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VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

EWANGELIA (ŁK 6,39-45) 

  Jezus opowiedział uczniom przypo-

wieść: „Czy może niewidomy prowadzić nie-

widomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? 

Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz 

każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie 

jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drza-

zgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz 

belki we własnym oku? Jak możesz mó-

wić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że 

usunę drzazgę, która jest  

w twoim oku”, podczas gdy sam belki  

w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, 

usuń najpierw belkę ze swego oka,  

a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę 

z oka brata swego. Nie ma drzewa do-

brego, które by wydawało zły owoc, ani 

też drzewa złego, które by dobry owoc 

wydawało. Po własnym owocu bowiem 

poznaje się każde drzewo; nie zrywa się 

fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera 

się winogron. Dobry człowiek z dobrego 

skarbca swego serca wydobywa dobro,  

a zły człowiek ze złego skarbca wydo-

bywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego 

usta”. 

 
KĄTEM OKA 

 

Wyzwanie 

  Wiosna! Może nie do końca, ale jej 

krótki powiew dodał mi skrzydeł. Siedziałam 

pod ścianą domu i wygrzewałam się do 

słońca. Sąsiedzi już porządkowali ogród. 

Miło patrzeć, gdy wokół budzi się życie. To 

taki czas, kiedy człowiek pragnie więcej zie-

leni i żonkili we flakonie. Budzimy się razem 

z wiosną i chcemy rozkwitnąć jak ona, z ener-

gią i radością przywitać kolejny dzień. Po 

szarej czy białej zimie czas na kolory i nie 

tylko w przyrodzie.  

  Wiosna, to też Wielki Post. Jak to 

się w tym okresie mówi: porządki w domu są 

ważne, ale najważniejsze to te w swoim wnę-

trzu. Ksiądz Grzegorz polecił mi film „Chata” 

i podarował książkę na podstawie której zo-

stał on nakręcony.  Film obejrzałam, a książkę 

jeszcze czytam. Dzięki temu mam już posta-

nowienie wielkopostne, bardzo dla mnie 

trudne i jeżeli uda mi się je zrealizować, to 

będę z siebie dumna. Mianowicie: nie oce-

niać. W filmie jest scena, kiedy główny boha-

ter ocenia i sądzi ludzi. Okazuje się, że wina 

człowieka może mieć drugie dno, a sądy  

i oceny,  które wystawiam są bardzo powierz-

chowne. Widzę tylko oprawę, albo to, co ktoś 

mi chce pokazać, więc jak mogę oceniać?  

Niestety większość moich rozmów, to roz-

mowy o zdarzeniach i ludziach i wtedy poja-

wiają się sądy. Sądy na podstawie moich do-

mysłów czy poglądów a przecież każdy czło-

wiek jest jakiś. Miliony charakterów, zacho-

wań i myśli. 

  Życie to emocje. Ja jestem pełna 

emocji i wiem, że zła ocena człowieka czy  

w ogóle moja ocena kogoś, to po prostu zła 

emocja. Często dobra, bo mówię o ludziach 

też wiele dobrego. W każdym bądź razie po-

ciesza mnie fakt, że to co mówię złego nie ro-

dzi się z nienawiści czy życzenia komuś jak 

najgorzej.  Wypływa po prostu z emocji, które 

z reguły trwają bardzo krótko.  

Tak więc nadchodzący Wielki Post 

jest dla mnie nie lada wyzwaniem. Będę 

chciała zapanować nad emocjami i językiem, 

który często płata mi figle. Chciałabym, żeby 

moje życie zdominowała wstrzemięźliwość, 

zapomniana i niemodna. Czy uda mi się to, 

przy mojej słabej woli? Tego nie wiem i mam 

świadomość, że diabeł weźmie mnie w ob-

roty, ale wiem, że czuwa nade mną Ktoś po-

tężniejszy. Damy radę 😊                    Jola 

 
PRZYKAZANIA KOŚCIELNE (CZ. 4) 

 

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wiel-

kanocnym, przyjąć Komunię Świętą.  
  Ten obowiązek został określony 

prawnie dopiero wówczas, gdy osłabła gorli-

wość wiernych i zaczęto zaniedbywać korzy-

stanie z Eucharystii. W stosunku do całego 

Kościoła obowiązek ten wprowadził Sobór 

Laterański IV (1215r; papież Innocenty III). 

  A dlaczego w okresie wielkanoc-

nym? To chyba oczywiste, te święta są źró-

dłem i centrum liturgii chrześcijańskiej. Pan 

Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament pod-

czas Ostatniej Wieczerzy. Komunia jest pa-

miątką ostatniej wieczerzy, męki, śmierci 

i zmartwychwstania Chrystusa. Niewątpliwie 

czas Wielkiego Postu sprzyja dobremu przy-

gotowaniu się. 

  W Polsce czas 

przyjmowania Komunii 

świętej wielkanocnej jest 

długi, gdyż trwa od nie-

dzieli poprzedzającej 

Środę Popielcową do uro-

czystości Trójcy Przenaj-

świętszej. Oczywiście 

Komunię można przyjąć 

jedynie w stanie łaski 

uświęcającej. Przystępo-

wanie do Komunii tylko 

raz w roku, to przede 

wszystkim wywiązywa-

nie się z obowiązku. 

Szkoda byłoby na tym po-

przestać, przecież Eucha-

rystia objawia pełnię mi-

łości Boga i pozwala od-

powiedzieć na Jego pragnienie miłości. Dla 

każdego katolika jest to ogromna szansa zbli-

żania się do Boga i ludzi, nie zaprzepasz-

czajmy jej. 

  Podczas komunii przede wszystkim 

jednoczymy się z Chrystusem, łączymy się 

z Nim. I to my przede wszystkim na tym ko-

rzystamy. Wnosimy nasze: słabości, grzechy, 

dobre chęci, serce, niedoskonałą miłość. Na-

tomiast Chrystus oczyszcza nas z popełnio-

nych grzechów, umacnia i ożywia miłość, 

która słabnie w codziennym życiu. Czyni nas 

zdolnymi do uwolnienia się od nieuporządko-

wanego przywiązania do stworzeń tego 

świata. A znaczy to, że tylko dzięki Jego in-

terwencji możemy zwyciężać swoje słabości, 

nie popadać w coraz większe kłopoty. 

  Eucharystia przez miłość zacho-

wuje nas od przyszłych grzechów śmiertel-

nych. Nie jest to nic tajemniczego czy czaro-

dziejskiego: po prostu trudniej zerwać więź 

z Jezusem przez grzech śmiertelny, gdy łączą 

nas z Nim mocniejsze więzi. Skoro łączymy 

się ze sobą podczas komunii, umacnia się na-

sza przyjaźń. A to daje siły do przetrwania nie 

tylko kryzysów, lecz jeszcze gorszych mo-

mentów. 

  Jezus zagwarantował to, mówiąc 

„Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, 

trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). A zatem 

śmiało można powiedzieć, że Komunia dla 
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ducha jest tym, czym pokarm dla ciała: pogłę-

bia życie łaski otrzymane na chrzcie. 

  Dzięki zjednoczeniu się z Chrystu-

sem w jedno Ciało – tworzymy Kościół. Tak 

więc jesteśmy odpowiedzialni za jego świę-

tość, rozwój, otwieranie się na bliźnich. Nie 

ulegajmy iluzji, że jako jednostka nic nie mo-

żemy zdziałać: polepszyć czy pogorszyć. Je-

steśmy jednym organizmem; gdy jakaś jego 

część jest słabsza, to wszystko funkcjonuje 

gorzej. Uświadamianie sobie tych spraw po-

winno mobilizować do większej odpowie-

dzialności za swoje życie. 

  Przyjmowanie Ciała i Krwi Pana 

Jezusa zobowiązuje też do dostrzegania 

Chrystusa w najuboższych, w każdym czło-

wieku. Otwiera się przed nami nowy sposób 

życia. Komunia, podobnie jak doświadczenie 

łaski, daje nam nowe i większe możliwości 

działania, ponieważ jesteśmy umocnieni Je-

zusem. Nie polegamy już na naszych siłach, 

lecz na Nim.  

  Jesteśmy zachęcani do częstego 

przystępowania do Stołu Pańskiego, bowiem 

pełne uczestnictwo we Mszy Świętej polega 

na przyjęciu Chrystusa w Eucharystii. Papież 

Jan Paweł II w odnowionym po Vaticanum II 

Kodeksie Prawa Kanonicznego (1982) po-

zwolił nawet na dwukrotne przystępowanie 

do Komunii Świętej każdego dnia. Przy po-

nownym przyjmowaniu Komunii Świętej zo-

staliśmy zobowiązani do uczestnictwa  

w całej Mszy Świętej. (cdn.)            (x) 

 
 

Z PLEBAŃSKIEJ KUCHNI 

 

Zupa cebulowa 
Składniki: 

60 dag cebuli; 1,5 l wody; 2 łyżki oleju  

i masła; 1 łyżka mąki; 2 łyżki natki pietruszki; 

sól; pieprz. 

Wykonanie: 

Cebulę obrać, pokroić w cienkie półplastry, 

zeszklić na tłuszczu (olej, masło), wymieszać  

z mąką i smażyć 1-2 min. na małym ogniu. 

Zalać wodą 1,5 l mieszając – doprowadzić do 

wrzenia. Zupę gotować na małym ogniu 

przez 20 min. Doprawić  solą i pieprzem. 

Można zmiksować i dodać inne przyprawy. 

Podawać zupę posypaną natką pietruszki. 

Można ją podawać z grzankami, z serem.   

                                                   Danuta Miś 
 

KĄTEM OKA 

 

Dusza moja pragnie postu, ciało karnawału 

Moja koleżanka ma teścia alkoholika. 

Z biegiem lat jest coraz gorszy: bluźni, wy-

zywa żonę, zaciąga kredyty na picie. Jednak 

w okresie Wielkiego Postu ten człowiek się 

zmienia. Odstawia alkohol, zaczyna dostrze-

gać ciężkie życie żony, uwielbia wnuki... 

Ktoś powie: wielkie mi ale, nie pić te 40 dni. 

Dla niego wielkie. Każdy dzień bez kropli al-

koholu jest dla alkoholika mordęgą. On 

wstaje rano i musi stoczyć straszliwą walkę  

z samym sobą, żeby nie pójść po butelkę 

wina... Ciężko to zrozumieć, ale tak naprawdę 

jest. Rodzina mojej koleżanki ma chwilę 

szczęścia z trzeźwym, kochającym człowie-

kiem i nadzieję, że może kiedyś ten Wielki 

Post nigdy się nie skończy... 

Człowiek, który upadł i wszystko za-

przepaszcza podnosi się, odzyskuje godność, 

odzyskuje rodzinę. Daje im najcenniejszy 

prezent, a na ile mnie stać? Co mogę podaro-

wać, czego się wyrzec, co dać z siebie innym? 

Nie piję, nie palę, może nawet nie przekli-

nam... Masz w sobie przecież tyle piękna i do-

broci, ale często nikt o tym nie wie. Spożytkuj 

to wreszcie, nie bądź obojętny, nie bądź ob-

serwatorem, daj z siebie coś więcej. Okres 

Wielkiego Postu będzie Ci tylko sprzyjał... 

Idąc Drogą Krzyżową mówimy, że 

pomagamy nieść krzyż Chrystusowi. Ja 

uzmysłowiłam sobie dzisiaj, że to Chrystus 

pomaga dźwigać krzyż każdemu z nas...  

Pewien człowiek opowiedział swój 

sen. Spacerował po plaży z Panem Jezusem. 

Na morskich falach zobaczył całe swoje ży-

cie. Od czasu do czasu spoglądał za siebie. 

Były fragmenty, że na piasku odbiły się 

cztery stopy ale były też takie, gdzie człowiek 

zobaczył tylko jedną parę nóg. Zapytał więc 

Jezusa dlaczego tak jest. Pan mu odpowie-

dział: gdy w życiu było Ci bardzo źle, nosiłem 

Cię na rękach... 

Idźmy więc na nabożeństwo Drogi 

Krzyżowej nie z obowiązku ale z podzięko-

waniem Jezusowi, że zawsze nas podźwignie 

i nie zostawi samych z krzyżem.  On ma czas, 

cierpliwość i serce, a my? Tak często mó-

wimy: dzisiaj nie dam rady, nie wyrobię,  

w kościele zimno, ksiądz przynudza a ja zmę-

czona po pracy... Jeszcze to, jeszcze tamto, 

brakuje tylko szczerego PRZEPRASZAM... 

Często mówię: Kocham Cię Boże, przecież  

o tym wiesz. Może Bóg mi odpowiada: 

Wiem, ale tęskniłem za Tobą, znowu do mnie 

nie przyszłaś... Tak mówi, ja to słyszę...  

                                                  Jola 
 

CO ROBIĆ, GDY DOPADAJĄ NAS 

KŁOPOTY? 

 

  Kłopot. Można zdefiniować go bar-

dzo różnie. Zazwyczaj jest to coś z czym nie 

dajemy sobie rady lub coś co niezwykle za-

prząta nam głowę, przez co czasem nie mo-

żemy spać, ani jeść… wiele jest takich rzeczy. 

Często dławimy to w środku, nie chcąc tego 

pokazać, a czasem ból i cierpienie mamy wy-

malowane na twarzy. Możemy tutaj zrobić 

długi wywód na temat cierpienia. Fizyczne, 

psychiczne, duchowe i różne kombinację tych 

trzech. Ale to jest nam już znane z autopsji. 

Ale co wtedy? Co gdy cierpienia przekracza 

nasze możliwości wytrwania. Wiemy prze-

cież że są i takie sytuacje w życiu. Jak ma-

wiamy często: punkt widzenia zależy od 

punktu siedzenia. Jest to prawda. Niektórzy 

wręcz twierdzą, że dopóki ludzi nie zwiążą 

podobne przeżycia nie umieją się zrozumieć 

w chwilach choćby cierpienia.  

  Wielokrotnie już pisałam, że wiara 

nie jest „mundurkiem” od święta, którą zakła-

damy tylko w niedziele na Msze św. W wie-

rze wcale nie o to chodzi, by jedynie wypeł-

niać pewne „prawo” zwane przykazaniami. 

Cóż ze mnie za chrześcijanin jeśli wypełniam 

przykazania jedynie z przymusu, przyzwy-

czajenia lub nakazu. W naszej wierze chodzi 

przede wszystkim o miłość. A jeśli kocham 

Boga Msza św. nie będzie dla mnie przykrym 

niedzielnym obowiązkiem albo dodatkiem do 

niedzieli. No właśnie… 

  Wiara weryfikuje się w codzienno-

ści, gdy przychodzi na nas cierpienie czy inne 

przykre czy radosne doświadczenia. Jednak 

co robić gdy dopadają nas ciężkie chwile? 

Gdy ktoś nas zrani, zostawi itd.?. Gdy ludzie 

zawodzą zostaje tylko Bóg. On jest wierny  

i nie zawodzi. Gdy kłopoty nas dopadają 

trzeba nam przytulić się do Boga. Pozwolić 

Mu przejąć stery, zaufać Mu. Położyć na oł-

tarzu wszystko co trudne, bolesne, co mo-

żemy nazwać kłopotem. Jezus rozumie nasze 

problemy i chce nam pomóc je przezwycię-

żyć. Jak powiedział jest z nami aż do skoń-

czenia świata. Wierząc w Jego Słowa 

chciejmy przychodzić do Niego jak do najlep-

szego Ojca nigdy nie tracąc nadziei na lepszy 

czas, pełen radości i pogody. I zawsze pa-

trzmy o krok dalej – na ostateczny cel – 

Niebo. Tam czeka na nas dobry Bóg. Trzy-

mać się Boga to także przyjmować sakra-

menty i łączyć się z Nim w Komunii Świętej. 

Pozwólmy Bogu przeniknąć naszą codzien-

ność.  

Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? 

Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest 

Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pój-

dziesz – (Joz 1, 9).   Magdalena Maraj  

             

INTENCJE MSZY ŚW. 

 

NIEDZIELA 03.03 

7:00 1) ++ Józef i Monika Waśko  

10:00 1) ++ Łucja Markuszka w 3 r. śm. i Sta-

nisław  

2) + Kazimierz Dyląg – greg. 

Poza parafią: + Maria Wietecha – od rodziny 

Wietecha z Umieszcza 

11:30 1) Za Parafian 

2) + Halina Bondaronek 

16:30 1) O łaskę zdrowia dla dziecka poczę-

tego i o szczęśliwe rozwiązanie, i zdrowie dla 

matki 

 

PONIEDZIAŁEK 04.03 

7:00 1) + Kazimierz Dyląg – greg. 

2) + Zofia Chudy – od syna Stanisława z żoną 

17:00 1) + Kazimierz Miller – z okazji imie-

nin 

2) + Anna Majka – od rodziny Ginalskich  

z Jedlicza 

3) + Anna Majka – od całej rodziny Kasprzy-

ków z Łubna 

Poza parafią: + Maria Wietecha – od kuzyna 

Ryszarda Hapa 

 

WTOREK 05.03 

7:00 1) + Kazimierz Dyląg – greg. 

2) + Anna Majka – od rodziny Warżołków  

z Brzezówki 

3) + Anna Majka – od chrześniaka Rafała  

z rodziną 
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17:00 1) ++ Aleksander, Melania w 4 r. śm. 

Grzesik 

2) + Czesława w 10 r. śm. 

Poza parafią: + Maria Wietecha – od Edyty  

i Roberta Hap z rodziną 

 

ŚRODA 06.03 

7:00 1) + + Kazimierz Dyląg – greg. 

10:00 1) + Anna Majka – od Andrzeja i Kry-

styny Filip 

11:30 1) + Zofia Chudy – od wnuka Marcina 

z żoną 

18:00 1) Za ofiarodawców 

2) + Maria Czechnicka – Faber 

Poza parafią: + Władysław Roztocki – od 

Grażyny Suskiej 

 

CZWARTEK 07.03 

7:00 1) + Kazimierz Dyląg – greg. 

2) + Zofia Chudy – od rodziny Cudów z Je-

dlicza 

3) + Zofia Chudy – sąsiadów z Jedlicza 

18:00 1) + Siostra Melania Lepucka w 12 r. 

śm. 

2) + Henryk Szmyd w 24 r. śm. 

Poza parafią: + Władysław Roztocki – od 

Grażyny Suskiej 

 

PIĄTEK 08.03 

7:00 1) + Kazimierz Dyląg – greg.  

2) + Zofia Chudy – od rodziny Wasłowicz  

z Kopytowej 

3) + Zofia Chudy – od Grzegorza, Oli i Kingi 

z Jedlicza 

18:00 1) ++ Helena i Edward Tomasik 

2) + Kazimiera Karaś w 15 r. śm. 

Poza parafią: + Władysław Roztocki – od 

Grażyny Suskiej 

 

SOBOTA 09.03 

7:00 1) + Kazimierz Dyląg – greg. 

2) + Zofia Chudy – od sąsiada Mariusza z ro-

dziną 

3) + Zofia Chudy – od Kazimierza Pikuła  

z rodziną 

18:00 1) + Andrzej Polak w 20 r. śm. 

2) ++ Ludwika, Stanisław, Jerzy Jasińscy 

Poza parafią: + Władysław Roztocki – od 

Grażyny Suskiej 

   

 

NABOŻEŃSTWA  

DROGI KRZYŻOWEJ  

/PLENER/ 

WIELKI POST 2019 
 

Piątki, godz. 16.00 

8 marca – Roztoki (ks. Jerzy) 

15 marca – Sądkowa (ks. Proboszcz) 

22 marca – Dobrucowa (ks. Jerzy) 

29 marca – Potakówka (ks. Jerzy) 

5 kwietnia – Umieszcz (ks. Jerzy) 

12 kwietnia – Brzezówka (ks. Pro-

boszcz) 

19 kwietnia – KALWARIA (ks. Pro-

boszcz) 

 

 

NABOŻEŃSTWA DROGI 

KRZYŻOWEJ  

W KOŚCIELE WE WROCANCE 
 

Czwartki, godz. 16.00 

7 marca        

14 marca                                  

21 marca 

28 marca                        

4 kwietnia 

11 kwietnia 

Po nabożeństwie Msza Święta.                                

 
NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻO-
WEJ W KOŚCIELE W TARNOWCU 

 
Piątki, godz. 18.00 

8 marca – Ksiądz Proboszcz 

15 marca – Akcja Katolicka 

22 marca – Domowy Kościół 

29 marca – LSO 

5 kwietnia – KSM/Oaza 

12 kwietnia – Stowarzyszenie Przy-

jaciół WSD i Radia VIA; Koło Bi-

blijne 

 

KONFORMIZM I JEGO GROŹNE 

ASPEKTY (CZ.2/2) 

 

Człowiek to jednostka społeczna. 

Funkcjonując w grupie stara się być jej czę-

ścią, zachowując w zgodzie z ogólnie przyję-

tymi normami. Wpływ społeczny może mieć 

jednak swoją negatywną stronę.  

Z wpływem normatywnym mamy 

do czynienia wówczas kiedy naśladujemy za-

chowania członków grupy, z którą się utożsa-

miamy. Przyjmujemy wówczas, iż powyższe 

zachowania są właściwe a nawet pożądane  

w danej społeczności. Często postępujemy 

tak w celu uzyskania akceptacji, dlatego, iż 

pragniemy być lubiani przez innych. Czasami 

jesteśmy skłonni naśladować dane zachowa-

nia pomimo, iż zdajemy sobie sprawę, że po-

stępujemy niewłaściwie.  

Przykładem groźnego wpływu nor-

matywnego, który możemy zaobserwować  

w rzeczywistości społecznej jest na przykład 

naśladowanie zachowań agresywnych przez 

dzieci. Z taką sytuacją mamy często do czy-

nienia wówczas kiedy powyższe zachowania 

są normą w środowisku rodzinnym dziecka. 

Jeśli rodzice odnoszą się do siebie nawzajem 

z brakiem szacunku, stosując agresję słowną, 

dziecko chcąc być częścią grupy przyjmuje 

dane zachowania jako właściwe. Często 

kiedy w rodzinie jedna osoba jest agresorem, 

dziecko chcąc uzyskać jej akceptację również 

stosuje przemoc w stosunku do innych człon-

ków rodziny.  

Zachowania związane z negatyw-

nym wpływem społecznym nie wiążą się je-

dynie ze środowiskiem rodzinnym dziecka. 

Równie ważna dla jednostki jest grupa rówie-

śnicza. Można zaobserwować naśladowanie  

nagannych  zachowań grupy, której dziecko 

jest częścią. Są to często zachowania zwią-

zane z użyciem wulgaryzmów, cyber-prze-

mocą, oraz krzywdzenie  i poniżanie osób nie 

należących do danej grupy. Chcąc być zaak-

ceptowanym przez grupę często młodzież 

bierze udział w imprezach gdzie aby pokazać 

swoją przynależność i utożsamić się z innymi 

– pije alkohol, próbuje papierosów i narkoty-

ków – w zamian uzyskuje aprobatę i przyna-

leżność  do danej społeczności. 

 Niejednokrotnie taki wpływ spo-

łeczny stanowi oznakę słabości i prowadzi do 

negatywnych konsekwencji osobowościo-

wych i społecznych. Nie zapominajmy o tym.  

Katarzyna Janocha  
 

Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dzisiaj o 16.00 Różaniec i zmiana tajemnic 

różańcowych; we Wrocance o 8.30.  

2. Od dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Modlitw 

o Trzeźwość Narodu. 

3. W poniedziałek święto św. Kazimierza 

Królewicza i dzień imienin Ks. bpa Kazimie-

rza i naszego Ks. Prałata Kazimierza. Pamię-

tajmy o nich w naszych modlitwach. 

4. W poniedziałek po Mszy św. spotkanie Pa-

rafialnego Zespołu Caritas – zapraszamy 

chętnych do niesienia pomocy potrzebują-

cym. Prosimy o przybycie wszystkich człon-

ków, są ważne sprawy do omówienia.  

5. W poniedziałek i wtorek od godz. 15.30 eg-

zamin parafialny dla kandydatów do bierz-

mowania (w poniedziałek Tarnowiec; we 

wtorek Roztoki, Umieszcz i spoza parafii). 

Egzamin diecezjalny 26 marca. 

6. W środę Popielec. Rozpoczynamy 40 – 

dniowy okres Wielkiego Postu – czasu,  

w którym przez słuchanie Słowa Bożego, mo-

dlitwę, pokutę i czynną miłość bliźniego Ko-

ściół przygotowuje się do Świąt Paschalnych. 

Msze św. z posypaniem głów popiołem  

o godz. 7.00, 10.00, 11.30 i 18.00; we Wro-

cance o 16.00. Przypominamy, że w Popielec 

obowiązuje post ścisły. Składka na Radio 

Maryja i TV Trwam.  

7. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wiel-

kiego Postu przypadają Kwartalne Dni Mo-

dlitw o ducha pokuty – dawne Suche Dni.  

8. Msze św. od środy będą o g. 18.00. 

9. W tym tygodniu przypada Pierwszy 

Czwartek Miesiąca – adorację Najświętszego 

Sakramentu od godz. 17.00 prowadzi Koło 

Przyjaciół WSD.  

10. Droga Krzyżowa w tym tygodniu: we 

Wrocance, w czwartek o g. 16.00; w piątek  

o 16.00 w Roztokach, za tydzień w Sądkowej; 

o godz. 18.00 w Sanktuarium.  

11. Gorzkie Żale w niedziele we Wrocance  

o g. 14.30 i Msza św.; w Sanktuarium o 16.00  

i bezpośrednio Msza św. Za udział w Gorz-

kich Żalach można zyskać odpust zupełny.  

12. W piątek dzień modlitwy za Kobiety; za-

praszamy wszystkie Panie na spotkanie mo-

dlitewne.  
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13. O prowadzenie różańca św. prosimy:  

o g. 9.30 Różę św. Sebastiana Pelczara,  

o 11.00 Różę bł. Karoliny Kózka. 

14. Módlmy się o dobre i owocne przeżycie 

rekolekcji w parafii, które rozpoczniemy  

w sobotę na Mszy św. o g. 18.00. W niedzielę 

na Mszach św. do południa nauki ogólne, po 

sumie o 11.30 nauka stanowa dla Kobiet – 

Matek; za tydzień w niedzielę nauki ogólne, 

po sumie nauka stanowa dla Mężczyzn – Oj-

ców. Zapraszamy wszystkich parafian do 

udziału w rekolekcjach i modlitwie.  

15. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej; 

można ją nabyć w kiosku; za ławkami gazetka 

parafialna. 

16. Dziękujemy za sprzątanie świątyni gr. 4  

i 5 z Umieszcza, za ofiarę na Sanktuarium. 

Msza św. za dobroczyńców w środę. W so-

botę, na godz. 8.00 prosimy gr. 6 i 7  

z Umieszcza.  

17. Spotkania duszpasterskie: w poniedziałek 

o 16.00 LSO; w piątek KSM i Oaza; w sobotę  

o 10.00 schola.  

18. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Eleo-

norę Dłuską z Roztok i śp. Wandę Michałow-

ską z Roztok. Wieczny odpoczynek… 

                                          ks. Proboszcz 
 

,,Pamiętaj, że jesteś prochem  

i w proch się obrócisz” 

 
 

OCHRZCZENI 
 

Maksymilian Błażej Głowacki 

23/02/2019 

Szafarz: ks. Jerzy Uchman 

 

Izabela Julia Styś 

Wojciech Jakub Szydło 

24/02/2019 

Szafarz: ks. Jerzy Szurek 

 

Szymon Dominik Motkowicz 

02/03/2019 

Szafarz: ks. Jerzy Uchman 

 

 

ODESZLI DO PANA 
 

śp. Emilia Dłuska 

27/02/2019  

śp. Wanda Michałowska 

28/02/2019  

Wizytacja Kanoniczna 

Parafia pw. Narodzenia NMP  

w Tarnowcu 

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego –  

28 kwietnia 2019  
 

7.00 Msza św. dla chorych, starszych, emery-

tów i rencistów – (wejście, modlitwy, powita-

nie Ks. Biskupa i sprawozdanie)  

8.30 Msza św. we Wrocance 

10.00 Msza św.  

11.30 Msza św. dla dzieci i młodzieży (biorą 

w niej udział uczniowie wszystkich szkół na 

terenie parafii: Tarnowiec, Roztoki, 

Umieszcz, Wrocanka) 

* spotkanie z Kościołem Młodych (LSO, 

KSM, Oaza, Schola, Szkolne Koło Caritas) 

13.30 Obiad 

14:00 – 16:30 (wizyta u księży pracujących  

w parafii; odwiedziny osoby chorej; rodziny 

wielodzietnej; Kancelaria parafialna) 

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia (na 

cmentarzu, przy grobach kapłanów) 

16.30 Msza św. z udzieleniem sakramentu 

bierzmowania (74 kandydatów) 

* spotkanie z Kościołem Dorosłych (Rada 

Parafialna, Akcja Katolicka, Róże Różań-

cowe, Stowarzyszenie Przyjaciół WSD, Du-

chowa Adopcja, Domowy Kościół, Zespół 

Caritas, Szafarze nadzwyczajni Komunii 

Świętej, Gazetka Parafialna, Koło Biblijne) 

19.00 Wieczerza z kapłanami 

 

Modlitwa przed Wizytacją  

Księdza Biskupa 
 

Oczekując na wizytację kanoniczną, 

módlmy się do Wszechmogącego Boga 

za naszą wspólnotę parafialną, będącą 

żywą cząstką Kościoła i uczestniczącą  

w potrójnej misji Chrystusa: prorockiej, 

kapłańskiej i królewskiej. 

 

  Ześlij na nas Ojcze dary Ducha 

Świętego!  Wspieraj, o Panie, naszą 

wspólnotę parafialną w wiernym wypeł-

nianiu misji prorockiej. Błogosław kate-

chetom i nauczycielom, wspieraj rodzi-

ców i wychowawców, prowadź dzieci  

i młodzież. Pomóż nam, Panie, wiernie 

wypełniać misję kapłańską. Umacniaj 

naszych duszpasterzy w godnym i owoc-

nym przekazywaniu Twojego Słowa  

i szafowaniu Sakramentów. Daj wszyst-

kim umiłowanie Eucharystii i dar chrze-

ścijańskiego świętowania niedzieli. Bło-

gosław przygotowującym się do przyję-

cia Sakramentów Bierzmowania, Pierw-

szej Komunii Świętej i Małżeństwa. Ob-

darz naszą wspólnotę łaską nowych po-

wołań kapłańskich i zakonnych. Odnów 

w nas postawę służby, która jest znakiem 

misji królewskiej. Spraw, abyśmy byli 

wrażliwymi na potrzeby bliźnich i jedni 

drugich brzemiona nieśli. Pomóż nam 

pokonać wszelkie podziały w rodzinach  

i całym społeczeństwie, abyśmy stano-

wili jedno. 

  Przyjmij, miłosierny Ojcze, mo-

dlitwę Twoich dzieci i spraw, aby nasza 

parafia, kierowana mocą Ducha Świę-

tego, była wspólnotą, w której wzrasta 

wiara, umacnia się nadzieja i rozpala mi-

łość. Pomóż nam głęboko przeżywać 

prawdę, że jesteśmy Kościołem Twojego 

Syna, w którym On zawsze jest obecny  

i kieruje Nim przez swoich pasterzy. 

Niech każdy członek wspólnoty parafial-

nej odnajdzie drogę swojego powołania  

i godnie nią kroczy, abyśmy pokonując 

wszelkie przeszkody, doszli do radości 

życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. Amen. 

 

Wszystkim kobietom życzymy 
odwagi i bohaterstwa Rut, Ju-
dyty, Estery, wiary w niemoż-

liwe jak św. Elżbieta, słuchania, 
cichości, skromności i pełnienia 

woli jak Maryja, pozostania  
z Jezusem do końca jak Maria 
Magdalena … a mężczyznom 

życzymy, by odkryli w kobietach 
piękno jakie każda nosi w swoim 

sercu.  
 

„Jeżeli chcesz 
być piękna, 

spędzaj tylko 
minutę przed 
lustrem, pięć 
przed twoją 

duszą,  
a piętnaście 

przed Bogiem”. 

(Red.) 
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