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Nr 8 (224), VII Niedziela Zwykła  
 

Kilka wspomnieo o ks. Andrzeju 
 

 
 

We wtorek 14 lutego odszedł z tego 
świata ks. Andrzej Tokarz, który w latach 
2009-2012 pełnił posługę w naszej parafii. 
Przybył tutaj jako neoprezbiter i tutaj 
stawiał swoje pierwsze kapłaoskie kroki. 
Niewątpliwie wielu z nas ma swoje 
wspomnienia o nim. Żaden człowiek nie 
jest idealny, każdy z nas ma swoje 
przywary, pewnie i takie miał ks. Andrzej, 
ale słuchając parafian, którzy dobrze go 
znali słychad wiele dobrych słów, ciepłych 
wspomnieo i to dotyczących różnych 
wymiarów jego życia. Oto kilka z nich: 

“Próbuję nie tracid ducha. Bóg jest wielki  
i potężny.” - to była ostatnia wiadomośd, którą 
w połowie stycznia otrzymałam od księdza 
Andrzeja. Pisał tego dnia, że czuje się bardzo 
słabo... A potem już tylko cisza i modlitwa,  
w którą włączyło się tak wiele osób, modlitwa, 
która zawsze była dla niego źródłem siły. 
Miałam okazję widywad go na co dzieo, często 
rozmawiad z nim gdy pełnił posługę w naszej 
parafii. Wtedy – taki młody człowiek - zadziwiał 
mnie swoją dojrzałością. Zawsze bardzo 
życzliwy, opanowany, kulturalny. Cokolwiek 
mówił o ludziach, zawsze z szacunkiem, często 
współczuciem, z troską o dzieci czy młodzież.  
W jego pokoju Pismo Święte miało swoje 
szczególne miejsce, a obok stał paschał. 
Codziennie przy tej zapalonej świecy pochylał się 
nad Słowem Bożym. Modlitwa i rozważania były 
dla księdza Andrzeja bardzo ważne. Zdarzało się, 
że prosił, aby nie przygotowywad dla niego 
obiadu, bo chce ofiarowad post i modlitwę  
w czyjejś intencji. Podobnie – kiedy dotykały go 
cierpienia - łączył je z modlitwą w trudnych 
sprawach. Mówił, że to jest dla niego najlepszy 
odpoczynek. Nauczał głosząc Słowo, ale też 
nauczał swoją postawą. Dziękuję Ci za to, księże 
Andrzeju. (Małgorzata) 

John Ronald Tolkien pisał „Często umierają 
ludzie, którzy zasługują na życie, a żyją ludzie, 
którzy powinni odejśd". Te smutne i gorzkie 
słowa wpisują się w dramat ks. Andrzeja 
Tokarza, który zasnął snem wiecznym w miniony 
wtorek. Mimo młodego wieku, silnego 
organizmu i chęci do życia przegrał walkę  
z ciężką chorobą zaproszony do wieczności przez 
Chrystusa, któremu oddał swoje życie. Zmarły 
kapłan na początku swojego powołania służył  
w naszej parafii. Często mieliśmy możliwośd 
podziwiad jego talent krasomówczy w trakcie 
głoszonych kazao, które zawsze zmuszały do 
refleksji. Chcieliśmy jednak kilka słów powie-
dzied o zmarłym jako człowieku, który kochał 
pracę z młodzieżą i lubował się w wędrówkach 
górskich. Swoją głęboką wiarę łączył  
z poczuciem humoru i był duszą towarzystwa. 
Często odwiedzał parafian i żył problemami 
zwykłych ludzi. Nigdy nie wstydził się ciężkiej 
pracy podczas sianokosów i żniw, pomagając 
swej licznej i ubogiej rodzinie. Każdy, kto poznał 
ks. Andrzeja wierzy, że Pan Bóg chciał go mied 
już obok siebie. (Izabela i Paweł) 

Z Księdzem Andrzejem poznaliśmy się  
w 2011 roku w murach szkoły we Wrocance. 
Poznaliśmy Go jako gorliwego kapłana, 
oddanego Bogu i ludziom, jako młodego księdza 
z ogromnym zapałem do pracy w szkole i na 
parafii. Otwartego na nasze pomysły  
i propozycje. Razem zorganizowaliśmy w naszej 
szkole jasełka, przedstawienie teatralne Męki 
Paoskiej oraz zieloną szkołę. Pomimo wielu 
obowiązków na parafii zawsze miał czas na 
wspólną kawę i długie rozmowy z nami. Znał 
nasze rodziny i chętnie je odwiedzał. Swoją 
pokorą i wewnętrznym spokojem wyciszał nasze 
złe emocje. Był NASZYM człowiekiem od 
TRUDNYCH SPRAW. Zawsze mogliśmy liczyd na 
Jego pomoc, szczerą rozmowę i modlitwę.  
Informacja o chorobie ks. Andrzeja była dla nas 
bardzo trudna, ale wszyscy wierzyliśmy, że 
wygra walkę z okropną chorobą.  Niestety 
informacja z dnia 14 lutego wywołała w nas ból 
i niedowierzanie.... Jeszcze w to nie wierzymy, że 
NASZ ks. Andrzej już nigdy do nas nie zadzwoni  
i nie zapyta... „Siostro co słychad?". Drogi Księże 
Andrzeju! Nie umiemy Ci powiedzied żegnaj! 
Mówimy do zobaczenia. Przecież My wszyscy 
jesteśmy tu tylko na chwilę! Do zobaczenia 
Księże Andrzeju, nasz kolego z pracy, PRZYJACIE-
LU! ODPOCZYWAJ W POKOJU! (A, G, E, P) 

Niech naszym darem wdzięczności wobec 
ks. Andrzeja będzie modlitwa w jego intencji 
wraz z ofiarowanymi Komuniami świętymi  
i odpustami. Niech dobry Pan, nasz Zbawiciel 
przyjmie go do swojego Królestwa, do którego 
wszyscy zmierzamy. 

Światowy Dzień Chorego 
W sobotę 11 lutego we wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes 
obchodziliśmy Światowy Dzieo Chorego.  
W naszym kościele osoby starsze i chore 
zgromadziły się na Eucharystii o godz. 10:00. 
Na zakooczenie Mszy świętej nastąpiła 
modlitwa za chorych przed Najświętszym 
Sakramentem, a następnie ks. Proboszcz 
przeszedł z Jezusem między ławkami 
błogosławiąc zgromadzonych. Była to dla nas 
okazja, aby odkrywad Jezusa bliskiego 
naszemu życiu, który przychodzi jako Lekarz 
duszy i ciała. Wielu uczestników przed Mszą 
świętą skorzystało z Sakramentu Pokuty. Przy 
tej okazji warto zaznaczyd, że w naszej parafii 
odwiedzamy co miesiąc około 70 chorych,  
a kilkanaście osób korzysta z posługi szafarzy 
nadzwyczajnych otrzymując za ich pośrednic-
twem Komunię świętą w każdą niedzielę. 
Otaczamy ich naszą modlitwą i dziękujemy za 
ich dar modlitwy i ofiarowane cierpienia  
w intencji parafii. 
 

 
 

Z dzieciakami na kręglach 
W tę samą sobotę w godzinach popołudniowych 
dzieci ze scholi i Oazy spotkały się na kręglach. 
Był to czas radości i zabawy, jak przystało na 
kooczący się karnawał. Dla wielu było to 
pierwsze spotkanie z kręglami i zmierzenie się  
z ciężkimi kulami do gry. Rekordu kręgielni nie 
pobiliśmy i pewnie nam było daleko do niego, 
ale nie to było najważniejsze. Liczyło się bycie 
razem i budowanie wspólnoty, która nie tylko 
posługuje śpiewem i formuje się, by świadomie 
przeżywad wiarę, ale także potrafi razem 
odpoczywad. Niektórzy, zwłaszcza młodsi, 
skorzystali z sali zabaw, a każdy poczęstował się 
pizzą. Jak zawsze przy takich okazjach 
promujemy grupy dziecięce i młodzieżowe  
w parafii i zachęcamy do dołączania do nas. Do 
zobaczenia! 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 20.02 

7:00 
+ Stanisław Ożóg (int. od kuzyno-
stwa: Tadeusza, Marka, Teresy, Emilii 
z Sowiny) 

18:00 

+ Piotr Tomasik (int. z okazji urodzin) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od męża 
Józefa) 

+ Andrzej Poręba (int. od rodziny 
Soboniów z Gliniczka) 

Poza 

+ Romuald Hap (int. od Danuty  
i Janusza Pabian z rodziną) 

+ Zbigniew Garbarz (int. od Wiesława 
Żebrackiego) 

+ Zbigniew Ryba (int. od rodziny 
Kenarów i Bozków) 

+ Bronisława Goleo (int. od rodziny 
Tomasików) 

Wtorek 21.02 

7:00 
+ Janina Lawera (int. od córki Mieci  
z mężem) 

18:00 

+ Zdzisława Grzesik (int. od syna 
Dariusza z żoną) 

+ Salomea i Jan 

+ Stanisław Ożóg (int. od kuzyno-
stwa: Tadeusza, Marka, Teresy, Emilii 
z Sowiny) 

Poza 

+ Romuald Hap (int. od Grzegorza 
Rozpary z rodziną) 

+ Zbigniew Garbarz (int. od Ewy  
i Andrzeja Dziadosz) 

+ Zbigniew Ryba (int. od rodziny Uli, 
Marka i Zofii z Krakowa) 

+ Bronisława Goleo (int. od rodziny 
Znój) 

Środa 22.02 Środa Popielcowa 

7:00 
+ Zdzisława Grzesik (int. od syna 
Wojciecha z żoną) 

18:00 
+ Stanisław Ożóg (int. od żony) 

Za ofiarodawców 

Poza 

+ Romuald Hap (int. od Lidii  
i Krzysztofa Franowskich 

+ Zbigniew Garbarz (int. od sąsiadów 
Śliwów) 

+ Zbigniew Ryba (int. od Zofii Grzesik 
z rodziną) 

+ Bronisława Goleo (int. od Wandy  
z rodziną) 

Czwartek 23.02 

7:00 
+ Zdzisława Grzesik (int. od syna 
Piotra z żoną) 

18:00 
+ Stanisław Mazur z Umieszcza 

+ Piotr Dłuski (w 13. rocz. śm.) 

Poza 

+ Stanisław Ożóg (int. od córki Beaty 
z rodziną) 

+ Romuald Hap (int. od rodziny 
Biernackich) 

+ Zbigniew Garbarz (int. od Pauliny  
i Grzegorza) 

+ Zbigniew Ryba (int. od Joanny 
Krygowskiej z rodziną) 

+ Bronisława Goleo (int. od Justyny  
i Roberta Betlejów z rodziną) 

Piątek 24.02 

7:00 
+ Zdzisława Grzesik (int. od syna 
Kazimierza z Małgorzatą) 

18:00 

+ Teresa Gierula (w 5. rocz. śm.) 

+ Stanisław Ożóg (int. od Agnieszki  
z rodziną) 

Poza 

+ Romuald Hap (int. od rodziny 
Kwolków) 

+ Zbigniew Garbarz (int. od rodziny 
Pikułów z Żeglec) 

+ Zbigniew Ryba (int. od Goleniów  
i Forców z Brzezówki) 

+ Bronisława Goleo (int. od 
koleżanek i kolegów z pracy 
Honoraty) 

Sobota 25.02 

7:00 
+ Bronisława Goleo (int. od synowej 
Zofii z dziedmi) 

Poza 
+ Zdzisława Grzesik (int. od siostry 
Lidii z mężem) 

18:00 
+ Stanisław Gancarz (w 7. rocz. śm.) 

+ Tadeusz Radoo (w 28. rocz. śm.) 

Poza 

+ Romuald Hap (int. od rodziny 
Bobrów z Jasła) 

+ Zbigniew Garbarz (int. od rodziny 
Łopatkiewiczów i Leo z Żeglec) 

+ Zbigniew Ryba (int. od znajomych 
Ilony ze studiów) 

+ Stanisław Ożóg (int. od rodziny 
Czerniakowskich) 

Niedziela 26.02 

7:00 + Danuta Ochałek (w rocz. śm.) 

8:30 

Wro-

canka 

+ Mirosław 

10:00 
+ Łucja Markuszka (w 7. rocz. śm.) 
 i Stanisław 

Poza 

+ Zbigniew Garbarz (int. od rodziny 
Zajdlów z Odrzykonia i z Rogów) 

+ Zbigniew Ryba (int. od pracowni-
ków Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Myślenicach) 

+ Stanisław Ożóg (int. od rodziny 
Owsiaków z Tarnowca) 

11:30 

Za parafian 

W int. Basi w 17. rocz. urodzin, 
dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę 

16:30 + Władysław Pietrusza 

 

Słowo na niedzielę 
Kpł 19,1-2.17-18   Ps 103  1 Kor 3,16-23    

Mt 5,38-48 
 

Pan Bóg wzywa nas do bycia świętymi,  
a ta świętośd ma wyrażad się w miłości, 
która przekracza zwykłą ludzką 
sprawiedliwośd. Źródłem tak pojętej 
świętości nie są nasze wysiłki, nasza 
doskonałośd ale obecnośd Boga w nas. 
Bo czy sami z siebie jesteśmy w stanie 
tak kochad jak nam mówi dziś Jezus? 
Nie! Ale czyni to w nas Duch Święty, 
jeżeli się na Niego otwieramy i z Nim 
współpracujemy. 

Ogłoszenia parafialne 
1. W poniedziałek o godz. 18:30 kolejne 

spotkanie Kursu Alpha w Domu Pielgrzyma, 
a po Mszy świętej wieczornej zbiórka 
ministrantów w kościele. 

2. We wtorek Koło Biblijne o godz. 19:00 na 
plebanii, a o 20:15 próba scholi dorosłych  
w Domu Pielgrzyma. 

3. W tym tygodniu spotkania dla kandydatów 
do Bierzmowania z klas VIII: we wtorek  
i w czwartek o godz. 18:45 w Domu 
Pielgrzyma. 

4. Najbliższa środa to Środa Popielcowa. 
Rozpoczynamy Wielki Post. W tym dniu 
obowiązuje post ścisły jakościowy  
i ilościowy. Porządek Mszy św. w Tarnowcu 
o godz. 7:00, 10:00 i 18:00, we Wrocance  
o godz. 16:30. Nowenna do Matki Bożej  
o 17:30. 

5. W czwartek dodatkowa Msza o godz. 20:00, 
po niej rozpoczęcie adoracji, która potrwa 
do piątku do godz. 17:30.   

6. Spotkania grup młodzieżowych i dziecięcych 
o stałych porach. 

7. Drogi krzyżowe w parafii: w piątki we 
Wrocance o godz. 16:00 (z Mszą o godz. 
16:30) i w Tarnowcu o godz. 17:30, w soboty 
o godz. 11:15 dla dzieci. 

8. W sobotę o godz. 16:00 Droga Krzyżowa 
przez Brzezówkę zakooczona Mszą świętą 
niedzielną. 

9. W niedziele Wielkiego Postu katechezy będą 
przygotowaniem do przeżycia Świąt 
Wielkanocnych przez rozważanie tajemnicy 
własnego chrztu. Gorzkie Żale we Wrocance 
o godz. 14:30, w Tarnowcu o godz. 15:45. 

10. Za ławkami wyłożone są Zdrapki 
Wielkopostne, które mogą byd pomocą  
w przeżywaniu Wielkiego Postu. Można je 
sobie zabrad za dobrowolną ofiarę. 

11. Rekolekcje szkolne będą w dniach 6-7 
marca, parafialne natomiast 14-16 marca. 

12. Ten piątek będzie dniem modlitwy  
o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy,  
a w niedzielę po Mszach św. będzie 
przeprowadzona zbiórka do puszek na 
pomoc dla Ukrainy. 

13. W minionym tygodniu zebraliśmy na ofiary 
trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii 6025 zł. 

14. Zakooczyliśmy wizytę duszpasterską. 
Dziękujemy wszystkim, którzy nas przyjęli za 
wspólną modlitwę, rozmowy i składane 
ofiary. Osoby, które z różnych przyczyn nie 
zostały odwiedzone, a chciałyby się spotkad 
prosimy o zgłoszenie w zakrystii lub 
telefonicznie. 

15. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 1. i 2. z Brzezówki. 

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

 
 

 


