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+ W tym tygodniu pożegnaliśmy Ś.P. Marię Wielgosz + 

 

„Ładowarka duszy - rekolekcje szkolne” 
 

Po co ta strata czasu? Jakieś re-
kolekcje? Tyle zmarnowanych lekcji! 
Takie głosy w odniesieniu do szkol-
nych rekolekcji wielkopostnych 
można nierzadko usłyszeć lub prze-
czytać w mediach. Sens rekolekcji i 
ocena ich przydatności zależą od 
tego, jak odpowiadamy na pytania: 
Kim jestem? Dokąd zmierzam? Po co żyję? 
       Jan Paweł II powiedział W 1979 r.  do młodzieży: „ […] w żywym 
kontakcie z Panem Jezusem, w kontakcie ucznia z Mistrzem – roz-
poczyna się i rozwija najwspanialsza działalność człowieka; nosi ona 
nazwę: praca nad sobą. Praca ta ma na celu kształtowanie samego 
swego człowieczeństwa. O ile w życiu naszym przygotowujemy się 
do spełniania różnych prac i zadań w takim czy innym zawodzie, to 
ta praca jedynie zmierza do ukształtowania samego człowieka: 
człowieka, jakim jest każdy z nas”. 
      Kształtowanie człowieczeństwa dzieci i młodzieży w duchu Chry-
stusowym prowadził w naszej parafii w dniach 6-7 marca br. ksiądz 
Łukasz Mariuszyc. W pierwszym dniu pod jego kierownictwem  
staraliśmy się zobaczyć z bliska i poznać Jezusa Dobrego Pasterza, 
zauważyć jak o każdego dba i woła po imieniu.  Drugiego dnia reko-
lekcjonista prowadził nas do Chrystusa najlepszego Lekarza, który 
dał nam bezcenne lekarstwa – sakrament pokuty i Eucharystii.  
Ewangeliczne treści, tak ważne w codziennym życiu,  uczniowie ze 
szkół działających  na terenie naszej parafii przyswajali sobie po-
przez: uważne słuchanie Słowa Bożego, śpiew połączony z ruchem, 
tańcem, malowanie plakatów i koszulek służących ewangelizacji, 
filmy, oglądanie przedstawienia teatralnego inspirowanego przy-
powieścią o synu marnotrawnym, wysłuchanie świadectwa o sa-
kramencie pokuty. Wszystkie nabożeństwa, zajęcia i aktywności 
odbywały się w trzech grupach wiekowych na przemian: w kościele, 
w Szkole Podstawowej w Tarnowcu oraz w GOK-u. 
   Cieszymy się, że 
dzieci i młodzież prze-
konała się, że zajmo-
wanie się Panem Bo-
giem jest tak cieka-
wym, dynamicznym i 
potrzebnym doświad-
czeniem, ale tak na-
prawdę to On nami 
się zajmuje. Chyba najtrudniejszym wyzwaniem było zachowanie 
ciszy w czasie Drogi Krzyżowej na dróżkach dużej Kalwarii. Jedna   
z nauczycielek przyznała, że w czasie rozważań pasyjnych zapano-
wała pełna skupienia cisza.  Ks. rekolekcjonista swoim uśmiechem  
i zapałem, poczuciem humoru  zachęcał dzieci do pokazywania 
gestów piosenek i udzielania odpowiedzi na postawione pytania. 
Chyba wszystkim zapisało się w pamięci opowiadanie o pracy  
z niewidomym chłopcem i wrażliwości ludzi niepełnosprawnych. 
Znamienne też było stwierdzenie, że w każdym jest dobre serce, ale  

 
 
 
czasem ktoś o tym zapomniał. Moim zdaniem te odważne 
słowa nie zachęcają do infantylizmu i naiwności, ale kierują 
uwagę na bardzo ważną prawdę: pierwszym słowem wypo-
wiedzianym nad każdym z nas w  pierwszej chwili życia było 
słowo miłości Stwórcy, to On pierwszy złożył pocałunek na 
duszy każdego z nas w chwili poczęcia. W czasie rekolekcji 
trzeba odkopać tę fundamentalną prawdę, bo na tej dobrej 
nowinie wszystko można odbudować.   
               Owoce rekolekcji, odnowienie relacji z Bogiem,  
rodzicami, nauczycielami, traktowanie  obowiązków doty-
czących szkoły, parafii i ojczyzny zawierzamy Niepokalanemu 
Sercu Maryi. 

Teresa W. 

 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 
1. Dzisiaj i przez niedziele Wielkiego Postu Gorzkie Żale  
z kazaniem pasyjnym o godz. 15.45 w Tarnowcu i 14.30 
we Wrocance. 
2. W poniedziałek o godz. 18:30 kolejne spotkanie Kursu 
Alpha w Domu Pielgrzyma. 
3. We wtorek rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne  
w naszej parafii. Poprowadzi je o. Dymitr. Program reko-
lekcji: wtorek, środa, czwartek Msza z nauką o godz. 
10.00 i 18.00. We wtorek po Mszy popołudniowej szcze-
gólnie zapraszamy rodziców dzieci przygotowujących się 
do Komunii i Bierzmowania – na naukę stanową dla Ro-
dziców. Składka zbierana w czasie Mszy rekolekcyjnych  
przeznaczona jest dla ojca Rekolekcjonisty. W dni reko-
lekcji Msze o 7.00 odprawiane będą bez nauk. 
4. W tym tygodniu spotkania dla kandydatów do Bierz-
mowania z klas VIII: we wtorek i czwartek o godz. 19:00  
w Domu Pielgrzyma. 
5. We wtorek o godz. 20:15 próba scholii dorosłych  
w Domu Pielgrzyma. 
6. We wtorek nie będzie Koła Biblijnego, a w czwartek 
Mszy o 20.00. 
7. W czwartek/piątek na naszą parafię przypada dzień 
Diecezjalnej Peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej. 
Rozpoczęcie na Mszy wieczornej w czwartek. Całodobo-
wa adoracja Najświętszego Sakramentu rozpocznie się po 
Mszy i trwać będzie wg zwyczajnego porządku. 
8. Spotkania grup młodzieżowych i dziecięcych o stałych 
porach. 
9. Wielkopostna spowiedź w naszej parafii odbywać się 
będzie w dniach 21, 22, 23 marca i 3 kwietnia. 
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10. Drogi krzyżowe w Tarnowcu:  
w piątek o godz. 17:30, w sobotę  
o godz. 11:15 dla dzieci, we Wrocance 
w piątek o godz. 16:00 z Mszą  o godz. 
16:30. 
11. W sobotę o godz. 16:00 Droga 
Krzyżowa przez Dobrucową zakończo-
na Mszą świętą niedzielną. 
12. Najbliższa sobota to 3-cia sobota 
miesiąca – o 17.30 modlitwy w intencji 
Obrony życia i za Rodziców oczekują-
cych potomstwa 13. Przypadającą na 
niedzielę 19 marca Uroczystość Św. 
Józefa zostaje przeniesiona na ponie-
działek 20 marca. 
14. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w 
minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 7. z Brzezówki i 1.  
z Dobrucowej. 
15. Przy wyjściu z kościoła i w zaprzy-
jaźnionych sklepach są wystawione 
kosze na dary dla ubogich i potrzebują-
cych.   
16. Dziękujemy za ofiary do puszek na 
Dzieło Pomocy Misjonarzom; zebrano 
1979 zł. 
17. Męski Marsz Modlitwy i Pokuty, 
organizowany przez Franciszkanów  
i Parafię św. Antoniego w Jaśle, wyru-
szy po raz kolejny z Jasła do Dębowca 
w sobotę 18 marca. Bliższe informacje 
znajdują się na plakacie 
 

 

Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 13.03 

7:00 
+ Franciszka Karaś (w rocz. śm.) 

18:00 + Teresa Mazur (w rocz. śm.) 

+ Kazimierz Müller   

+ Zofia Biernacka (int. od syna 
Leszka) 

Poza + Zbigniew Garbarz (int. od rodzi-
ny Kaczorów z Szebni) 

+ Zbigniew Ryba (greg.) 

+ Stanisław Ożóg (int. od kolegów 
i koleżanek Beaty z Ośrodka 
Zdrowia w Tarnowcu) 

+ Janina Lawera (greg.) 

+ Zygmunt Wojtyczek (int. od 
rodziny Ginalskich) 

Wtorek 14.03    

7:00 + Zofia Biernacka (int. od kuzynki 
Zofii i Józefa) 

18:00 + Joanna i Franciszek Radoń 

+ Zbigniew Smyka (int. od wnuka 
Marcina z Kasią) 

+ Waldemar Wójtowicz (int. od 
teściów) 

Poza + Zbigniew Garbarz (int. od kole-
gów z działu inwestycji zakładu 
gazowniczego w Jaśle) 

+ Zbigniew Ryba (greg.) 

+ Stanisław Ożóg (int. od Barbary i 
Stefana Kolbusz) 

+ Janina Lawera (greg.) 

+ Zygmunt Wojtyczek (int. od 
rodziny Suchów) 

Środa 15.03   

7:00 + Waldemar Wójtowicz (int. od 
szwagra Arka) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Józefa, Jan, Zenon Wiktorscy, 
Maria i Mieczysław Marczak, 
Stanisław Wiktorski 

+ Zofia Biernacka (int. od bratani-
cy Lucyny z rodziną) 

Poza + Zbigniew Garbaz (int. od kolegi 
Jacka z Nowego Żmigrodu) 

+ Zbigniew Ryba (greg.) 

+ Stanisław Ożóg (int. od pracow-
ników Multifarb) 

+ Janina Lawera (greg.) 

+ Zygmunt Wojtyczek (int. od 
Marii Klocek) 

Czwartek 16.03  

7:00 + Zofia Biernacka (int. od brata i 
bratowej) 

W intencji Anny w 70. rocz. uro-
dzin (int. od przyjaciół) 

18:00 + Waldemar Wójtowicz (int. od 
córki Marleny i wnuka Miłosza) 

+ Zbigniew Garbarz (int. od rodzi-
ny Paszynów) 

Poza + Zbigniew Ryba (greg.) 

+ Stanisław Ożóg (int. od Marii i 
Czesława Jakubowskich) 

+ Janina Lawera (greg.) 

+ Zygmunt Wojtyczek (int. od 
Haliny i Zdzisława Lula) 

+ Zygmunt Wojtyczek (int. od 
Haliny i Zdzisława Lula) 

Piątek 17.03 

7:00 + Zbigniew (w dniu imienin) i 
zmarli z rodziny 

18:00 
 

+ Zbigniew ( z okazji imienin) 

+ Zofia Biernacka (int. od bratan-
ka z rodziną) 

Poza + Zbigniew Garbarz (int. od Dy-
rekcji i Pracowników Banku Pekao 
S.A. i Biura Maklerskiego 

+ Zbigniew Ryba (greg.) 

+ Stanisław Ożóg (int. od Leszkie-
wiczów) 

+ Janina Lawera (greg.) 

+ Zygmunt Wojtyczek (int. od 
Moniki Kozioł) 

Sobota 18.03 

7:00 + Zofia Biernacka (int. od chrze-
śniaka Ryszarda z rodziną) 

18:00 + Jan i Józefa Biernaccy 

+ Wiesław Uram 

Poza + Zbigniew Garbarz (int. od Dy-
rekcji i Pracowników Banku Pekao 
S.A. i Biura Maklerskiego 

+ Zbigniew Ryba (greg.) 

+ Stanisław Ożóg (int. od rodziny 
Grzesiaków) 

+ Janina Lawera (greg.) 

+ Zygmunt Wojtyczek (int. od 
Janiny i Karola Krygowskich z 
Jedlicza) 

Niedziela 19.03     

7:00 + Józef Trybus (w 7. rocz. śm.) 

8:30 
Wrocanka 

+ Irena i Stanisław Grzesik 

10:00 + Józefa i Józef Radoń 

+ Józef Wojcik 

Poza + Zbigniew Garbarz (int. od rodzi-
ny Motyka i Kruk z Nowosielec) 

+ Zbigniew Ryba (greg.) 

+ Stanisław Ożóg (int. od sąsia-
dów z klatki) 

+ Janina Lawera (greg.) 

+ Zygmunt Wojtyczek (int. od 
rodziny Cabanów) 

11:30 Za parafian 

16:30 + Józef Wójcik (z okazji imienin) 

 
 
  

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Wj 17,3–7   Ps 95    
Rz 5,1–2.5–8   J 4,5–42 

 
Dziś odkrywamy Jezusa jako zaspo-
kojenie wszystkich naszych pragnień 
– Źródło wody żywej. Dzisiejsze  
słowo prowadzi nas od pragnienia 
fizycznego do pragnienia egzysten-
cjalnego i duchowego. Postaw sobie 
pytanie: czego pragniesz? Co jest 
najgłębszym twoim pragnieniem? 
Niestety często współczesny  
człowiek jest wyzuty z jakichkolwiek 
głębszych pragnień, co powoduje, że 
nie szuka Boga i wydaje mu się,  
że Go nie potrzebuje. „Laską”, którą 
Jezus chce uderzyć w skałę naszego 
serca jest słowo Boże i prawda jaką 
ono przynosi o nas. Tak jak Samary-
tanka została postawiona wobec 
prawdy o sobie i swoim życiu, tak też 
Jezus chce działać w naszym życiu. 
To prowadzi do autentyczne spotka-
nia z Nim i do przemiany życia,  
a ostatecznie do odkrycia, że  
„On prawdziwie jest Zbawicielem 
świata”. 
 

 


