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Tarnowiec, 8 stycznia 2023  

Nr 44 (218), Niedziela Chrztu Pańskiego  
 

Ryba? 
Pragniemy zwrócid Waszą uwagę na świat 
symboli chrześcijaoskich, aby nie były one 
dla Was „tajemnymi” znakami lecz by 
każdy z Was potrafił je czytad, modlid się 
nimi i przy ich pomocy wyrażad swe myśli  
i uczucia. 
Symbolem na który dzisiaj chcemy zwrócid 
Waszą uwagę jest znany chociażby  
z lektury H. Sienkiewicza „Quo vadis” 
starochrześcijaoski znak ryby. Ichthys 
pisany też ichtys – w języku starogreckim 
oznacza „ryba” (ἰχθύς, ΙΧΘΥΣ). Ryba to 
monogram Chrystusa. Jest znakiem 
pierwszych chrześcijan i symbolizuje Jezusa 
Chrystusa. To akrostych, czyli słowo, które 
można utworzyd z pierwszych liter 
wyrazów w zdaniu. Ichthys (ΙΧΘΥΣ) składa 
się ze starogreckich słów: 
ΙΗΣΟΥΣ, Ἰησοῦς (Iēsoûs) – Jezus 
ΧΡΙΣΤΟΣ, Χριστὸς (Christós) – Chrystus 
ΘΕΟΥ, Θεοῦ (Theoû) – Boga 
ΥΙΟΣ, Υἱὸς (Hyiós) – Syn 
ΣΩΤΗΡ, Σωτήρ (Sōtér) – Zbawiciel 
Jako symbol chrześcijaostwa była używana 
znacznie wcześniej niż krzyż, który tak 
ważnym symbolem stał się dopiero w IV 
wieku - i do dziś jest używana. Taką 
formułę i symbol ryby można znaleźd  
w starożytnych grobowcach, umieszczano 
go także nad wejściem do domu czy jako 
element dekoracyjny w przestrzeni 
kościelnej. Umieszczano symbol ryby także 
na noszonych pierścieniach, czy znakach 
noszonych na szyi, niekiedy z napisem salve 
(zbaw), lub Domine, salve nos (Panie, zbaw 
nas.) 
Ta piękna starożytna formuła jest 
katechezą i wyznaniem wiary. Używając 
tego znaku wyznajemy, że wierzymy  
w Jezusa, czyli Boga zbawiającego, który 
jest Mesjaszem oraz Bożym Synem  
i naszym Zbawcą. 
Szczególnie w tym roku duszpasterskim, 
gdy rozważamy kolejny temat kerygmatu  
o Jezusie Zbawcy, ten monogram staje się 
dla nas wszystkich bliższy i zrozumiały. 
Proponujemy aby w naszej parafii  
w bieżącym roku na drzwiach wejściowych 
zamiast tradycyjnego napisu C+M+B 2023 

(czyli Boże błogosław temu domowi), 
napisad kredą znak ryby i po nim rok 2023. 
Pisząc to, przede wszystkim sami przed 
sobą wyznajemy świadomie wiarę w Jezusa 
Zbawiciela mojego życia i mojego domu. 
Ponadto jak misjonarze wśród swoich 
sąsiadów i tych którzy zobaczą ten znak,  
zaświadczymy że w Jezusie jest Zbawienie. 
 

 
Do pierwszych i najpowszechniej spotyka-
nych jeszcze dzisiaj symboli Jezusa 
Chrystusa należą także inne monogramy. 
Najdawniejsze pochodzą już z wieku III. Są 
to: I X, co oznacza Jezus Chrystus, oraz X P, 
co znaczy Chrystus; to dwie pierwsze litery 
od greckiego słowa XPISTOS, czyli 
Pomazaniec, Mesjasz. Ten symbol wyraźnie 
określa, iż Chrystus stał się naszym 
Zbawicielem przez ofiarę krzyża. 
 

 
Od wieku XV bardzo popularny stał się 
monogram Pana Jezusa, złożony z trzech 
liter: IHS. Jest to "zlatynizowany" skrót 
grecki trzech pierwszych liter greckich od 
imienia Jezus (wielkimi literami: IHSOYS). 
 

 
Istnieje piękne świadectwo mówiące o tym, 
że Św. Efrem ilekrod napotkał imię Jezusa 
wypisane czy wyryte, całował je ze czcią. 

Korzystajmy więc i my dla duchowego 
pożytku także z bogactwa symboliki 
chrześcijaoskiej, budując żywy i czuły 
kontakt z Jezusem. 

ks. Proboszcz  
 

Słowo na niedzielę 

Iz 42,1-4.6-7 Ps 29   Dz 10,34-38   
Mt 3,13-17 

Poprzez dzisiejsze święto i Słowo Boże, 
które jest nam dane, odkrywamy  
w Jezusie Chrystusie naszą tożsamośd oraz 
odkrywamy naszą relację do Niego. „Oto 
mój Sługa...” oraz „Ten jest mój Syn 
umiłowany...” pokazują nam nie tylko kim 
jest Jezus ale także to kim my jesteśmy. 
Poprzez chrzest, który zanurzył nas  
w Chrystusa zostajemy z Nim ściśle 
złączeni i my stajemy się także umiłowa-
nymi synami i córkami Boga oraz Jego 
sługami. Czy pamiętam o tym? 
Ponadto przez Chrzest odrzuciliśmy zło  
i grzech w naszym życiu a wybraliśmy 
Boga. Dlatego św. Piotr mówi dziś  
w drugim czytaniu: „On jest Panem 
wszystkich”. Jezus jest naszym Panem, 
nasze życie do Niego należy i z Nim mamy 
je układad. Jak to wygląda w moim życiu? 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek  9.01 

7:00 + Władysław Świdrak (int. od córki 

Anny z mężem) 

+ Janina Woźniak (int. od wnuczki 

Kingi) 

18:00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla rodzin Kusiak, Staniszewscy 

 i Żychowskich 

+ Piotr Mazur (int. od chrzestnej 

matki) 

Poza + Maria Szmyd (int. od rodziny 

Świstaków) 

+ Władysława Filip (int. od 

chrzestnego Mariana Wietecha  

z rodziną) 

+ Wiktor Barański (int. od firmy 

Wietpol Aerospace) 

+ Wiktor Barański (int. od 

Burmistrza i Radnych Miasta Jasła) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od Janiny 

Majka) 

Wtorek 10.01 

7:00 + Władysław Świdrak (int. od córki 

Anny z mężem) 

+ Janina Woźniak (int. od wnuczki 

Eweliny z rodziną) 

18:00 + Zofia Biernacka (int. od syna 

 z żoną) 

+ Ludwik Radoń 

Poza + Maria Szmyd (int. od rodziny 

Zająców) 

+ Władysława Filip (int. od 

Ginalskich z rodziną) 

+ Wiktor Barański (int. od 

pracowników GOSPu Tarnowiec) 

+ Wiktor Barański (int. od 

Pracowników Powiatowego Zarządu 

Dróg w Jaśle) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od rodziny 

Wąsików) 

Środa 11.01 

7:00 + Władysław Świdrak (int. od 

wnuczki Katarzyny z rodziną) 

+ Janina Woźniak (int. od wnuczki 

Angeliki) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Zofia Biernacka (int. od wnuków 

Michała i Ani z mężem) 

Poza + Maria Szmyd (int. od Katarzyny 

 i Konrada Fabrów) 

+ Władysława Filip (int. od Heleny 

Filip) 

+ Wiktor Barański (int. od Marii 

Zięby) 

+ Wiktor Barański (int. od Grupy 

Caritas) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od kuzynki 

Zosi) 

Czwartek 12.01 

7:00 + Janina Woźniak (int. od wnuczki 

Joanny z rodziną) 

+ Mariusz Dobrowolski (int. od 

chrzestnej matki) 

18:00 + Ryszard Rozpara (w 2. rocz. śm.) 

Dziękczynna za ocalenie od złych 

zdarzeń 

Poza + Maria Szmyd (int. od Ireny, 

Katarzyny i Damiana Fabrów) 

+ Władysława Filip (int. od 

Magdaleny Frączek z rodziną) 

+ Wiktor Barański (int. od Tadeusza 

Radonia z Tarnowca) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od kuzynki 

Marii z rodziną) 

+ Władysław Świdrak (int. od Marty 

z córką) 

Piątek 13.01 

7:00 + Janina Woźniak (int. od synowej 

Anny i wnuka Adriana) 

+ Mariusz Dobrowolski (int. od  

kuzynki Renaty z rodziną) 

18:00 + Edward Filipiak 

+ Jan, Karolina i rodzeństwo 

Poza + Maria Szmyd (int. od Lepuckich 

 z Sądkowej) 

+ Władysława Filip (int. od Eweliny 

Kupka z rodziną) 

+ Wiktor Barański (int. od 

kierownictwa i pracowników 

Komendy Państwowej Straży 

Pożarnej w Jaśle) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od 

chrześnicy Gabrieli z mężem) 

+ Władysław Świdrak (int. od 

rodziny Orzechowicz) 

Sobota 14.01 

7:00 + Mariusz Dobrowolski (int. od 

teściowej i szwagra Wandy i 

Tomasza Kozik z Jedlicza) 

+ Janina Woźniak (int. od chrześnia-

ka Marka z rodziną) 

18:00 + Helena Goleń (w rocz. śm.) 

+ Franciszek Bućko (w 38. rocz. śm.) 

Poza + Maria Szmyd (int. od Marii Polak) 

+ Władysława Filip (int. od rodziny 

Głowackich) 

+ Wiktor Barański (int. od koleżanek 

i kolegów z klasy podstawowej) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od Marii  

i Stanisława Świstak) 

+ Władysław Świdrak (int. od 

sąsiadów Bubów) 

Niedziela 15.01 

7:00 + Bolesław Świdrak (w 4. rocz. śm.) 

8:30 

Wrocan-

ka 

+ Edmund i Paulina 

10:00 + Robert Wrona (w 2. rocz. śm.)  

i Krystyna 

Poza + Władysława Filip (int. od 

Dyrektora i Pracowników Muzeum 

Marii Konopnickiej w Żarnowcu) 

+ Wiktor Barański (int. od firmy PIT-

STOP Tarnowiec) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od Doroty 

Świstak z rodziną) 

+ Władysław Świdrak (int. od Anny 

 i Bolesława Wójcik) 

11:30 Za parafian 

+ Stanisław Nowak 

16:30 + Joanna i Tadeusz (int. od syna  

z rodziną) 

Ogłoszenia parafialne 
 

1. We wtorek Koło Biblijne o godz. 
19:00 na plebanii. 

2. W tym tygodniu spotkania dla 
kandydatów do Bierzmowania  
z klas VIII: we wtorek i w czwartek od 
godz. 18:45 do 20:15 w Domu 
Pielgrzyma. 

3. W środę nowenna do Matki Bożej  
o godz. 17:30 

4. W czwartek dodatkowa Msza  
o godz. 20:00. Po niej wystawienie  
i adoracja do Mszy św. wieczornej  
w piątek. 

5. Porządek wizyty duszpasterskiej na 
ten tydzieo: w poniedziałek od godz. 
16:00 – Umieszcz gr. 3. i 4., wtorek 
od godz. 16:00 – Umieszcz gr. 5, 
środa od godz. 16:00 – Umieszcz 6.  
i 7., czwartek od godz. 16:00 – 
Sądkowa gr. 1. i 2., piątek – Sądkowa 
gr. 3. i 4., sobota od godz. 9:00 – 
Sądkowa 5. i 6., w sobotę od godz. 
15:00 Sądkowa gr. 7., w poniedziałek 
(16.01) – Wrocanka gr. 1. Prosimy, 
aby na czas kolędy zamykad psy oraz 
pozostawiad otwarte bramki. 
Informujemy, że wizyta duszpas-
terska potrwa prawdopodobnie do 
drugiej połowy lutego. W związku  
z tym nie ma potrzeby trzymad 
choinek i dekoracji świątecznych aż 
do odwiedzin księdza. 

6. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym 
tygodniu zapraszamy gr. 15. i 16.  
z Tarnowca. 

7. W gablocie jest wywieszona rozpiska 
katechez przedmałżeoskich  
i przedślubnych prowadzonych  
w Jaśle. Myślących o sakramencie 
małżeostwa w najbliższym czasie 
prosimy o zapoznanie się z tą 
informacją. 

8. W Niedzieli i Gościu Niedzielnym 
znajduje się dodatek o Benedykcie 
XVI. 

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

 

 


