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Rekolekcje adwentowe 

W naszej parafii od 13-15 grudnia przeżywali-
śmy rekolekcje adwentowe. I pewnie dlatego, że 
nagle przyszła ostra zima tak niewiele z nas w nich 
uczestniczyło. Do prowadzenia rekolekcji zapro-
szony był bardzo nam znany z nabożeństw  
o uzdrowienie i uwolnienie odbywających się kilka 
lat temu w jasielskiej Farze ks. Krzysztof Kołodziej-
czyk. Obecnie jest on wikariuszem w parafii Bogu-
chwała i posługuje jako egzorcysta w naszej diece-

zji. Ja uczestniczyłam w wieczornych mszach, ale zapewne część parafian ta 
nie pracująca była na mszach do południa. W czasie tych rekolekcji rozwa-
żane było słowo Boże z danego dnia i co ono mówi do nas dziś. Ksiądz 
mówił, że trzeba otworzyć swoje serce na to słowo.   

Z pierwszego dnia rekolekcji najbardziej zapamiętałam to, jak ksiądz na-
wiązując do ewangelii, gdzie Jezus obnaża wnętrza uczonych i kapłanów, 
pokazał, że my też tak postępujemy. Co innego na zewnątrz, a co innego 
wewnątrz. Podał taki przykład .Co by było,  gdyby tak wyświetlić jak na 
filmie mój cały dzień. Co myślałam, co sądziłam o kimś, a co mówiłam i jak 
się zachowywałam. Czy gdybym to zobaczyła to nadal miałabym o sobie 
takie dobre zdanie? I co by wtedy o mnie pomyśleli inni? Pan Jezus chce 
abym była szczera, prawdziwa, taka sama na zewnątrz jak i wewnątrz 
.Pomoże mi to zrobić rachunek sumienia i dobrze się przygotować do spo-
wiedzi adwentowej. Poruszyło  mnie także bardzo osobiste świadectwo ks. 
Krzysztofa, jak Pan Bóg dotknął jego serca i uzdrowił je w czasie pewnej 
mszy, podczas wypowiadanych słów. Jak płakał, bo słowo do niego prze-
mówiło i zrozumiał sens wypowiadanych słów.  

W pierwszy i drugi dzień rekolekcji ksiądz wspomniał o filmie, który nie-
dawno oglądał pt. "Nakręcony tata". Opowiedział nam pewne historie  
z tego filmu i zachęcił do obejrzenia .Drugiego dnia zapamiętałam słowa: 
Ojcze ratuj! żeby tak zwracać się do Boga. On czeka na najmniejsze poru-
szenie naszego serca, aby wylać strumienie Swego miłosierdzia i przyjść  
z pomocą. Ale trzeba uwierzyć, że On jest Bogiem Wszechmocnym i Jedy-
nym i nie ma innego. W czytaniu i psalmie słyszymy jakby wołanie o po-
moc-" niebiosa spuśćcie jak deszcz- Zbawiciela". Na zakończenie rekolekcji 
padło pytanie, jakie Jezus zadał tłumom o Janie w ewangelii. Co wyszliście 
zobaczyć? Po coście przyszli? Po co przyszłam na te rekolekcje? Żeby zoba-
czyć fajnego księdza? Żeby się pokazać inny? Żeby mieć spokojne sumienie, 
że byłam i zaliczyłam? I znów wróciło to co na początku rekolekcji. Otwórz 
swoje serce na słowo Boże. 

Ksiądz wytłumaczył, że tak jak 3 razy Jezus pyta w ewangelii: Po coście 
przyszli?, tak Bóg w dzisiejszym czytaniu 3 razy  zapewnia  o swojej miłości. 
Pomimo  mego odejścia, zdrady, On nigdy nie przestanie mnie kochać.                                                 

 

Dekanalny Turniej LSO w piłkę nożną 

„Biegiem MeKambe”, „laga w przód”, 
„autobus na bramce” – nie, to nie taktyka z 
Mundialu w Katarze, lecz klika zagrań na 
zawody, które odbywały się tydzień temu w 
sobotę (10.12.2022r.). W hali sportowej 
ZSM Nr 3 w Jaśle rozgrywany był turniej 
piłki nożnej Liturgicznej Służby Ołtarza na 

szczeblu dekanalnym. Do rywalizacji przystąpili chłopcy i młodzież, która w 
ciągu roku służy ze złożonymi rękoma przy ołtarzu i również realizuje się w 
pasji, jaką jest piłka nożna. 

 

 
 
 
Nasza parafia reprezentowana 

była we wszystkich(!) trzech 
kategoriach. I choć nie udało się 
wyjść na wyższy szczebel, acz 
niewiele brakło (1 bramki lub 30 
sekund), to jednak zaangażo-
wanie i serce do walki budzi 
spory optymizm na kolejne 
edycje. 

Chłopakom należą się wielkie gratulacje! Jak sami mówią 
pozostaje sportowy niedosyt. Za rok mierzymy w awans i finał!  
A osłodę zostaje zwycięstwo w meczu derbowym oraz król 
strzelców kat. ministrant. 

Przy tej okazji ZAPRASZAMY chłopców od 3 klasy Szkoły 
Podstawowej by dołączyć do grona ministrantów naszej parafii! 
Pełne wyniki: 
Dekanat Jasło Wschód 
Ministrant: 
1 Jasło pw. św. Antoniego 
2 Tarnowiec (król strzelców) 
3 Jasło pw. MB Częstochowskiej 
Lektor Młodszy: 
1 Szebnie 
2 Jasło pw. św. Antoniego 
3 Tarnowiec 
Lektor Starszy: 
1 Jasło pw. św. Antoniego 
2 Tarnowiec 
3 Jasło pw. MB Częstochowskiej  

 

 

 

 

 

 

 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Spowiedź przedświąteczną w tym tygodniu w następującym 
porządku: poniedziałek – Wrocanka i Potakówka, wtorek – Tarno-
wiec i Umieszcz, środa – Sądkowa i Dobrucowa. Spowiedź w te dni 
od godz. 15:00 do 20:00 z przerwą na Mszę świętą. W poniedziałek 
spowiedź od 15:00 do 17:30 w kaplicy we Wrocance, od 18:30 do 
20:00 w kościele w Tarnowcu. 
2. Roraty od poniedziałku do soboty o godz. 6:30. Zapraszamy 
wszystkich do udziału z lampionami. Dzieci z lampionami prosimy, 
by gromadziły się przy zakrystii, aby uczestniczyć w procesji na 
wejście. 
3. W poniedziałek po Mszy wieczornej zbiórka ministrantów. 
4. We wtorek nie będzie koła biblijnego. 
5. We wtorek o godz. 20:00 prosimy na godzinkę ojców dzieci ko-
munijnych do pomocy przy budowie szopki. 
6. W środę o godz. 20:00 prosimy na godzinkę mamy dzieci komu-
nijnych do dekorowania szopki. 
7. W czwartek dodatkowa Msza o godz. 20:00, po niej adoracja, 
która potrwa do piątku do Mszy św. wieczornej. 
8. Msze święte w Uroczystość Narodzenia Pańskiego w następują-
cym porządku: Pasterka we Wrocance o godz. 22:00, w Tarnowcu  
o godz. 24:00, w Boże Narodzenie (niedziela) o godz. 7:00, 8:30 
(Wrocanka), 10:00, 11:30, 16:30. Nie będzie w tym dniu katechezy 
dla dorosłych. 

 

 

Marta 

ks. Paweł 
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9. Dary na paczki dla potrzebujących w Ukra-
inie oraz dla potrzebujących w naszej parafii 
oraz dary w ramach akcji Paczuszka dla ma-
luszka, można składać do jutra do Rorat. 
Dziękujemy za wszystkie dary. 
10. W drugi dzień świąt Caritas parafialny 
będzie zbierać do puszek ofiary na pomoc 
choremu dziecku z Wrocanki. 
11. Trwają zapisy na Kurs Alpha. Szczegóły na 
stronie parafii i u ks. Łukasza. 
12. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w mi-
nionym tygodniu. W tym tygodniu zaprasza-
my gr. 9. i 10. z Tarnowca. Czas sprzątania 
proszę ustalić z panem kościelnym. 
13. W minioną niedzielę na Hospicjum  
w Krośnie dzieci ze Szkoły Podstawowej  
w Tarnowcu zebrała przed kościołem 2238 zł. 
14. Dziś po Mszy świętej o godz. 16:30 (koło 
godz. 17:30) grupa teatralna „Otwieracz” 
zaprezentuje E-ławeczkę pt. „Pójdźmy wszy-
scy do... galerii”. Zapraszamy. 

 

Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 19.12   

6:30 + Maria Wójcik 

Dziękczynna, z prośbą o błogo-
sławieństwo Boże i opiekę Matki 
Bożej 

18:00 + Maria i Mieczysław Wyderka 

+ Janina Pelczar (int. od córki 
Grażyny z rodziną) 

Poza + Joanna Macek (greg.) 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od pracowni-
ków Wydziału Karnego Sądu z 
Jasła) 

+ Władysława Filip (int. od Jana i 
Marty Radoń z rodziną) 

+ Wiktor Barański (int. od rodziny 
Garbacików z Sądkowej) 

+ Wiktor Barański (int. od firmy 
Grześ Bolak sp.j. 

O nawrócenie rodziny: rodziców, 
brata, byłej dziewczyny i jej ro-
dziny 

Wtorek 20.12   

6:30 + Karol Woźniak 

+ Maria Wójcik (int. od syna 
Krzysztofa) 

18:00 + Jan, Anna Gunia (w 27 rocz. śm. 
Anny) 

+ Janina Pelczar (int. od wnuków) 

Poza + Joanna Macek (greg.) 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od rodziny 
Janocha) 

+ Władysława Filip (int. od Bogdana 
Filipa z rodziną) 

+ Wiktor Barański (int. od Andrzeja 
Czerneckiego z zarządem związku 
Gmin Dorzecza Wisłoki 

+ Wiktor Barański (int. od Pawła 
Wyrowicz z rodziną) 

O nawrócenie rodziny: rodziców, 
brata, byłej dziewczyny i jej rodziny 

Środa 21.12 

6:30 + Maria Wójcik (int. od syna 
Roberta z rodziną) 

O opiekę nad rodziną Bosaków 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Tadeusz i Janina Zajchowscy 

Poza + Joanna Macek (greg.) 

+ Janina Woźniak (greg.) 

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

+ Władysława Filip (int. od Janu-
sza Filipa z rodziną) 

+ Wiktor Barański (int. od rodziny 
Rygiel z Sądkowej) 

+ Wiktor Barański (int. od rodziny 
Furman z Szebni) 

O nawrócenie rodziny: rodziców, 
brata, byłej dziewczyny i jej ro-
dziny 

Czwartek 22.12  

6:30 
 

+ Maria Wójcik (int. od wnucząt) 

+ Jan i Zofia Chudy 

18:00 + Janina Pelczar (int. od wnuków 
z rodzinami) 

W intencji rodziny Pacochów 

Poza + Joanna Macek (greg.) 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od Józefa 
Kołuckiego z rodziną) 

+ Władysława Filip (int. od Marka 
Filipa z rodziną) 

+ Wiktor Barański (int. od pra-
cowników związku Gmin Dorze-
cza Wisłoki) 

+ Wiktor Barański (int. od KGW w 
Łubienku) 

O nawrócenie rodziny: rodziców, 
brata, byłej dziewczyny i jej ro-
dziny 

Piątek 23.12 

6:30 + Maria Wójcik (int. od Stanisła-
wy Krężel z rodziną) 

+ Antoni i Anna Chudy 

18:00 + Janina Pelczar (int. od bratanic: 
Barbary, Krystyny i Marii) 

+ Piotr Mazur (int. od żony Basi) 

Poza + Joanna Macek (greg.) 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od Marii i 
Krzysztofa Kozubal z rodziną) 

+ Władysława Filip (int. od Haliny 
Filip z rodziną) 

+ Wiktor Barański (int. od rodziny 
Kielar) 

+ Wiktor Barański (int. od Krzysz-
tofa Augustyna) 

O nawrócenie rodziny: rodziców, 
brata, byłej dziewczyny i jej ro-
dziny 

Sobota 24.12 

6:30 
 

+ Maria (w 2. rocz. śm., int. od 
wnuka) 

+ Stanisław Bek (int. od syna z 
rodziną) 

+ Adam i Danuta Tomasik 

+ Maria Wójcik (int. od Pawłow-
skich z rodziną) 

Poza + Joanna Macek (greg.) 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od Renaty 
Dziugan z rodziną) 

+ Władysława Filip (int. od rodzi-
ny Królikowskich) 

+ Wiktor Barański (int. od rodziny 
Barańskich) 

+ Wiktor Barański (int. od Jaro-
sława Czubik z rodziną) 

O nawrócenie rodziny: rodziców, 
brata, byłej dziewczyny i jej ro-
dziny 

Niedziela 25.12 – Boże Narodzenie 

22:00 
Wrocanka 

+ Stanisław Wiktorski 

00:00 + Stanisław, Anna, Henryk Bu-
dziak 

+ Cecylia Wróbel (w 3. rocz. śm.) 

7:00 + Stanisława i Karol Hap 

8:30 
Wrocanka 

+ Andrzej Jantoń 

10:00 + Jan i Apolonia Grzesik 

Poza + Józefa Gwiżdż (w 14. rocz. śm.) i 
Józef 

+ Joanna Macek (greg.) 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od Jana 
Ochała z rodziną) 

+ Władysława Filip (int. od rodzi-
ny Myśliwców) 

+ Wiktor Barański (int. od sąsia-
dów Pisz i Urban) 

 + Wiktor Barański (int. od Jakuba 
Kordysia) 

 O nawrócenie rodziny: rodziców, 
brata, byłej dziewczyny i jej ro-
dziny 

11:30 Za parafian 

+ Grażyna i Andrzej Dobosz 

16:30 + Danuta i Edward Sanoccy 

 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 
Iz 7,10-14   Ps 24   Rz 1,1-7   Mt 1,18-24 

 
Dzisiejsze słowo poprzez dwa imiona od-

słania nam istotę Boga: „Emmanuel” – Bóg  
z nami oraz „Jezus” – Bóg zbawia. Nasz Bóg 
jest blisko nas i nas zbawia. Cała Ewangelia – 
to dobra nowina o Jezusie czyli o Bogu zba-
wiającym. Nie ma innego wytłumaczenia 
przyjścia Jezusa na ziemię jak tylko to jedno: 
przyszedł, aby być z nami i dać nam zbawie-
nie czyli uwolnić nas od grzechu, śmierci  
i tego wszystkiego, co nas zniewala i ograni-
cza. 

Aby tego doświadczyć potrzeba tylko jed-
nego – otworzyć serce na Jego przyjście  
i przyjąć Boży plan – tak jak uczynił św. Józef 
– wtedy odkrywamy bliskość Boga i stajemy 
się uczestnikami Bożego zbawienia. Jesteś 
gotowy na wielkie wydarzenie zbawienia? 

 


