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Kolęda czy wizyta duszpasterska? 

W ostatnich dniach rozpoczęliśmy w naszej parafii tzw. „kolędę”. Ta jed-
nak popularna nazwa trochę zaciemnia nam sens odwiedzin księdza  
w domach swoich parafian.  Lepszym określeniem wydaje się „wizyta dusz-
pasterska”. O co chodzi? Po co ona w ogóle jest? W mediach pojawia się 
wiele komentarzy, które nieraz bywają negatywne. Czy wizyta duszpaster-
ska jest tak samo postrzegana przez wiernych jak przez księży? Zapytałem 
kilka osób o to czym dla nich jest kolęda. Jakie były ich odpowiedzi? 

- Wizyta księdza po kolędzie jest przede wszystkim szansą na rozmowę  
o sprawach, o których zwykle nie ma okazji rozmawiać. Wierny może zasię-
gnąć opinii osoby duchownej na interesujący go temat, co w tej formie 
komunikacji jest dla niego proste. Ponadto podczas kolędy można przeka-
zać swoje sugestie na temat życia parafii, a także nawiązać relacje z dusz-
pasterzem. 

- Wizyta Księdza po kolędzie to dla mnie czas na spotkanie z drugim czło-
wiekiem, wspólną modlitwę i wymianę informacji i doświadczeń odnośnie 
mojego kościoła parafialnego. Taka wizyta jest szansą na pozbycie się 
pewnej anonimowości księdza jako duszpasterza parafii i mnie jako para-
fianina. To okazja to rozmowy o tym co w parafii idzie dobrze, ale też o tym 
co mi się nie podoba i można zrobić lepiej. To w końcu wsparcie mojej ro-
dziny na osobistej drodze wiary. Co roku jest to ważne doświadczenie  
w mojej rodzinie, które łączy z parafia. 

- Wizyta duszpasterska to okazja dla księdza, który jest Ojcem duchowym 
i dla mnie do lepszego poznania i szczerej rozmowy. Zawsze traktuję kapła-
na jak zapowiedzianego ale i oczekiwanego gościa, a nie jak intruza,który 
coś ode mnie chce. Jeżeli ksiądz jest życzliwie przyjęty,a mimo to bardzo się 
śpieszy możemy tę okazję zmarnować. 

- Dla mnie wizyta duszpasterska to możliwość lepszego poznania się jak 
 i rozmowa na temat parafii oraz zmiany jakie bym ewentualnie widział we 
wspólnocie. 

- Popularna w Polsce kolęda jest dla mnie tradycją, spotkaniem z osobą 
duchowną, z którą mogę poruszyć tematy dotyczące kwestii natury religij-
nej. Lubię gościć u siebie ludzi, a mój dom od zawsze jest otwarty dla Jezusa 
Chrystusa, który od najmłodszych lat jest dla mnie najważniejszy. Wizyta 
duszpasterska nie jest dla mnie przykrym obowiązkiem, postrzegam ją przez 
pryzmat wiary, oczami duszy. Uważam, że każdy chrześcijanin w taki wła-
śnie sposób powinien do niej podchodzić. 

- Generalnie wizytę duszpasterską traktowałam zawsze jako błogosła-
wieństwo domu. Mogę nawet powiedzieć, że było to dla mnie spotkanie  
z Panem Bogiem na moim podworku. No ale.... nadszedł czas, kiedy to 
zrobiłam się złośliwa i zaczely mnie pewne sprawy irytować na naszej para-
fii.Wiec zaczęłam traktowac wizyty duszpasterskie jako czas na spotkanie  
z księdzem, aby móc pozadawać trudne pytania, więc moja mama od kilku 
lat mówi "tylko Cię proszę o nic nie pytaj". 

- "Chodzi ksiądz po kolędzie"... Trochę mnie drażni to określenie. Odwie-
dza nas ktoś, kogo znam, szanuję, do kogo mam zaufanie. Sięgając pamię-
cią wstecz, mogę powiedzieć, że dla mnie, zawsze było to wydarzenie od-
świętne. Zależnie od wieku i sytuacji, pojawiały się różne emocje. Zawsze 
jednak, była to okazja to pewnego zastanowienia nad tematem rozmowy, 
który chciałabym poruszyć. Bywały to sprawy rodzinne, tematy parafialne, 
czasem niepokojące, o których jakoś nie było okazji rozmawiać. Wspólna 
modlitwa i błogosławieństwo domu u progu Nowego Roku, to umocnienie 
nadziei w Nowonarodzonym Zbawcy, która powinna poprawiać nasze 
wzajemne relacje. Przyjmuję Księdza w takich warunkach, w jakich żyję, nie 
przewracam domu do góry nogami... 

Oczywiście to nie pełny obraz, na pewno gdyby zapytać ludzi będących 
dalej od Kościoła i Pana Boga, to byśmy usłyszeli jeszcze inne odpowiedzi. 
Tak widzą „kolędę” wierni. A jak my księża ją postrzegamy? 

 
 
 

Z mojej strony to rzeczywiście spotkanie z parafianami, poznanie 
tych, których widzę (lub nie) w kościele. Odwiedzając wiele domów 
nie jesteśmy w stanie poświecić tyle czasu ile byśmy chcieli i ile 
niejednokrotnie widzimy, że także wy oczekujecie. Ale w tym krót-
kim spotkaniu jest w nas pragnienie, by była to ROZOMOWA DUSZ-
PASTERSKA a zatem dotycząca kwestii wiary. Przychodząc do domu 
chcemy rozmawiać o Jezusie, dzielić się Nim, usłyszeć kim On jest 
dla Was i jakie miejsce zajmuje w waszych rodzinach i podpowiadać 
co robić, by On był w centrum naszego życia.  

Oczywiście łatwiej nieraz jest rozmawiać „o pogodzie” czy o kwe-
stiach zewnętrznych (funkcjonowanie parafii czy też sprawach 
materialnych) ale nie to jest celem wizyty, która ma być pasterzo-
waniem dusz. Nie bójmy się rozmowy o Jezusie. Niech On będzie 
centrum naszych spotkań. 

Do zobaczenia w waszych domach! 

ks. Łukasz 
 

Statystyki minionego roku 
 

 Rok 2021 Rok 2022 

Chrzty 29 40 

Pierwsza Komunia 46 50 

Bierzmowanie 29 52 

Śluby 22 12 

Pogrzeby 53 54 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

1. We wtorek nie będzie koła biblijnego. 
2. We wtorek o godz. 20:00 próba scholi dorosłych w domu piel-
grzyma. 
3. W środę Wieczór Uwielbienia. Nie będzie Nowenny przed Mszą 
świętą. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18:00, po niej wystawienie, 
adoracja i uwielbienie, zakończenie indywidualnym błogosławień-
stwem Najświętszym Sakramentem. 
4. W czwartek nie będzie Mszy o godz. 20:00 ani Adoracji z racji 
uroczystości, która wypada w piątek. 
5. W piątek Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Święto 
obowiązkowe, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych. Msze z uroczystości w porządku niedzielnym: w czwartek 
o godz. 18:00, w piątek o godz. 7:00, 8:30 (Wrocanka), 10:00, 11:30, 
16:30. Na każdej Mszy poświęcenie kredy i kadzidła. Można je nabyć 
w kościele – ofiara przeznaczona na cele misyjne. 
6. W sobotę odbędzie się spotkanie Stowarzyszenia Przyjaciół Semi-
narium Duchownego z południowej części diecezji. Rozpoczęcie 
Mszą św. o godz. 14:00. Zapraszamy do udziału. 
7. Chorych odwiedzimy w lutym. 
8. W sobotę o godz. 17:00 Nabożeństwo Pierwszosobotnie. 
9. Najbliższa niedziela to Święto Chrztu Pańskiego. Katecheza przed 
Mszami o godz. 10:00 i 11:30. 
10. Zapraszamy na Kurs Alpha, który rozpocznie się 9. stycznia  
o godz. 18:30. Pozostało jeszcze kilka miejsc. Chętnych prosimy  
o wcześniejsze zgłoszenie się ze względów organizacyjnych 
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11. Porządek wizyty duszpasterskiej na ten 
tydzień: w poniedziałek od godz. 16:00 – 
Tarnowiec gr. 12., wtorek od godz. 16:00 – 
Tarnowiec gr. 13., środa od godz. 16:00 
Tarnowiec gr. 14 i 15., czwartek od godz. 
16:00 Tarnowiec gr. 16. i 17., w sobotę od 
godz. 9:00 Tarnowiec gr. 18. i 19. oraz 
Umieszcz gr. 1., w sobotę od godz. 15:00 
Umieszcz gr. 2., w poniedziałek (9.01) – 
Umieszcz gr. 3. i 4. Prosimy, aby na czas 
kolędy zamykać psy oraz pozostawiać otwar-
te bramki. 

 12. W sklepiku można nabyć Ewangelie na 
każdy dzień. Zachęcamy do skorzystania  
z tej formy słuchania słowa Bożego. 
13. W zakrystii są do odebrania rozpiski 
Mszy pogrzebowych za śp. Romualda Hap, 
Bronisławę Goleń, Zbigniewa Rybę i Zbi-
gniewa Garbarza. Można je znaleźć także 
na stronie parafii. 
14. W zakrystii jest dostępny „Znak łaski” - 
czasopismo Wyższego Seminarium Du-
chownego w Rzeszowie. Zapraszamy 
członków Stowarzyszenia i wszystkich 
zainteresowanych po odbiór. 
15. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 13. i 14. z Tarnowca. 
16. Bóg zapłać za ofiary złożone na różne 
cele w czasie Świąt: z pasterki na Fundusz 
Obrony Życia 2341 zł, składka w św. Szcze-
pana na Instytut Teologiczno-Pastoralny  
w Rzeszowie 5301 zł i 7 euro, do puszek na 
chore dziecko zbierane przez Caritas  
15 040,00 zł i 15 euro. 
 

Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 02.01 - św. Bazylego i Grzego-
rza z Nazjanu 

7:00 + Zofia Biernacka (int. od kuzyna 
Bogdana z żoną) 

+ Zbigniew (w 10. rocz. śm.) 

18:00 W 86. rocz. urodzin, o Boże bło-
gosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej Tarnowieckiej dla Mieczy-
sława Podsiadło 

+ Piotr Mazur (int. od córki Karo-
liny z rodziną) 

Poza + Maria Szmyd (int. od Kuszów z 
Turaszówki) 

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

+ Wiktor Barański (int. od Ewy i 
Eugeniusza Betlej) 

+ Wiktor Barański (int. od KGW z 
Sądkowej) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od Mar-
cina Betleja z rodziną) 

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

Wtorek 03.01    

7:00 + Piotr Mazur (int. od syna Łuka-
sza z Agnieszką) 

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

18:00 O zdrowie i Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej dla 
Janiny i Stanisława i rodziny 
Szetelów 

+ Maria Zając 

Poza + Maria Szmyd (int. od rodziny 
Miśkowiczów) 

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

+ Wiktor Barański (int. od Alek-
sandry Betlej) 

+ Wiktor Barański (int. od sołty-
sów Gminy Tarnowiec) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od Józefy 
Białek) 

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

Środa 04.01   

7:00 + Piotr Mazur (int. od brata 
Krzysztofa z żoną) 

+ Władysław Świdrak (int. od 
córki Krystyny) 

18:00 Za ofiarodawców 

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

Poza + Maria Szmyd (int. od Tadeusza i 
Stanisława Buczyńskich) 

+ Władysława Filip (int. od kole-
gów z Huty Szkła „Brożyna”) 

+ Wiktor Barański (int. od Joanny 
Garbacik Kowal i Piotra z rodziną) 

+ Wiktor Barański (int. od Stowa-
rzyszenia Społeczno-Kulturalnego 
Sołtysów Powiatu Jasielskiego) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od rodzi-
ny Berek) 

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

Czwartek 05.01   

7:00 + Władysław Świdrak (int. od 
córki Krystyny) 

O zdrowie dla Stanisławy 

18:00 + Piotr Mazur (int. od brata Wal-
demara z żoną) 

+ Zofia Biernacka (int. od chrzest-
nego z rodziną) 

Poza + Maria Szmyd (int. od Małgorza-
ty Gorczyca z mężem) 

+ Władysława Filip (int. od sio-
strzeńca Krzysztofa z żoną) 

+ Wiktor Barański (int. od Wie-
sława Latoszka) 

+ Wiktor Barański (int. od Stowa-
rzyszenia Społeczno-Kulturalnego 
Sołtysów Powiatu Jasielskiego) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od 
chrzestnej Katarzyny z rodziną) 

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

Piątek 06.01 – Uroczystość Objawienia 
Pańskiego  

7:00 + Józefa Radoń (w 17. rocz. śm.) 

8:30 
Wrocanka 

+ Edmund i Paulina 

10:00 + Maria i Józef Grochowscy 

Poza + Maria Szmyd (int. od pracowni-
ków V wydziału ksiąg wieczystych 
Sądu Rejonowego w Jaśle) 

+ Władysława Filip (int. od rodzi-
ny Michalskich z Gąsówki) 

+ Wiktor Barański (int. od rodziny 
Głowackich i Stójów) 

+ Wiktor Barański (int. od Małgo-
rzaty i Janusza Czech z Sądkowej) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od sio-
strzeńca Radka) 

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

11:30 Za parafian 

Zmarli z rodziny Stanków i Chmu-
rów 

16:30 O zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla Janiny 

Sobota 07.01   

7:00 + Zofia Biernacka (int. od syna z 
żoną) 

+ Alfreda Parys (w 1. rocz. śm.) 

18:00 O dary Ducha Świętego i błogo-
sławieństwo Boże dla Neli i Jerze-
go 

+ Piotr Mazur (int. od bratanicy 
Katarzyny z rodziną) 

Poza + Maria Szmyd (int. od pracowni-
ków I wydziału Cywilnego Sądu w 
Jaśle) 

+ Władysława Filip (int. od kole-
żanek z pracy córki Ani) 

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

+ Wiktor Barański (int. od znajo-
mych Agnieszki i Michała Olbrot) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od rodzi-
ny Leszczyńskich) 

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

Niedziela 08.01   

7:00 + Mieczysław i Sylwester 

8:30 
Wrocanka 

+ Józefa i Lucyna 

10:00 + Małgorzata Ciepiela (w 12. rocz. 
śm., int. od męża) 

+ Stanisława Pasterczyk (w 1. 
rocz. śm., int. od brata) 

Poza 
+ Maria Szmyd (int. od pracowni-
ków wydzialu administracyjnego 
Sądu Rejonowego w Jaśle) 

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

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

+ Wiktor Barański (int. od prezesa 
OSP Wrocanka Konrada Fabra) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od rodzi-
ny Jurusików i zofii Rzońca) 

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

11:30 Za parafian 

16:30 + Stanisława Gawron 

 


