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Rekolekcje „Spotkania” 

W miniony weekend młodzież z klas 
VIII, która przeżywa swoje przygoto-
wanie do Sakramentu Bierzmowania 
uczestniczyła w Rekolekcjach „Spotka-
nia”. Czemu taki tytuł? Ponieważ taki 
czas ma być pomocą by SPOTKAĆ ży-
wego JEZUSA. W czasie naszych reko-
lekcji służyły temu zarówno konferen-

cje, świadectwa, Eucharystia i modlitwa, jak też podejmowane różne 
aktywności: dynamiki, pokazy, animacje – często wymagające osobiste-
go zaangażowania ze strony uczestników. Bogactwem tej formy rekolek-
cji jest to, że nie są one prowadzone przez księdza ale przez ekipę mło-
dych ludzi, wśród których byli i tacy, którzy kiedyś sami przeżyli takie 
rekolekcje. Nasze rekolekcje prowadzili młodzi zajmujący się ósmoklasi-
stami w parafii św. Józefa w Rzeszowie, gdzie już od dobrych kilku lat 
prowadzony jest program „Młodzi na Progu”, który wprowadzamy także 
w naszej parafii, a którego częścią są właśnie te rekolekcje „Spotkania”. 
Wielość form w czasie takich rekolekcji sprawia, że każdy mógł choć coś 
drobnego zaczerpnąć. Wydaje się, że nasi młodzi, chociaż zmęczeni, 
wrócili w zdecydowanej większości zadowoleni. Czy spotkali Jezusa? 
Trzeba zapytać każdego z nich z osobna. 

Warto tutaj pochwalić naszą młodzież, która zachowywała się dobrze. 
Dziękujemy też rodzicom, którzy umożliwili swoim dzieciom uczestnic-
two w rekolekcjach. Wszystkim wielkie Bóg zapłać! 

ks. Łukasz 

Paczuszka dla Maluszka 

                                        Drogi Przyjacielu Życia! 
W adwentowym czasie oczekiwania, po raz 

trzeci włączamy się w akcję charytatywną 
Paczuszka dla Maluszka. 
Tym razem, mamy propozycję wsparcia 
wyjątkowych osób. To mieszkańcy Domu 
Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży  
w Wielkich Oczach. 

Z rozmowy z Siostrą Dyrektor dowiadujemy się, że obecnie w DPSie 
zamieszkuje 70 osób w wieku od kilku do kilkunastu lat, ale są także 
starsi pensjonariusze. Dom prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, jest przeznaczony dla osób  
z niepełnosprawnością intelektualną do 30 roku życia. Osoby, które 
przebywają w w/w Domu przynajmniej 5 lat i mają ograniczoną 
możliwość adaptacyjną w innym środowisku mogą przebywać w nim 
bezterminowo. Siostry Boromeuszki jak i personel świecki, pracując z 
oddaniem, zapewniają pielęgnację chorych, potrzebną rehabilitację, 
rozwój umiejętności podopiecznych. Dbają o ich edukację i integrację ze 
środowiskiem. Świadomość tego, że powszechnie przyszło nam mierzyć 
się z trudną rzeczywistością, budzi sporą nieśmiałość w kierowaniu 
prośby o wsparcie, ale przykład świętego Karola Boromeusza, którego 
relikwie znajdują się także w naszej świątyni, dodaje odwagi. 

Jak możemy pomóc? - Do realizacji różnych zajęć terapeutycznych, 
potrzebne są kolorowanki dla różnych grup wiekowych, kredki, 
mazaki, kolorowe książeczki dla dzieci, papier kolorowy w arkuszach 
A4 – dzieciaki tworzą origami - bibuła do tworzenia kwiatów, proste  
 

 
 
 
klocki, piłki do zabawy, hula hop, skakanki, puzzle. Dzieci 
ucieszą się z dezodorantów, podstawowych kosmetyków do 
higieny codziennej. Możemy podarować słodycze, spinki do 
włosów, opaski itp. 

Tak jak w poprzednich latach, zapraszamy pod choinkę  
z symbolami akcji “Paczuszka dla Maluszka” ustawionej  
w Kaplicy Zwiastowania, do dnia 20. 12. 2022 r. 

Małgorzata 
 

 

 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Iz 11,1–10   Ps 72   Rz 15,4–9    Mt 3,1–12 

 
Chcesz, aby twoim udziałem było szczęście, pokój i har-
monia opisane w pierwszym czytaniu? Jeżeli tak to jest 
jasna droga do tego – a opisuję ją dzisiejsza Ewangelia – 
to przyjęcie nadchodzącego Zbawiciela. Jak Go przyjąć? 
Poprzez nawrócenie, które jest prostowaniem drogi Jezu-
sowi do naszego serca. Nie możemy poprzestać na samo-
zadowoleniu, że jesteśmy ochrzczeni ale nieustannie ma-
my pytać się czy nasze życie wydaje „godny owoc”. Usłysz 
dzisiejsze wezwanie, przyjrzyj się swojemu życiu i podej-
mij odpowiednie postanowienie. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

1. W tym tygodniu wypada: w poniedziałek wspomnienie Ofia-
rowania NMP. 
2. Modlitwa wypominkowa za zmarłych w piątek o godz. 17:30 
i w niedzielę o godz. 16:00 w Tarnowcu. We Wrocance o godz. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Roraty od poniedziałku do soboty o godz. 6:30. Zapra-
szamy wszystkich do udziału z lampionami. Dzieci z lam-
pionami prosimy, by gromadziły się przy zakrystii, aby 
uczestniczyć w procesji na wejście. W niedziele nie ma 
Rorat i Msza poranna pozostaje bez zmian o godz. 7:00. 
2. W poniedziałek na Mszę świętą zapraszamy dzieci  
i młodzież ze wszystkich grup parafialnych. Po Mszy spo-
tkanie dla nich ze św. Mikołajem w kościele. 
3. We wtorek o godz. 19:00 koło biblijne na plebanii. 
4. W środę Wieczór Uwielbienia. Rozpoczynamy Mszą 
św. o godz. 18:00, następnie wystawienie Najświętszego 
Sakramentu, czas uwielbienia, który zakończy się indywi-
dualnym błogosławieństwem. Nie będzie nowenny przed 
Mszą św., prośby nowennowe zostaną włączone  
w uwielbienie. 
5. W czwartek wypada Uroczystość Niepokalanego Po-
częcia NMP. Porządek Mszy: 7:00, 10:00 i 18:00. Na Mszy 
o godz. 18:00 można przystąpić do duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego. Deklaracje wyłożone za ławkami. Nie 
będzie Mszy o godz. 20:00, adoracja rozpocznie się  
o godz. 21 i potrwa do piątku do Mszy św. wieczornej. 
6. W czwartek na Mszę św. o godz. 18:00 zapraszamy 
rodziców z dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej 
Komunii Świętej. Dzieci dostaną medaliki. Po Mszy św. 
spotkanie. 

7. Spotkania grup młodzieżowych i dziecięcych o stałych 
porach. 

http://www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl/
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7. Spotkania grup młodzieżowych i dziecię-
cych o stałych porach. 
8. Spowiedź przedświąteczna będzie w na-
stępującym porządku: piątek 16.12: Roztoki  
i Brzezówka, poniedziałek 19.12: Wrocanka  
i Potakówka, wtorek 20.12: Tarnowiec  
i Umieszcz, środa 21.12: Sądkowa i Dobru-
cowa. Spowiedź w te dni od godz. 15:00 do 
20:00 z przerwą na Mszę świętą. 
9. Chorych odwiedzimy w sobotę 17.12. od 
rana. Odwiedzimy tych do których jeździmy 
w pierwsze soboty oraz zapisanych dodatko-
wo. Zapisy w zakrystii lub telefonicznie do 
czwartku 15 grudnia. 
10. W zakrystii są do odebrania rozpiski Mszy 
pogrzebowych za śp. Zdzisławę Grzesik, 
Władysława Świdraka, Janinę Woźniak  
i Mariusza Dobrowolskiego. Można je znaleźć 
także na stronie parafii. 
11. Wzorem lat ubiegłych nasza parafia włą-
cza się w akcję Paczuszka dla Maluszka. Przy 
choince w kaplicy zwiastowania wyłożone są 
kartki z listą zbieranych produktów. Szczegó-
łowe informacje w gazetce. 
12. Do kosza na tyle kościoła można składać 
dary na paczki dla potrzebujących w Ukrainie 
oraz dla potrzebujących w naszej parafii.   
13. W przyszłą niedzielę po Mszach ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Tarnowcu będą 
rozprowadzać pierniczki świąteczne jako 
cegiełki wparcia na rzecz Krośnieńskiego 
Hospicjum. Z góry dziękujemy za dar serca. 
14. Dziś zbiórka do puszek na Pomoc Kościo-
łowi na Wschodzie. 
15. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w mi-
nionym tygodniu. W tym tygodniu zaprasza-
my gr. 5. i 6. z Tarnowca. 
16. Trwają zapisy na Kurs Alpha. Szczegóły na 
stronie parafii i u ks. Łukasza. 

 

Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 05.12   

6:30 + Barbara Sobczak (z okazji imie-
nin), Zofia Cieszanowska 

+ Zofia Wójcik 

18:00 + Alicja Jasińska (int. od chrześni-
cy Magdaleny z rodziną) 

Zmarli z rodziny Wójtowiczów 

Poza + Joanna Macek (greg.) 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od Barbary 
Majki) 

+ Władysława Filip (int. od swa-
tów Mrozów) 

+ Wiktor Barański (int. od Pra-
cowników Urzędu Gminy Tarno-
wiec) 

+ Wiktor Barański (int. od Chodo-
rowskich) 

Wtorek 06.12   

6:30 + Kazimierz Bracha 

+ Stanisława (w 18. rocz. śm.), 
Franciszek (w 3. rocz. śm.) i Jani-
na 

18:00 + Józefa Radoń 

+ Alicja Jasińska (int. od męża) 

Poza + Joanna Macek (greg.) 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od Joli z 
rodziną) 

+ Władysława Filip (int. od An-
drzeja Mroza z rodziną) 

+ Wiktor Barański (int. od Pra-
cowników Urzędu Gminy Tarno-
wiec) 

+ Wiktor Barański (int. od kolegi 
Andrzeja z rodziną) 

Środa 07.12 – św. Ambrożego 

6:30 + Alicja Jasińska (int. od syna 
Jarosława) 

O zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla Amelii (int. od corki) 

18:00 Za ofiarodawców 

Zmarli z rodziny Stojaków 

Poza + Joanna Macek (greg.) 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od Doroty i 
Józefa Trutów) 

+ Władysława Filip (int. od Haliny 
i Jerzego Betlejów) 

+ Wiktor Barański (int. od Pra-
cowników Urzędu Gminy Tarno-
wiec) 

+ Wiktor Barański (int. od Witol-
da Kuczek) 

Czwartek 08.12 – Uroczystośc Niepokalane-
go Poczęcia 

6:30 O łaski i błogosławieństwo Boże 
dla rodziny Źrebców 

10.00 O zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla sióstr i ich rodzin z Róży 
NMP Niepokalanie Poczętej 

18:00 Dziękczynna w 21. rocz. założenia 
Róży św. Jadwigi Królowej 

W int. Mariana z okazji 36 uro-
dzin, o zdrowi i błogosławieństwo 
Boże 

Poza + Joanna Macek (greg.) 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od rodziny 
Rabsztynów z Jasła) 

+ Władysława Filip (int. od rodzi-
ny Giebułtowskich i Michalskich) 

+ Wiktor Barański (int. od Pra-
cowników Urzędu Gminy Tarno-
wiec) 

+ Wiktor Barański (int. od rodziny 
Kuczek) 

Piątek 09.12 

6:30 + Janina Pelczar (int. od Ewy i 
Lesława Pelczar z Brzezówki) 

+ Ryszard i Krzysztof 

18:00 + Alicja Jasińska (int. od kuzynki 
Zofii) 

+ Stanisław Musiał 

Poza + Joanna Macek (greg.) 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od Bogumiły i 
Bogusława Kukułka) 

+ Władysława Filip (int. od rodzi-
ny Giebułtowskich i Michalskich) 

+ Wiktor Barański (int. od Pra-
cowników Urzędu Gminy Tarno-
wiec) 

+ Wiktor Barański (int. od stowa-
rzyszenia i społeczności szkolnej 
w Łubienku) 

Sobota 10.12 

6:30 + Janina Pelczar (int. od Zdzisława 
i Wandy Kurowskich) 

+ Zofia Świdrak 

18:00 + Marian Kobak (w 1. rocz. śm.) 

+ Alicja Jasińska (int. od kuzyna 
Władysława z rodziną) 

Poza + Joanna Macek (greg.) 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od pracowni-
ków Klasztoru Ojców Franciszka-
nów) 

+ Władysława Filip (int. od Eli 
Gałuszka) 

+ Wiktor Barański (int. od Pra-
cowników Urzędu Gminy Tarno-
wiec) 

+ Wiktor Barański (int. od rodziny 
Baranów z Dobrucowej) 

Niedziela 11.12 

7:00 + Stanisław Majka (w 7. rocz. śm.) 

8:30 
Wrocanka 

+ Stefania Pikuła (w 22. rocz. śm.) 

10:00 + Jan, Karolina, Józef Bigos 

Poza + Joanna Macek (greg.) 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od Aleksan-
dry Węgrzyn i Doroty Gaweł) 

+ Władysława Filip (int. od Janu-
sza i Janiny Goleń) 

+ Wiktor Barański (int. od Pra-
cowników Urzędu Gminy Tarno-
wiec) 

+ Wiktor Barański (int. od wujków 
Garbacików z Szebni) 

11:30 Za parafian 

+ Stanisław Orlof (w 32 rocz. 
śm.), cecylia Faber (w 30. rocz. 
śm.) i Stanisław 

16:30 + Barbara i Stanisław Sobczak 
oraz zmarli rodzice 

 

 


