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Nr 12 (228), IV Niedziela Wielkiego Postu 

Niedziela Laetare  
 

Jezus Chrystus Prawdziwy Bóg i Prawdziwy Człowiek 
 

Rekolekcje wielkopostne to szczególny czas, który po-
zwala lepiej i głębiej przygotowad się do świąt Zmartwych-
wstania Paoskiego. To czas 
mobilizacji duchowej, refleksji 
i zatrzymania się nad swoim 
życiem. W dniach 14-16 marca 
w naszej Parafii odbyły się 
rekolekcje głoszone przez  
o. Dymitra – kapłana z Kościoła 
Grecko-Katolickiego na Biało-
rusi. W pierwszym dniu 
zgłębialiśmy tajemnice CHRY-
STUSA ZBAWICIELA. Wierzymy, 
że Jezus Chrystus jest prawdzi-
wym Bogiem i prawdziwym 
człowiekiem w jednej osobie. 
Jest Synem Bożym, który 
przyszedł na świat jako 
doskonały „pośrednik” między Bogiem a człowiekiem. On 
cierpiał, umarł i zmartwychwstał dla zbawienia wszystkich 
ludzi. Swoim życiem pokazał nam, jak powinniśmy kochad 
Boga, ludzi i troszczyd się o otaczający nas świat. Chrystus 
jest przede wszystkim Prawdą, świat kłamie na mój temat,  
a czasem przekonuje mnie, że jestem ważna, mądra, a innym 
razem wmawia mi, że nie nadaję się do niczego. Świat  
i szatan pragną doprowadzid mnie do pychy lub rozpaczy. 
Tymczasem, Chrystus patrzy na mnie z miłością i troską. 
Człowiek, Jezus, któremu nic co ludzkie nie jest obce sam 
daleki od zła moralnego, zawsze jest po stronie tego, który 
przebacza. W tym samym dniu o. Dymitr zwrócił się  
w wieczornej nauce do rodziców o dobre relacje w rodzinie, 
między małżonkami i między dziedmi. Apelował o czystośd 
serca, pokorę i dobry przykład w rodzinie. Jezus Chrystus nie 
jest ani mitem, ani abstrakcyjną ideą. Jest człowiekiem, który 
żył w konkretnym czasie historycznym: to temat drugiego 
dnia rekolekcji. Szczególnym skutkiem przyjęcia chrztu 
świętego jest udział w potrójnym posłannictwie Chrystusa. 
Pierwsza, to świadomośd tego, że Jezus otrzymał godnośd 
królewską od Ojca, Boga Wszechmogącego, Stworzyciela 
nieba i ziemi, a człowiek nic tu dodad ani ująd nie jest  
w stanie. Wiele fragmentów Ewangelii ukazuje prawdę  
o królewskiej godności Jezusa z Nazaretu. Prawda ta została 
odczytana przez wielu Jego zwolenników w sensie politycz-
nym, co przyczyniło się do skazania Jezusa, jakoby sprzeciwił 
się Cezarowi. Jezus natomiast był i jest Królem królestwa 
duchowego, nie z tego świata. Nas ludzi powołał do królew-
skiej godności, ponieważ każdy ma w sobie obraz Bożego 

Syna poprzez chrzest. Poprzez chrzest otrzymujemy teraz 
godnośd kapłaoską. Misja kapłaoska dokonuje się przez 
codzienne przeżywanie modlitwy, uwielbienia, ofiarowania  
i dążenia do świętości. I trzecia misja: powiązanie Jezusa  
z człowiekiem przez posłannictwo prorockie, w którym 
dajemy świadectwo życia zgodnego z wiarą oraz włączenie 
się z ewangelizacyjną i misyjną działalnośd Kościoła. Jesteś 
kapłanem, prorokiem a może królem? Do której z tych misji 
jest Ci najbliżej? 

Trzeci dzieo rozpoczynamy pytaniem: jak się znaleźd  
w rodzinie Kościoła? Jeśli uważnie słuchaliśmy nauki to 
potrafimy odpowiedzied. Kościół często kojarzy się  
z budynkiem oraz zebranymi ludźmi. Święty Paweł nazywa 
wierzących „świątynią Bożą”. W liście do Efezjan pojawiają się 
kolejne obrazy Kościoła: dom i rodzina Boża, miasto Boga i Jego 
świątynia, oblubienica Chrystusa. W symbolu wiary wyznajemy, 
że Kościół jest jeden, powszechny i apostolski. Zacznę od 
prawdy, że jest jeden, ze względu na to, że jest jeden  
i niepodzielny Chrystus, który go założył. Jest też jeden ze 
względu na swoją duszę, czyli Ducha Świętego. W Kościele od 
początku dochodziło do rozłamów, które karcił apostoł Paweł. 
To grzech i jego konsekwencje nieustannie zagrażają jedności 
Kościoła. Obecnie cały Kościół i Papież podejmują nieustanne 
staranie o jednośd Kościoła. Drugi przymiot Kościoła to świętośd. 
Wiara uczy nas, że Kościół z natury jest święty i zawsze dąży do 
świętości. I trzeci element, który określa istotę Kościoła to jego 
powszechnośd. Jest powszechny, ponieważ stale w nim obecny 
jest Chrystus i z Jego woli został posłany do całego rodzaju 
ludzkiego. Kościół patrzy na świat i zauważa, że w tym świecie 
żyją wyznawcy różnych religii. Nie potępia ich, ale usiłuje wejśd  
z nimi w dialog. Dociera do wszystkich ludzi, głosi Ewangelię, 
stąd misyjnośd Kościoła. I na koniec apostolski – ponieważ 
zbudowany na wierze apostołów. 

Na zakooczenie rekolekcji ks. Proboszcz podziękował 
parafianom za obecnośd i wspólną modlitwę, a także  
o. Dymitrowi za ten czas, zapewniając o naszej modlitewnej 
pamięci. 

Teresa 
 

SŁOWO  NA  NIEDZIELĘ 
1 Sm 16,1b.6–7.10–13b    Ps 23    

Ef 5,8–14    J 9, 1-41 
 

Dziś odkrywamy Jezusa jako światłośd świata. W naszym życiu 
dużo wiemy (przynajmniej się tak nam wydaje) i dużo nie 
wiemy. Mamy wytworzone już zdanie na temat wielu spraw i 
potrafimy w nim funkcjonowad. Jezus przychodząc do naszego 
życia chce nas obdarzyd zupełnie nowym widzeniem. Przejrzed – 
czyli zobaczyd świat w Bożym świetle – wymaga zakwestiono-

wania tego, co się wie i nie wie, przyjąd nowy sposób patrzenia. 
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Intencje Mszy  świętych 

Poniedziałek 20.03 
Uroczystość św. Józefa 

7:00 + Zofia Biernacka (int. od siostry 

Wandy) 

18:00 + Józef Wietecha 

Dziękczynna w 70. rocz. urodzin,  
z prośbą o błogosławieostwo Boże 
dla Edwarda 

+ Waldemar Wójtowicz (int. od 

Owczarskich z rodziną) 

Poza + Zbigniew Garbarz (int. od 

Stefanii Bochni z synem) 

+ Zbigniew Ryba (greg.) 

+ Stanisław Ożóg (int. od rodziców 

i uczniów klasy 6 córki Agnieszki) 

+ Janina Lawera (greg.) 

+ Zygmunt Wojtyczek (int. od 

Józefa Budy z rodziną) 

Wtorek 21.03 

7:00 + Waldemar Wójtowicz (int. od 

kuzynek Marii i Zofii z Moderów-

ki) 

18:00 + Edward Michna (w 1. rocz. śm.) 

+ Edward Michna (w 1. rocz. śm.) 

+ Zofia Biernacka (int. od 

chrzestnego Zbigniewa z rodziną) 

Poza + Zbigniew Garbarz (int. od 

koleżanek i kolegów z Gazowni  

w Jaśle) 

+ Zbigniew Ryba (greg.) 

+ Stanisław Ożóg (int. od kolegów 

i koleżanek córki Agnieszki  

z pracy) 

+ Janina Lawera (greg.) 

+ Zygmunt Wojtyczek (int. od 

rodziny Borutów) 

Środa 22.03 

7:00 + Zofia Biernacka (int. od 

siostrzenicy Urszuli z rodziną) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Kazimiera, Alfred, Helena i 

Franciszek Kućma 

+ Waldemar Wójtowicz (int. od 

cioci Zofii z rodziną) 

Poza + Zbigniew Garbarz (int. od 

koleżanek i kolegów z Gazowni  

w Jaśle) 

+ Zbigniew Ryba (greg.) 

+ Stanisław Ożóg (int. od kolegów 

i koleżanek córki Agnieszki z 

pracy) 

+ Janina Lawera (greg.) 

+ Zygmunt Wojtyczek (int. od 

rodziny Pawłowskich z Potoka) 

Czwartek 23.03 

7:00 + Waldemar Wójtowicz (int. od 

żony Marzeny) 

18:00 + Józef Radoń (w 32. rocz. śm.) 

+ Henryka Malinowska 

+ Stanisław Ożóg (int. od sąsiadów 

z Tarnowa z Alei Piaskowej 10A  

i 10B) 

Poza + Zbigniew Garbarz (int. od 

rodziny Ochwatów) 

+ Zbigniew Ryba (greg.) 

+ Stanisław Ożóg (int. od dyrekcji, 

nauczycieli i pracowników obsługi 

i administracji Szkoły Podstawowej 

w Wierzchosławicach) 

+ Janina Lawera (greg.) 

+ Zygmunt Wojtyczek (int. od 

Zofii Muzyka) 

Piątek 24.03 

7:00 + Zbigniew Smyka (int. od 

wnuczki Andżeliki z Radkiem) 

16:30 

Wrocanka 

+ Katarzyna (w 2. rocz. śm.) 

18:00 + Paweł Szydło (w 2. rocz. śm.) 

+ Waldemar Wójtowicz (int. od 

mamy Stanisławy) 

Poza + Zbigniew Garbarz (int. od 

pracowników sekcji Obsługi klienta 

Zakładu Gazowniczego w Jaśle) 

+ Zbigniew Ryba (greg.) 

+ Janina Lawera (greg.) 

+ Zygmunt Wojtyczek (int. od 

rodziny Dubiel z Jedlicza) 

+ Zofia Biernacka (int. od rodziny 

Pająków) 

Sobota 25.03 
Uroczystość Zwiastowania Pań-

skiego 
7:00 + Andrzej i Stanisław Czubik 

18:00 W podziękowanie za 100 lat życia 

Heleny Godzisz 

+ Józef i Julia 

+ Waldemar Wójtowicz (int. od 

córki Małgorzaty z rodziną) 

Poza + Zbigniew Garbarz (int. od 

pracowników sekcji Obsługi 

Klienta Zakładu Gazowniczego  

w Jaśle) 

+ Zbigniew Ryba (greg.) 

+ Janina Lawera (greg.) 

+ Zygmunt Wojtyczek (int. od 

Marii Gancarz z Dobieszyna) 

+ Zofia Biernacka (int. od Marcina 

i Andrzeja - sąsiadów) 

Niedziela 26.03 

7:00 + Barbara Lepucka (w 6. rocz. śm.) 

8:30 

Wrocanka 

+ Kazimierz 

10:00 W int. Przemka w 18. rocz. urodzin 

Poza + Zbigniew Garbarz (int. od 

Jerzego Gawrona z rodziną) 

+ Zbigniew Ryba (greg.) 

+ Janina Lawera (greg.) 

+ Zygmunt Wojtyczek (int. od 

Justyny Gancarz z dziećmi  

z Dobieszyna) 

+ Zofia Biernacka (int. od Renaty 

Ryba z córkami) 

11:30 Za parafian 

+ Józef Metych (w 23. rocz. śm.) 

16:30 + Zofia i Władysław Świdrak 

 

 

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 Uroczystośd św. Józefa. 
Msze św. o godz. 7:00, 10:00 i 18:00. 

3. W poniedziałek o godz. 18:30 ostatnie 
spotkanie Kursu Alpha w Domu 
Pielgrzyma. 

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

5. We wtorek nie będzie Koła biblijnego. 
6. W środę o godz. 17:30 Nowenna do 

Matki Bożej. 
7. W czwartek dodatkowa Msza o godz. 

20:00, po niej adoracja do godz. 17:30  
w piątek. 

8. Spotkania grup młodzieżowych  
i dziecięcych o stałych porach. 

9. 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. 

10. W sobotę Uroczystośd Zwiastowania 
NMP. Msze św. z Uroczystości o godz. 
7:00 i 10:00. Na Mszy o godz. 10:00 
przyjęcie do Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego. Blankiety będą wyłożone za 
ławkami. Msze wieczorne są Mszami  
z niedzieli. 

11. W sobotę o godz. 16:00 Droga Krzyżowa 
przez Sądkową zakooczona Mszą świętą 
niedzielną. 

12. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 2. i 3. z Dobrucowej. 

13. Spowiedź przedświąteczna w następu-
jącym porządku: w tym tygodniu we 
wtorek (21.03) Tarnowiec i Umieszcz od 
godz. 9:00 do 11:00 i od 15:00 do 20:00, 
w środę (22.03) Brzezówka i Roztoki od 
godz. 15:00 do 20:00, w czwartek 
(23.03) Wrocanka i Potakówka od 15:00 
do 17:30 spowiedź we Wrocance i od 
18:30 do 20:00 w kościele w Tarnowcu; 
w poniedziałek 3 kwietnia Dobrucowa  
i Sądkowa od godz. 15:00 do 18:00. Za 
każdym razem przerwa w spowiedzi  
w czasie Mszy wieczornej. 

14. Przy wyjściu z kościoła i w zaprzy-
jaźnionych sklepach są wystawione 
kosze na dary dla ubogich  
i potrzebujących.   

15. W przyszłą niedzielę po Mszach świętych 
Fundacja Rodzin Wielodzietnych  
z Krosna będzie prowadzid zbiórkę do 
puszek. 

16. W dniach 11 do 14 maja Akcja Katolicka 
organizuje pielgrzymkę do Wilna  
i Sanktuariów północnej Polski. 
Szczegóły na plakacie. 

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


