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Tarnowiec, 25 grudnia 2022  
Uroczystość Narodzenia Pańskiego 

 

Drodzy Parafianie! 
 
Chrystus Zmartwychwstał! 
Przez swoją śmierd i zmartwychwstanie 
przyniósł nam zbawienie. 
W czasie Świąt Bożego Narodzenia 
wspominamy radośd świata, który wiele lat 
czekał, aż narodzi się Ten, Który nas Zbawi  
i w koocu doczekał się tego dnia. 
Życzę wam aby czas świąt Bożego Narodze-
nia nie zatrzymał się tylko na sentymental-
nym rozważaniu o dzieciątku wśród chłodu  
i smrodu. 
Życzę Wam abyście zatrzymali swoją 
refleksję modlitewną na Osobie Jezusa, 
Zbawcy każdego z nas, abyście się ucieszyli 
tym, że on przyszedł na ten świat dla Was. 
Abyście dostrzegli, że Żywy Jezus nie jest 
postacią z bajki, lecz Wszechmocnym 
Bogiem i Zbawcą, który ma słowa nadziei, 
otuchy, mądrości i światła. 
Życzę Wam abyście odkryli po raz kolejny  
w swoim życiu, że Boże Narodzenie ma dla 
Was osobiście wielkie konsekwencje, bo 
Ten, który przyszedł, Zbawca Jezus, 
odbudowuje życie i miłośd każdego z nas. 
Życzę Wam aby wpatrując się oczyma 
wyobraźni w małe Dzieciątko, każdy z Was 
jak Maryja zawołał: Boże jak wielkie rzeczy 
Ty robisz w Moim życiu i jak cudowne są 
sprawy, które Twój zbawczy zamiar 
zaplanował dla mnie w przyszłości. 

ks. Proboszcz 
 
 

 

„Pójdźmy wszyscy do... galerii...” 
„Pójdźmy wszyscy do... galerii...” to tytuł 
ostatniego przedstawienia, które grupa 
teatralna „Otwieracz” zaprezentowała nam 
kilka dni przed Uroczystością Narodzenia 
Paoskiego. Wpisuje się ono w cykl  
E-ławeczka. To trochę przewrotny tytuł, ale 
oddaje niejako ducha otoczki około 
Bożonarodzeniowej, która coraz częściej  
i nas dotyka. Święta poprzedzone są coraz 
bardziej bieganiną za zakupami i prezenta-
mi, za zewnętrznymi przygotowaniami,  
a coraz mniej wewnętrznym przeżyciem – 
obudzeniem w sobie radości spotkania  
z nadchodzącym Zbawicielem.  
 

 
 
W tym konsumpcyjnym podejściu coraz 
mniej też autentycznej uwagi dla biednych 
czy niezaradnych życiowo, których próbuje 
się usunąd sprzed oczu bogatego społeczeo-
stwa lub uspokoid sumienie akcjami 
charytatywnymi. Tymczasem chodzi  
o dostrzeżenie człowieka, a w nim Boga, 
który identyfikuje się z głodnym, nagim, 
chorym, przybyszem. Czyż nasz Zbawiciel nie 
narodził się w ubogiej stajence? Przedsta-
wienie to jest próbą poruszenia naszych 
serca. 
 

 

Dziękujemy młodzieży i dzieciom pod 
przewodnictwem pani Katarzyny i pani 
Teresy za ich trud i zaangażowanie. Gdyby 
ktoś jeszcze nie widział, to zapraszamy na 
nasz kanał Youtube oraz Facebook, gdzie 
można znaleźd nagranie tego przedstawie-
nia. Myślę, że warto! 

ks. Łukasz 

 
Słowo na Narodzenie Paoskie 

Msza w nocy: 
Iz 9,1-3.5-6; Ps 96; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14 

Msza o świcie: 
Iz 62,11-12; Ps 97; Tt 3,4-7; Łk 2,15-20 

Msza w dzieo: 
Iz 52,7-10    Ps 98   Hbr 1,1-6    J 1,1-18 

 
W Uroczystośd Bożego Narodzenia mamy 
kilka Mszy z własnymi czytaniami, które 
sprawuje się o różnych porach nocy  
i dnia. Wsłuchując się w te teksty, 
słyszymy ogłaszanie wielkiej dobrej 
nowiny: ZBAWIENIA! To zbawienie Bóg 
daje, nie jakiejś jednej grupie, ale jest ono 
dla wszystkich ludzi bez wyjątku – 
począwszy od tych, którzy są niejako poza 
marginesem – najuboższych i pogardza-
nych pasterzy. Bóg w swojej nieskooczo-
nej miłości przychodzi do nas ludzi, którzy 
jesteśmy pogrążeni w ciemnościach 
grzechu, aby rozświetlid je swoim 
światłem. Wsłuchaj się w Słowo,  
z którego przelewa się prawda o zbawie-
niu i pozwól, aby na przeniknęła głęboko 
do twojego serca! Dziś w Betlejem 
narodził się nam Zbawiciel, którym jest 
Mesjasz Pan! 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 26.12  święto św. Szczepana 

7:00 + Stefania i Władysław Bigos 

8:30 
Wrocanka 

+ Stanisław Wójcik (w 20. rocz. śm.) 

10:00 
+ Stanisław Ogorzałek (w 17. rocz. 

śm.) i Kazimiera 

Poza 
 

+ Joanna Macek (greg.) 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od rodziny 

Garbarz) 

+ Władysława Filip (int. od kolegów  
z huty szkła „Brożyna”) 

+ Wiktor Barański (int. od KGW 

Glinik Polski) 

+ Wiktor Barański (int. od Elżbiety  
i Stanisława Tulej) 

O nawrócenie rodziny: rodziców, 

brata, byłej dziewczyny i jej rodziny 

11:30 

Dziękczynna w 30 rocz. ślubu 

Elżbiety i Sławomira, z prośbą o 

dalsze Boże błogosławieństwo (int. 

rodziców) 

16:30 + Kazimierz Godek (w 18. rocz. śm.) 

Wtorek 27.12  - święto św. Jana Apostoła 

7:00 
+ Maria Wójcik (int. od Marii 

Orłowskiej z rodziną) 

+ Ludwika i Józefa Chudy 

18:00 
+ Tadeusz Wojnarowicz 

+ Wiesława Grzyb (w 16. rocz. śm.) 

Poza 

+ Joanna Macek (greg.) 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od rodziny 

Bugiel) 

+ Władysława Filip (int. od Renaty  
i Mariana Brożyna) 

+ Wiktor Barański (int. od poseł Marii 

Kurowskiej) 

+ Wiktor Barański (int. od OSP 
Tarnowiec) 

O nawrócenie rodziny: rodziców, 

brata, byłej dziewczyny i jej rodziny 

Środa  28.12 - święto św. Młodzianków 

7:00 
+ Maria Wójcik (int. od Teresy i 
Grzegorza Kranc z rodziną) 

+ Maria i Stanisław Dzwonkowicz 

18:00 
Za ofiarodawców 

+ Marian Pac (w 22. rocz. śm.) 

Poza 

+ Joanna Macek (greg.) 

+ Janina Woźniak (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od Stanisławy 

Wojnar) 

+ Władysława Filip (int. od Elżbiety  
i Stanisława Sikora) 

+ Wiktor Barański (int. od 

pracowników Ośrodka Zdrowia  

w Tarnowcu) 

+ Wiktor Barański (int. od Anny  

i Dariusza Dębiaków) 

O nawrócenie rodziny: rodziców, 

brata, byłej dziewczyny i jej rodziny 

Czwartek 29.12    

7:00 + Piotr Mazur (int. od siostry 

 i szwagra) 

+ Zofia Biernacka (int. od wnuka 

Przemysława Wietecha z rodziną) 

18:00 + Maria Wójcik (int. od chrzestnego 

Mariana z rodziną) 

+ Karolina Syrek (w 15. rocz. śm.) 

Poza + Joanna Macek (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od Anny Wojnar) 

+ Władysława Filip (int. od Józefa 

Golenia z rodziną) 

+ Wiktor Barański (int. od KGW 

Dobrucowa) 

+ Wiktor Barański (int. od Bogumiły 

 i Romana Krzynińskich) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od rodziny 

Wróbel) 

O nawrócenie rodziny: rodziców, 

brata, byłej dziewczyny i jej rodziny 

Piątek  30.12 święto św. Rodziny 

7:00 
+ Piotr Mazur (int. od siostrzenicy) 

+ Zofia Biernacka (int. od córki 
Małgorzaty z rodziną) 

18:00 

+ Michalina Pawłowska (w 10. rocz. 

śm.) 

+ Maria Wójcik (int. od chrzestnego 
Mariana z rodziną) 

Poza 

+ Joanna Macek (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od Edyty  
i Miłosza Leszkiewicz) 

+ Władysława Filip (int. od sąsiadów 

Marii i Mariana Betlej) 

+ Wiktor Barański (int. od właścicieli 
Masarni w Dobrucowej) 

+ Wiktor Barański (int. od Anny  

i Mariusza Dubiel) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od Romana 
Sajdak) 

O nawrócenie rodziny: rodziców, 

brata, byłej dziewczyny i jej rodziny 

Sobota  31.12    

7:00 

+ Piotr Mazur (int. od brata Henryka  
z rodziną) 

+ Zofia Biernacka (int. od córki 

Małgorzaty z rodziną) 

15:00 
+ Maria Wójcik (int. od rodziny 
Kłosowskich) 

+ Wiesław Rozpara 

Poza 

+ Joanna Macek (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od rodziny 
Wojtoników z Umieszcza) 

+ Władysława Filip (int. od Danuty 

Rzońca) 

+ Wiktor Barański (int. od OSP 
Sądkowa) 

+ Wiktor Barański (int. od Jacka 

Kozickiego z rodziną) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od Ewy 
 i Mariana Szmyd) 

O nawrócenie rodziny: rodziców, 

brata, byłej dziewczyny i jej rodziny 

Niedziela  01.01 
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

7:00 Dziękczynna w 18. rocz. urodzin 

Pawła 

8:30 
Wrocanka 

+ Kamil Niezgoda 

10:00 + Zofia i Franciszek Gorczyca 

Poza + Joanna Macek (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od Mariana 

Wójcika z rodziną) 

+ Władysława Filip (int. od Tadeusza 

i Marty Radoń) 

+ Wiktor Barański (int. od europosła 

Bogdana Rzońcy) 

+ Wiktor Barański (int. od sołtysa 

 i Rady Sołeckiej z Sądkowej) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od Natalii  

i Mateusza Szmyd) 

O nawrócenie rodziny: rodziców, 

brata, byłej dziewczyny i jej rodziny 

11:30 Za parafian 

+ Matylda i Józef Szeląg 

16:30 + Mieczysław Delimata (z okazji 

imienin) 

Ogłoszenia parafialne 
1. Jutro – święto św. Szczepana. Msze święte 

w porządku niedzielnym: 7:00, 8:30 
(Wrocanka), 10:00, 11:30, 16:30. Składka 
przeznaczona na Instytut teologiczno-
pastoralny w Rzeszowie. Na sumie 
poświęcenie owsa. 

2. Jutro Caritas parafialny po Mszach świętych 
będzie zbierad do puszek ofiary na pomoc 
choremu dziecku z Wrocanki. 

3. W tym tygodniu wypada: we wtorek święto 
św. Jana Apostoła, w środę święto świętych 
Młodzianków, w piątek święto Świętej 
Rodziny. 

4. We wtorek nie będzie Koła Biblijnego. 
5. W czwartek dodatkowa Msza o godz. 20:00, 

po niej adoracja, która potrwa do piątku do 
Mszy św. wieczornej. 

6. W sobotę o godz. 15:00 Msza połączona  
z nabożeostwem na zakooczenie roku 
kalendarzowego. Za udział w tym 
nabożeostwie można uzyskad odpust 
zupełny pod zwykłymi warunkami. Nie 
będzie Mszy św. o godz. 18:00. 

7. Przyszła niedziela to Uroczystośd Świętej 
Bożej Rodzicielki. Nie będzie katechezy ani 
adoracji pierwszoniedzielnej, w trakcie 
Mszy odśpiewamy uroczyście Hymn do 
Ducha Świętego, za który można uzyskad 
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 
O godz. 16:00 Różaniec i zmiana tajemnic 
różaocowych. 

8. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli 
w przygotowaniu dekoracji świątecznych, 
zwłaszcza rodzicom dzieci pierwszo-
komunijnych. 

9. W tym tygodniu rozpoczynamy wizyty 
duszpasterskie. Porządek na ten tydzieo: 
wtorek od godz. 16:00 – Tarnowiec gr. 1.  
i 2., środa od godz. 16:00 Tarnowiec gr. 3., 
czwartek od godz. 16:00 Tarnowiec gr. 4.  
i 5., piątek od godz. 16:00 Tarnowiec gr. 6., 
7. i 8., w sobotę od godz. 9:00 Tarnowiec 
gr. 9., 10. i 11., w poniedziałek (2.01) od 
godz. 16:00 Tarnowiec gr. 12. 
Przypominamy, że ofiary z racji wizyty 
duszpasterskiej zgodnie z decyzją ks. 
biskupa składamy w kopertach na tacę  
w czasie niedzielnej Mszy świętej. 

10. Zapraszamy na Kurs Alpha, który rozpocznie 
się 9. stycznia o godz. 18:30. Chętnych 
prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się ze 
względów organizacyjnych do ks. Łukasza, 
w zakrystii lub poprzez formularz na stronie 
parafii. 

11. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 11. i 12. z Tarnowca. Czas 
sprzątania proszę ustalid z panem 
kościelnym. 

12. Wszystkie ogłoszenia w gablotce, gazetce  
i na stronie parafii. 

 


