlitwa były dla mnie ważne  
w zbliżaniu się do Boga.” – opisuje Martyna  
z Jasła. 
„Myślę że warto jeździd na takie wyjazdy. 
Dowiadujemy się na nich dużo rzeczy  
i poznajemy dużo nowych osób. Spędzamy 
miło czas poprzez modlitwę i nie tylko. Jest 
na nich dużo fajnych i zabawnych rzeczy.” – 
wspomina Amelia z 8 klasy. 
Takie i inne wydarzenia niech staną się 
zaproszeniem dołączenia do duszpasterstwa 
parafialnego. 

ks. Paweł 

Zabawa andrzejkowa 
W sobotę 19. listopada w domu pielgrzyma 
miała miejsce zabawa andrzejkowa dla 
dzieci i młodzieży działającej przy naszej 
parafii. Dzieci ze scholi i oazy, grupy 
teatralnej „Otwieracz”, a także KSM wraz  
z ministrantami zgromadzili się, by wspólnie 
spędzid radosne chwile pod czujnym okiem 
pani Jolanty oraz Księdza Łukasza. 
Ten miły wieczór rozpoczął się modlitwą, po 
czym nadszedł czas na częśd taneczną. Nie 
zabrakło miejsca na zabawy integracyjne 

zarówno dla najmłodszego grona naszej 
parafii, jak i dla tych nieco starszych.  

 
Organizatorzy zadbali także o smaczne 
przekąski, którymi każdy mógł się poczęsto-
wad.  

Dla wszystkich uczestników wydarzenie to 
było wspaniałą możliwością do lepszego 
poznania członków innych grup parafialnych 
oraz zawiązania wspólnoty między sobą. 

Patrycja 
 

Słowo na niedzielę 
Iz 2,1-5    Ps 122   Rz 13,11-14     

Mt 24,37-44 
Chrześcijanin (czyli ja) nie może byd człowiekiem 
żyjącym tym co było wczoraj ani tym co będzie 
jutro. Ma byd człowiekiem „TERAZ”, chwili 
obecnej i w niej przeżywad swoją drogę wiary. 
Czy nie jest tak, że żyję w wierze tym, co kiedyś 
było, wspominam z sentymentem np. bycie 
ministrantem albo jak to uczestniczyliśmy w 
Mszy w każdą niedzielę w dzieciostwie? Albo 
mówię sobie, że nie dziś ale kiedyś zrobię coś ze 
swoją wiarą, jak dzieci będą dorosłe, jak będę na 
emeryturze, bo wtedy będę mied czas?... A św. 
Paweł mówi nam: „Rozumiejcie chwilę obecną: 
teraz nadeszła godzina powstania ze snu. Teraz 
bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdy 
uwierzyliśmy”. Nie wiemy kiedy Chrystus 
nadejdzie, dlatego tak ważne byśmy to nasze 
TERAZ przeżywali w Bożej gotowości i w radości 
oczekiwania. 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 28.11 

6:30 

+ Marianna Lula (int. od wnuczki 

Natalii z narzeczonym) 

+ Alicja Jasińska (int. od wnuczki 
Patrycji z rodziną) 

18:00 
+ Henryka Dłuska 

+ Marek Kochanek (int. od kuzynki 

Joli z mężem) 

Poza 
 

+ Maria Szmyd (int. od rodziny 

Raków z Rzeszowa) 

+ Wiktor Barański (greg. - int. od 
Stowarzyszeń i Niepublicznych 

Placówek Oświatowych) 

+ Wiktor Barański (int. od Koła 

Gospodyń Wiejskich z Brzezówki) 

+ Wiktor Barański (int. od sąsiadów 

Sabal i Jodłowskich) 

+ Władysława Filip (int. od Zofii  

i Ryszarda Betlej) 

Wtorek 29.11 

6:30 

+ Marek Kochanek (int. od 

chrzestnego Michała) 

+ Alicja Jasińska (int. od wnuczki 

Klaudii) 

18:00 
+ Franciszek i Joanna Radoń 

+ Marianna Lula (int. od córki 

Grażyny z mężem) 

Poza 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od Alicji  

i Antoniego Kopczak) 

+ Wiktor Barański (int. od OSP 
Roztoki) 

+ Wiktor Barański (int. od właścicieli 

i pracowników Cukierni u Zofii 

+ Władysława Filip (int. od rodziny 
Lisowskich z ulicy Floriańskiej) 

Środa  30.11 św. Andrzeja 

6:30 
+ Grzegorz Świdrak 

+ Marek Kochanek (int. od kuzynki 

Janiny Fortuny z rodziną) 

18:00 
Za ofiarodawców 

+ Marianna Lula (int. od córki 

Agnieszki z mężem) 

Poza 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od Magdaleny, 

Zuzanny i Łukasza Kopczak) 

+ Wiktor Barański (int. od Wójta 
Gminy Chorkówka) 

+ Wiktor Barański (int. od Andrzeja 

Betleja z rodziną) 

+ Władysława Filip (int. od wnuczki 
Anny) 

Czwartek 1.12    

6:30 + Alicja Jasińska (int. od kuzynki 

Maryli z mężem) 

O zdrowie Ireny i błogosławieństwo 
dla całej rodziny 

18:00 + Marek Kochanek (int. od kuzynki 

Bogumiły z córką) 

+ Marianna Lula (int. od Barbary 
 i Mikołaja Wojak) 

Poza + Janina Woźniak (greg.) 

+ Joanna Macek (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od Filomeny 
Gąsior) 

+ Wiktor Barański (int. od Wójta 

Gminy Chorkówka) 

+ Wiktor Barański (int. od 
Golinkiewiczów i Pawłowskich  

z rodziną) 

+ Władysława Filip (int. od wnuczki 

Iwony z rodziną) 

Piątek  2.12  

6:30 
+ Marianna Lula (int. od 

sąsiadów córki Grażyny ze 

Skołyszyna 

16:30 
Wrocan-

ka 

O zdrowie dla pewnej osoby 

18:00 
+ Barbara Lepucka 

+ Grażyna i Andrzej Dobosz 

Poza 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Joanna Macek (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od rodziny 

Grzesików) 

+ Wiktor Barański (int. od 

Skarbnika Gminy Tarnowiec) 

+ Wiktor Barański (int. od 

rodziny Sekundów i Wiśniow-

skich) 

+ Władysława Filip (int. od 

rodziny Koniecznych z Jasła) 

Sobota  3.12   św. Franciszka 

Ksawerego 

6:30 

+ Alicja Jasińska (int. od brata 
 i bratowej z rodziną) 

Zmarli z rodziny Drozdowiczów  

i Wojnarów 

18:00 
+ Jerzy Olbrot (w 2. rocz. śm.) 

+ Emilia Kucharska (w 3. rocz. śm.) 

Poza 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Joanna Macek (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od rodziny 

Betlejów) 

+ Wiktor Barański (int. od Iwony 

Marysik i redakcji TVP) 

+ Wiktor Barański (int. od rodziny 

Owczarskich i Wojtowiczów) 

+ Władysława Filip (int. od wnuczki 

Gosi z rodziną) 

Niedziela  4.12 

7:00 + Zofia Świdrak 

8:30 
Wrocan-

ka 

+ Janusz Goleń (w 2. rocz. śm.) 

10:00 + Jerzy Rzońca (w 12. rocz. śm.) 

Poza + Janina Woźniak (greg.) 

+ Joanna Macek (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od koleżanki 

Emilii) 

+ Wiktor Barański (int. od 
pracowników Urzędu Gminy 

Tarnowiec) 

+ Wiktor Barański (int. od sołtysa  
i rady sołeckiej Nowy Glinik) 

+ Władysława Filip (int. od swatów 

Mrozów) 

11:30 Za parafian 

+ Barbara, Tadeusz i Zbigniew 
Trucina 

16:30 Dziękczynna za szczęśliwe 

rozwiązanie Marii i Boże błogosła-

wieństwo w rodzinie 

 

 

Ogłoszenia parafialne 

27.11.2022 r. 
 W tym tygodniu wypada: w środę św. 

Andrzeja Apostoła. 

 Rozpoczynamy Adwent. W czasie Adwentu 
Roraty będą od poniedziałku do soboty  
o godz. 6:30. Zapraszamy wszystkich do 
udziału z lampionami, także dzieci, które 
otrzymają plansze i naklejki za każde 
Roraty. Dzieci z lampionami zapraszamy, by 
gromadziły się przy zakrystii, aby 
uczestniczyd w procesji na wejście.  
W niedziele nie ma Rorat i msza poranna 
pozostaje bez zmian o godz. 7:00. 

 We wtorek o godz. 19:00 Koło Biblijne na 
plebanii, a o godz. 20:00 próba scholi 
dorosłych w Domu Pielgrzyma. 

 W środę Nowenna do Matki Bożej o godz. 
17:30. 

 W czwartek dodatkowa Msza o godz. 
20:00. Po niej adoracja o godz. 21:00, która 
trwa do Mszy wieczornej w piątek. 

 W tym tygodniu wypada pierwszy piątek. 
Spowiedź od godz. 16:00 we Wrocance,  
z Mszą o godz. 16:30 oraz od godz. 17:00  
w Tarnowcu z nabożeostwem pierwszo-
piątkowym o godz. 17:30. 

 Najbliższa sobota to pierwsza sobota 
miesiąca. Nie będzie odwiedzin u chorych, 
których odwiedzimy bliżej świąt. Dokładna 
data będzie podana w przyszłym tygodniu.  
O godz. 17:00 nabożeostwo pierwszo-
sobotnie. 

 Spotkania grup młodzieżowych i dzie-
cięcych o stałych porach. 

 W najbliższą niedzielę możliwośd 15-
minutowej adoracji po Mszy o godz. 7:00  
i 8:30. Przed Mszami o godz. 10:00 i 11:30 
szkoła modlitwy. O godz. 16:00 Różaniec  
i zmiana tajemnic różaocowych. 

 W najbliższą niedzielę zbiórka do puszek na 
Pomoc Kościołowi na Wschodzie. 

 Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 3. i 4. z Tarnowca. 

 Do kosza na tyle kościoła można składad dary 
na paczki dla potrzebujących w Ukrainie oraz 
dla potrzebujących w naszej parafii.   

 Od 9 stycznia rozpocznie się w naszej parafii 
Kurs Alpha – cykl około 10 spotkao, które 
odbywad się będą w poniedziałki o godz. 
18:30. Jest to okazja by w nowy sposób 
popatrzed na swoją wiarę, odnowid ją lub 
pogłębid oraz spotkad się z innymi. W ramach 
każdego spotkania będzie przygotowana 
kolacja, zaproszony gośd i dyskusja z innymi 
na usłyszany temat. Zapisy u ks. Łukasza  
i w zakrystii do Bożego Narodzenia. Ilośd 
miejsc ograniczona, decyduje kolejnośd 
zgłoszeo. Kurs jest darmowy. 

 Wszystkie ogłoszenia w gablotce, gazetce i na 
stronie parafii. 


