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Tarnowiec, 11 grudnia 2022 

W kilku słowach 
W minionym tygodniu przeżywaliśmy kilka 

szczególnych momentów w naszej wspólnocie 

parafialnej. 

W poniedziałek po Mszy świętej odbyło się 

spotkanie dzieci i młodzieży uczestniczących  

w spotkaniach grup parafialnych ze świętym 

Mikołajem. To spotkanie pokazało, że mamy 

wiele wspaniałych dzieci i młodzież, którzy 

pragną spotykać się przy parafii: formować się  

i posługiwać w różnoraki sposób. Byli obecni 

członkowie: KSM-u, LSO, Oazy, scholi  

i Otwieracza. Cieszy, że łącznie w naszych 

grupach uczestniczy około 80 młodych ludzi. 

Brawo młodzi! 

 
W środę odbył się drugi Wieczór Uwielbienia. 

Rozpoczęliśmy go Eucharystią, a następnie 

trwaliśmy w radosnej modlitwie uwielbienia 

przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie. 

Naszej modlitwie pomagała pięknym śpiewem 

grupa łącząca scholę dorosłych naszej parafii oraz 

parafii Chrystusa Króla w Jaśle. Cieszy ta 

współpraca i dzieło, które dzięki nim może 

rozwijać się w naszej parafii. 

W czwartek, kiedy to obchodziliśmy Uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia, na Mszy wieczornej 

dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii 

Świętej otrzymały medaliki z Matką Bożą.  

W czasie tej Eucharystii także 12 osób podjęło 

dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

Bogu dziękujemy za wszystkich, którzy włączają 

się w tą modlitwę. 

 

KURS ALPHA – co, jak, dlaczego? 
 

Co to jest Alpha? 

Kurs Alpha to cykl spotkań, prezentujących 

przesłanie chrześcijaństwa w sposób przystępny  

i nie wywierający presji. Jest to miejsce,  

w którym można dzielić się swoimi przemyśle-

niami i odkrywać sens życia. Alfa to szukanie 

czegoś więcej dla każdego z nas, ale też pomiędzy 

nami. "Coś więcej" dla każdego z nas znaczy coś 

innego. Dla jednego będzie to pomoc innym, dla 

drugiego odkrywanie swoich pasji i dzielenie się 

nimi z innymi, a dla trzeciego odkrywanie  

w sobie pytań. 

Dla kogo jest Alpha? 

Alpha, skierowana jest do osób, które chcą 

zaznajomić się z wiarą chrześcijańską oraz tych 

które pragną odświeżyć podstawy swojej wiary. 

To różni goście w różnym wieku i o różnych 

poglądach. Niektórzy chcą rozpatrywać kwestie 

czy Bóg istnieje, co dzieje się po śmierci, inni 

przychodzą podyskutować o jakichś szczególnych 

zagadnieniach, zrozumieć wiarę innych ludzi, czy 

zgłębić sens życia. 

Jaką ma formułę? 

Spotkania odbywają się co tydzień w poniedział-

ki. Każde spotkanie trwa od 18:30 do 21:00. 

Każda sesja zaczyna się od poczęstunku, 

następnie ma miejsce krótki wykład i czas na 

dyskusję, podczas której każdy może zadawać 

pytania i dzielić się swoimi opiniami z resztą 

swojej małej grupy. W środku kursu ma miejsce 

również wyjazd weekendowy z sesjami 

dotyczącymi Ducha Świętego. 

Ile to kosztuje? 

Uczestnictwo w Alpha jest bezpłatne. 

A co, jeśli rozpocznę i nie będę chciał 

kontynuować? 

Zależy nam na tym, aby każdy czuł się dobrze 

podczas spotkań. Jeżeli ktoś czuje, że nie jest to 

miejsce dla niego, nie musi się czuć zobligowany 

do ukończenia kursu. 

Kilka słów od uczestników Kursu Alpha 

-"Kurs Alfa przeżyłam jako uczestnik kilka lat 

temu. Od tamtego czasu bardzo wiele się w moim 

życiu zmieniło. Alfa pokazała mi, jak ważna jest 

wspólnota i jak bardzo ludzie potrzebują 

modlitwy za siebie nawzajem. Otworzyłam się też 

na Ducha Świętego, nauczyłam się powierzać Mu 

każdy mój krok i ciągle odkrywam wspaniałe 

owoce tej decyzji". 

-"Alfa zrodziła we mnie pragnienie czegoś więcej 

– nie tylko uczestniczenia w Eucharystii częściej 

niż raz w tygodniu, ale też oddawania się 

Duchowi Świętemu, by stawać się narzędziem  

w Jego rękach, by ludzie patrząc na mnie widzieli 

Chrystusa. Najpiękniejszym, co można usłyszeć, 

jest zdanie: „Czuć od ciebie Ducha Świętego!”". 

-"Jednym z ważniejszych momentów na Kursie 

Alfa była modlitwa wstawiennicza, której 

doświadczyłam po raz pierwszy w życiu. Prosiłam 

wtedy, by Duch Święty przychodził do mnie z tak 

wielką radością i miłością, że nie będę mogła jej 

zatrzymać dla siebie. Przyszedł i od razu zaczął 

działać we mnie i przeze mnie pełnią swej mocy. 

Kilka kolejnych miesięcy było dla mnie bardzo 

radosnym i intensywnym czasem, którego owoce 

nadal się rozwijają". 

-"Mogę z całą pewnością powiedzieć, że mimo 

wszelkich wątpliwości warto wytrwać do końca 

Kursu Alfa i pozwolić Panu Bogu nas zaskoczyć. 

Wiele niespodzianek przynosi Weekend Alfa. Dla 

mnie najcenniejszą było doświadczenie mojej 

małości wobec ogromu Bożej mocy i wkroczenie 

Ducha Świętego do mojego serca z łaską 

dziecięcej ufności i miłości do Ojca". 

-"Kurs Alfa dał mi prawdziwych przyjaciół. Nasze 

drogi nieustannie się przeplatają na mszach 

świętych, w kościołach, na pielgrzymkach, na 

ślubach. Wiem, że kiedy czymś się martwię, mam 

do kogo napisać z prośbą o modlitwę i dostanę 

krótką odpowiedź: "okej". Nie potrzebuję niczego 

więcej." 

 

 
 

Słowo na niedzielę 
Iz 35,1-6a.10   Ps 146   Jk 5,7-10    

Mt 11,2-11 
Dzisiejsze słowo uświadamia nam, że gdy 
pozwalamy Bogu przyjśd do naszego życia to On 
napełnia je radością i szczęściem. Jest On 
bowiem Zbawicielem i tylko On może odmienid 
to, co w nas jest martwe – jak pustynia, 
spieczona ziemia, step. On uzdrawia to, co w nas 
chore, a nade wszystko uzdrawia naszą duszę  
z grzechu. 
Największą tęsknotą naszego życia ma byd Jezus, 
Jego mamy oczekiwad, tak jak czekał na Niego 
Jan Chrzciciel. Jeżeli nasza tęsknota za Bogiem 
jest autentyczna, Pan odpowiada na nią. 
Potrzeba tylko oczekiwad cierpliwie i wytrwale,  
o czym poucza nas św. Jakub w drugim czytaniu. 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 12.12 

6:30 

+ Barbara i Roman (w 18. rocz. śm. 

Barbary) 

+ Janina Pelczar (int. od syna 

Janusza z rodziną) 

18:00 
+ Józef Musiał 

+ Amelia i Zbigniew Twaróg 

Poza 
 

+ Joanna Macek (greg.) 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od Elżbiety  

i Jana Polak z rodziną) 

+ Władysława Filip (int. od Urszuli 

Krzysztofa Dybaś z rodziną) 

+ Wiktor Barański (int. od Grażyny 

i Kazimierza Kozickich) 

+ Wiktor Barański (int. od wujków 

Garbacików z Szebni) 

Wtorek 13.12  - św. Łucji 

10:00 
+ Janina Pelczar (int. od wnuków 

Agnieszki i Wojtka) 

+ Zofia Świdrak 

18:00 

O łaskę zdrowia dla córki  

i błogosławieństwo Boże dla całej 

rodziny 

O Boże błogosławieństwo dla całej 

rodziny Czajkowskich 

 z Draganowej 

Poza 

+ Joanna Macek (greg.) 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od sędziów 

Sądu Rejonowego w Jaśle) 

+ Władysława Filip (int. od Barbary 

i Edwarda z rodziną) 

+ Wiktor Barański (int. od Klubu 

Sportowego Czeluśnica) 

+ Wiktor Barański (int. od 

koleżanek emerytek) 

Środa  14.12 - św. Jana od Krzyża 

10:00 
+ Anna i Wawrzyniec Dubiel 

Za dusze w czyśćcu cierpiące 

18:00 
Za ofiarodawców 

O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Andrzeja 

Poza 

+ Joanna Macek (greg.) 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od sędziów 

Sądu Rejonowego w Jaśle) 

+ Władysława Filip (int. od Marii 

Kozioł z rodziną) 

+ Wiktor Barański (int. od Sołtysa  

i Rady Sołeckiej wsi Łubienko) 

+ Wiktor Barański (int. od Renaty  

i Marka Jurczak z rodziną) 

Czwartek 15.12    

10:00 + Czesław Majka (w 15. rocz. śm.) 

+ Janina Pelczar (int. od Mariana 

Zając z rodziną) 

18:00 + Eleonora i Andrzej Jaskółka  

i zmarli z rodziny 

+ Józef Betlej (w 18. rocz. śm.), 

Leokadia i Antoni 

Poza + Joanna Macek (greg.) 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od sędziów 

Sądu Rejonowego w Jaśle) 

+ Władysława Filip (int. od wnuka 

Pawła z rodziną) 

+ Wiktor Barański (int. od 

przyjaciół z Legionu Gerarda) 

+ Wiktor Barański (int. od kapeli 

ludowej Tarnowcoki z Tarnowca) 

Piątek  16.12  

6:30 
+ Janina Pelczar (int. od syna 

Zdzisława z rodziną) 

Zmarli z rodziny Opioła 

18:00 

+ Joanna i Władysław Hap (w 13. 

rocz. śm. Władysława) 

Zmarli z rodziny Wyderków: Piotr, 

Józef, Maria i Mieczysław) 

Poza 

+ Joanna Macek (greg.) 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od rodziny 

Wójcików z Wrocanki) 

+ Władysława Filip (int. od 

Małgorzaty i Andrzeja Pioruch  

z Gorlic) 

+ Wiktor Barański (int. od rodziny 

Czekańskich i Olaszyca) 

+ Wiktor Barański (int. od sąsiadów 

Płociców) 

Sobota  17.12    

6:30 
+ Andrzej Czubik 

Za dusze w czyśćcu cierpiące 

18:00 
+ Józef i Józefa Dubiel (w 15. rocz. 

śm.) 

+ Marian Godzisz (w 1. rocz. śm.) 

Poza 

+ Joanna Macek (greg.) 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od  Caritasu) 

+ Władysława Filip (int. od szwagra 

Tadka z żoną) 

+ Wiktor Barański (int. od rodziny 

Witalisów) 

+ Wiktor Barański (int. od OSP 

Łajsce) 

Niedziela  18.12 

7:00 + Wiesław Betlej i zmarli z jego 

rodziny 

8:30 
Wrocan-

ka 

+ Jan i Katarzyna 

10:00 Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, 

Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Bożej w 60 rocz. urodzin 

Poza + Joanna Macek (greg.) 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od Małgorzaty 

i Piotra Wietecha) 

+ Władysława Filip (int. od 

Wiesława i Marty Betlej z rodziną) 

+ Wiktor Barański (int. od Rady 

Sołeckiej Brzezówka) 

+ Wiktor Barański (int. od sąsiadów 

Wójcików) 

11:30 Za parafian 

+ Stanisława, Stanisław i Witold 

Wójcik (w 22. rocz. śm. Stanisła-

wy) 

16:30 + Elżbieta Bożek (w 1. rocz. śm.) 

 

 

Ogłoszenia parafialne 
 

 W tym tygodniu przeżywad będziemy rekolekcje 
parafialne od wtorku do czwartku. Poprowadzi je 
ks. Krzysztof Kołodziejczyk. Msze św. z naukami 
rekolekcyjnymi o godz. 10:00 i 18:00. W te dni nie 
będzie Rorat o godz. 6:30, intencje z tej godziny 
będą odprawione o godz. 10:00. 

 W czwartek po mszy nauka rekolekcyjna dla 
młodzieży połączona z sakramentem pokuty. 
Prosimy wszystkich kandydatów do bierzmowania  
z klas VIII o obecnośd – jest to ich spotkanie w tym 
miesiącu. 

 Roraty w tym tygodniu w poniedziałek, piątek  
i sobotę o godz. 6:30. Zapraszamy wszystkich do 
udziału z lampionami. Dzieci z lampionami prosimy, 
by gromadziły się przy zakrystii, aby uczestniczyd  
w procesji na wejście. 

 We wtorek nie będzie Koła Biblijnego. 

 W czwartek nie będzie Mszy o godz. 20:00, 
adoracja rozpocznie się o godz. 21:00 i potrwa do 
piątku do Mszy św. wieczornej. 

 Spotkania grup młodzieżowych i dziecięcych  
o stałych porach. 

 W tym tygodniu rozpoczynamy spowiedź 
przedświąteczną - w piątek Roztoki i Brzezówka. 
Spowiedź od godz. 15:00 do 20:00 z przerwą na 
Mszę świętą. Spowiedź dla pozostałych wiosek  
w przyszłym tygodniu według planu podanego 
tydzieo temu. Prosimy nie planowad spowiedzi na 
niedzielę, lecz w wyznaczone dni. W niedzielę 
spowiedź będzie tylko przed Mszami, tak jak 
zawsze. 

 Chorych odwiedzimy w najbliższą sobotę od rana. 
Odwiedzimy tych do których jeździmy w pierwsze 
soboty oraz zapisanych dodatkowo. Zapisy  
w zakrystii lub telefonicznie do czwartku 15 
grudnia. 

 W sobotę o godz. 17:30 Różaniec w intencji obrony 
życia połączony z modlitwą za rodziców 
oczekujących potomstwa. 

 Do kosza na tyle kościoła można składad dary na 
paczki dla potrzebujących na Ukrainie oraz dla 
potrzebujących w naszej parafii, pod choinkę  
w Kaplicy Zwiastowania natomiast dary w ramach 
akcji Paczuszka dla maluszka. 

 Trwają zapisy na Kurs Alpha. Szczegóły na stronie 
parafii i u ks. Łukasza. 

 W ostatnią niedzielę do puszek na Pomoc 
Kościołowi na Wschodzie zebraliśmy 3112 zł. 

 Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w minionym 
tygodniu. W tym tygodniu zapraszamy gr. 7. i 8.  
z Tarnowca. 

 Dziś po Mszach uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Tarnowcu rozprowadzają pierniczki świąteczne 
jako cegiełki wparcia na rzecz Krośnieoskiego 
Hospicjum. Z góry dziękujemy za dar serca. 

 W najbliższą niedzielę (18.12) po Mszy św. o godz. 
8:30 we Wrocance dzieci z Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej we Wrocance zapraszają na 
przedstawienie bożonarodzeniowe w Domu 
Ludowym. Przy okazji będzie przeprowadzony 
kiermasz bożonarodzeniowy, z którego dochód jest 
przeznaczony na dofinansowanie wycieczek 
szkolnych dla uczniów i przedszkolaków. 

 Również w najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 
16:30 (około godz. 17:30) grupa teatralna 
„Otwieracz” zaprezentuje w kościele drugą  
E-ławeczkę pt. „Pójdźmy wszyscy do... galerii...”. 
Zapraszamy na to przedstawianie. 

 Wszystkie ogłoszenia w gablotce, gazetce i na 
stronie parafii. 


