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Tarnowiec, 22 stycznia 2023  

Nr 4 (220), Niedziela Słowa Bożego  
 

Dzielimy się dobrem 
Początek roku kalendarzowego obfitował  

w różne wydarzenia, którymi chcemy się krótko 
podzielid. 

W środę 4 stycznia odbył się kolejny Wie-
czór Uwielbienia. W modlitwie pomagała nam 
schola połączona z naszej parafii i z parafii 
Chrystusa Króla w Jaśle. Była to dla nas kolejna 
okazja, aby zanurzyd się w miłości Pana Boga  
i dad się do Niego „przyprowadzid”. To 
wyjątkowy czas przebywania w obecności 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 

W sobotę 7 stycznia w naszym Sanktuarium 
miało miejsce spotkanie członków Stowarzy-
szenia Przyjaciół Wyższego Seminarium 
Duchownego w Rzeszowie. Oprócz członków 
stowarzyszenia w spotkaniu wzięli udział  
klerycy z roku propeudycznego (wstępnego lub 
inaczej zerowego, który od tego roku istnieje 
 w diecezji rzeszowskiej – w ten sposób 
formacja do kapłaostwa trwa obecnie 7 lat) 
wraz z Rektorem WSD – ks. Adamem Kubiś oraz 
innymi przełożonymi. Najpierw odbyła się 
wspólna Eucharystia w kościele, a następnie  
w Domu Pielgrzyma dzielenie się opłatkiem, 
poczęstunek i jasełka przygotowane przez 
kleryków. 

 
W tym samym dniu w późniejszych godzi-

nach popołudniowych i wieczornych odbyło się 
spotkanie wigilijne Katolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży. Młodzi z naszej parafii zaprosili 
na ten wieczór młodzież z KSM-u z Szebni  
i z Jedlicza. Było tłocznie i radośnie. 

W niedzielę 8 stycznia nasza Schola Dziecię-
ca pod przewodnictwem pani Jolanty Smyki 
wystąpiła na koncercie kolęd „Christus natus 
est” w parafii Chrystusa Króla w Jaśle. Dzieci 
miały po raz pierwszy zaprezentowad się poza 
parafią i dla wielu z nich było to wielkie 
przeżycie, a dla nas duma, że nasza schola 
zaczyna byd doceniana i zapraszana także poza 
parafię. 

 
W poniedziałek 9 stycznia odbyło się pierw-

sze spotkanie Kursu Alpha, który rozpoczęło 25 

osób oraz kilkanaście osób ekipy prowadzącej. 
Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. 
Rozpoczęliśmy je od posiłku w formie 
szwedzkiego stołu. Następnie wysłuchaliśmy 
wykładu wprowadzającego w całośd Kursu oraz 
obyło się spotkanie w małych grupach 
dyskusyjnych. W takiej formie i w tym samym 
gronie odbyło się też już drugie spotkanie. Przed 
nami jeszcze 8. Gdy zakooczy się cały Kurs Alpha 
napiszemy coś więcej o wrażeniach. 

 
Cieszymy się, że czas wizyt duszpasterskich 

w naszych domach nie sprawił, że „życie” przy 
parafii zamarło. Jedno i drugie idzie swoim 
torem. Może wizyty duszpasterskie nie idą 
szybko, ale dzięki temu wiele dzieje się przy 
parafii. Oprócz wspomnianych wydarzeo 
odbywają się spotkania Koła Biblijnego, 
dziecięcych i młodzieżowych grup, schola 
dorosłych gromadzi się na próbach, kontynuo-
wana jest adoracja Najświętszego Sakramentu i 
czwartkowa „dwudziestka”. Niech dobro rośnie, 
a my nim chętnie się dzielimy. Dziękujemy 
wszystkim, za których przyczyną to wszystko się 
dzieje. 

Świadome przeżywanie wiary 
W ostatnim czasie pojawiły się nowe ele-

menty w naszym kościele, które mają nam 
pomagad w byciu świadomymi katolikami. 

Pierwszym z nich są tablice nad kropielni-
cami z napisem „Jezus jest moim Panem”.  

 
Żaden gest nie powinien byd przez nas 
wykonywany mechanicznie, bez zastanowienia, 
nawet jeżeli jest wytworzonym przez lata 
nawykiem. Kiedy wchodzimy do kościoła (lub  
z niego wychodzimy) zanurzamy dłoo w wodzie 
święconej i wykonujemy nią znak krzyża. Po co? 
Dlaczego? Bo tak zostaliśmy nauczeni? Nie! Ma 
byd to przypomnienie łaski chrztu, który 
otrzymaliśmy i tego kim jesteśmy jako 
chrześcijanie. Jesteśmy dziedmi Bożymi i chcemy 
żyd zgodnie z Ewangelią. Przez ten gest 
wyrażamy, że należymy do Boga, a Jezus jest 

Panem naszego życia, naszej codzienności, 
naszych rodzin, że On panuje w naszym życiu  
i w każdej chwili chcemy czynid to, co jest 
zgodne z Jego wolą. Zanurzając więc rękę  
w wodzie święconej wypowiadajmy te słowa  
i prośmy, byśmy byli tymi kim naprawdę 
jesteśmy jako chrześcijanie. 

Drugim jest pulpit Słowa Bożego. Wciąż  
w naszym życiu osobistym bardzo mało jest 
obecne Słowo Boże. Słuchamy je w czasie Mszy 
świętej ale mało kto otwiera Księgę Pisma 
Świętego w swoim domu, w czasie codziennej 
modlitwy. Tymczasem nie ma dojrzałej  
i świadomej wiary bez wsłuchiwania się w to, co 
mówi do nas Bóg. On nam mówi o Sobie, On się 
nam objawia. Aby pomóc nam odkrywad Słowo 
Boże w naszym życiu został zamieszczony pulpit 
Słowa Bożego w przedsionku kościoła. 
Zachęcamy, aby korzystad z niego. Znajduje się 
na nim otwarta Księga, gdzie możemy wchodząc 
do świątyni przeczytad teksty Liturgii Słowa  
z danego dnia (to dobry sposób, by potem 
owocniej przeżywad Mszę świętą). Ponadto na 
czas swojej modlitwy w kościele można zabrad 
egzemplarz Pisma Świętego lub Ewangelii na 
każdy dzieo albo wylosowad karteczkę  
z fragmentem z Biblii (wchodząc lub wychodząc 
z kościoła). Wielu też mówi, że Pismo Święte 
jest trudne. Jeżeli zatem wchodząc w kontakt ze 
Słowem Bożym będzie dla nas coś trudnego lub 
niezrozumiałego, możemy zapisad nasze pytanie 
na kartce i wrzucid do znajdującej się w pulpicie 
skrzynki. Odpowiedź udzielimy w czasie 
katechezy lub homilii, albo na łamach naszej 
gazetki. Mamy nadzieję, że ten „mebel” pomoże 
nam odkrywad Pismo Święte, tak by stało się 
ono częścią naszej codzienności. 

 
Wzrastajmy w wierze, wychodźmy z naszych 

zastałych przyzwyczajeo (nieraz martwych)  
i przeżywajmy coraz głębiej i świadomie nasze 
bycie chrześcijanami. 

ks. Łukasz 
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Intencje Mszy świętych 
Poniedziałek 23.01 

7:00 + Władysława Filip (int. od syna Henryka  
z żoną) 

18:00 + Maria Szmyd (int. od syna Adama z żoną) 

  W intencji wnuków Urszuli i Karola 

Poza + Wiktor Baraoski (int. od KGW Brzezówka) 

  + Zdzisława Grzesik (int. od swatowej Marii 
z synami) 

  + Władysław Świdrak (int. od rodziny 
Świdraków z Roztok) 

  + Mariusz Dobrowolski (int. od rodziny 
Dobrowolskich) 

  + Janina Woźniak (int. od rodziny 
Albrychtów) 

Wtorek 24. 01 - św. Franciszka Salezego 
7:00 

 

+ Władysława Filip (int. od wnuka Rafała  
z Anią) 

18:00 + Mariusz Machowicz (w 7. rocz. śm.) 

  + Maria Szmyd (int. od wnuka Marcina  
z rodziną) 

Poza + Wiktor Baraoski (int. od Rady Gminy 
Skołyszyn) 

  + Zdzisława Grzesik (int. od swatów 
Burdów) 

  + Władysław Świdrak (int. od rodziny 
Świdraków z Dobrucowej) 

  + Mariusz Dobrowolski (int. od sąsiadki 
Zofii Grzesik z rodziną) 

  + Janina Woźniak (int. od sąsiadki Joli 
 i Leszka z rodziną) 

Środa 25.01-święto Nawrócenia św. Pawła 
7:00 + Władysława Filip (int. od wnuczki Oli 

 z rodziną) 

18:00 Za ofiarodawców 

  + Maria Szmyd (int. od wnuka Jacka 
 z rodziną) 

Poza + Wiktor Baraoski (int. od Anastazji 
Serafin) 

  + Zdzisława Grzesik (int. od swatów  
z Podniebyla) 

  + Władysław Świdrak (int. od rodziny 
Tomasików) 

  + Romuald Hap (int. od Ewy Rozpary) 

  + Janina Woźniak (int. od Zofii) 

Czwartek  26.01-św. Tymoteusza i Tytusa 
7:00 + Mariusz Dobrowolski (int. od wnuków) 

18:00 + Maria Szmyd (int. od wnuka Franciszka) 
  + Władysława Filip (int. od wnuczki Joanny 

z mężem) 

Poza + Wiktor Baraoski (int. od koleżanek 
 i kolegów z Wydziału ds. Koordynacji 
i Działao Powiatowych Służb Inspekcji 
 i Straży Starostwa Powiatowego w Jaśle) 

  + Zdzisława Grzesik (int. od rodziny 
Burdów i Wąsowiczów) 

  + Władysław Świdrak (int. od Stanisława 
Garbacika z córką i zięciem) 

  + Romuald Hap (int. od Władysława  
i Bożeny Kosioskich z rodziną) 

  + Janina Woźniak (int. od sąsiadów 
 z Przysiółka „Górą”) 

Piątek 27.01.  

7:00 + Władysława Filip (int. od syna Zdzisława 
 z dziedmi) 

18:00 + Bolesław Lula (w 9. rocz. śm.) 

  + Wiktor Baraoski (int. od mamy) 

Poza + Zdzisława Grzesik (int. od rodziny Weule) 

  + Władysław Świdrak (int. od Lili i Marka 
Świdraków) 

  + Janina Woźniak (int. od KGW  
z Brzezówki) 

  + Romuald Hap (int. od wnuczki Kariny 
 z rodziną) 

Sobota 28.01 - św. Tomasza z Akwinu 

7:00 + Ewa Garbarz (w 1. rocz. śm.) 

18:00 + Krystyna Kostrząb i zmarli z rodziny 

  + Wiktor Baraoski (int. od mamy) 

Poza + Zdzisława Grzesik (int. od szwagra 
Stanisława) 

  + Władysław Świdrak (int. od Janiny Bożek 
z Szebni) 

  + Janina Woźniak (int. od Łukasza  
z rodziną) 

  + Romuald Hap (int. od wnuczki Kariny 
z rodziną) 

Niedziela 29.01. 
7:00 + Mariusz Dobrowolski (int. od Małgorzaty 

Skiby z rodziną) 

8:30 

Wrocanka 

+ Jan Hydzik (int. od siostry) 

10:00 + Tomasz Plisz (w 2. rocz. śm.) i Ryszard 

Poza + Zdzisława Grzesik (int. od Pawła i Dawida 
Grzesik) 

  + Władysław Świdrak (int. od Marii  
i Krzysztofa Grzesiak) 

  + Janina Woźniak (int. od Marty Polak  
z rodziną) 

  + Romuald Hap (int. od wnuka Michała  
z rodziną) 

11:30 + Władysław i Stanisława Koziccy oraz 
Lucyna i bliscy zmarli 

16:30 W int. Stanisławy w 83. urodziny 

 

Słowo na niedzielę 
 

Iz 8,23b-9,3   Ps 27   1 Kor 1,10-13.17     
Mt 4,12-23 

 
Czy my nie przypominamy tego ludu,  
o którym mówi pierwsze czytanie  
i Ewangelia? Czy nie jesteśmy ludem 
„siedzącym w ciemnościach”? Niby 
wierzący ale przemieszani z poganami  
i żyjący jak ludzie nie znający Boga... 
Można przywyknąd do ciemności czy 
mroku w swoim życiu... do bylejakości  
i powierzchowności... i nawet ich nie nie 
zauważad albo uważad je za coś 
normalnego. Jezus natomiast chce 
przemienid nasze życie! Chce wyciągnąd 
nas z tego mroku. Dokonuje tego przez 
głoszenie Ewangelii. Jeżeli chcę otrzymad 
Boże światło, jeżeli chcę by moje życie 
nabrało nowej jakości, to potrzebuję 
otwierad się na głoszone mi Słowo Boże. 
Tak wlewa się światło do życia! 
 

Ogłoszenia parafialne 
 

• W tym tygodniu wypada: w środę Święto 
Nawrócenia św. Pawła – zakooczenie 
tygodnia modlitw o jednośd chrześcijan. 

• W poniedziałek o godz. 18:30 kolejne 
spotkanie Kursu Alpha. 

• We wtorek nie będzie Koła Biblijnego. 
• W środę nowenna do Matki Bożej o godz. 

17:30 

• W czwartek nie będzie Mszy o godz. 20:00. 
Adoracja rozpocznie się o godz. 21:00  
i potrwa do Mszy św. wieczornej w piątek. 

• W przyszłą niedzielę nie będzie katechezy dla 
dorosłych. 

• Porządek wizyty duszpasterskiej na ten tydzieo:  
   we wtorek od godz. 16:00 – Wrocanka gr. 7.,               

   w czwartek od godz. 16:00 – Wrocanka gr. 8.,  

   w piątek od godz. 16:00 – Wrocanka gr. 9,  

   w sobotę od godz. 9:00 – Wrocanka gr. 10.,  

   w poniedziałek (30.01) – Brzezówka gr. 1.  

   Prosimy, aby na czas kolędy zamykać psy  

   oraz pozostawiać otwarte bramki. 

• W tym tygodniu ze względu na kolędę, 
kancelaria parafialna czynna w poniedziałek  
i środę oraz sobotę po Mszy wieczornej.  
W pilnych sprawach prosimy o kontakt 
telefoniczny. Spowiedź u ks. wikarego będzie 
możliwa w poniedziałek i sobotę przed Mszą 
wieczorną, w pozostałe dni rano. 

• Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w minionym 
tygodniu. W tym tygodniu zapraszamy gr. 19. 
z Tarnowca i gr. 1. z Umieszcza. 

• W zakrystii są do odebrania rozpiski Mszy 
pogrzebowych za śp. Andrzeja Porębę, 
Stanisława Ożoga i Janinę Lawerę. Można je 
znaleźd także na stronie parafii. 

• Na misje w Uroczystośd Objawienia 
Paoskiego zebraliśmy składkę 3838 zł oraz za 
kredę 2465 zł. 

• Przeżywamy dziś Niedzielę Słowa Bożego. 
Zachęcamy, aby z pulpitu Słowa Bożego zabrad 
dla siebie karteczkę z fragmentem Pisma 
Świętego. 

• W sklepiku i zakrystii można nabyd książkę 
zawierającą wybrane kazania wygłoszone  
w naszej parafii w roku poświęconym Bożej 
Miłości. Planowane jest wydanie podobnych 
zbiorów z każdego roku formacyjnego. 

• W sklepiku są jeszcze dostępne Ewangelie na 
każdy dzieo. Można także nabyd różne 
wydania Pisma Świętego. 

• Akcja Katolicka zaprasza w środę o godz. 19:00 

na wspólne oglądanie filmu poświęconego ks. 

Janowi Kaczkowskiemu pt. „Johny”. 

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

 

  
 


