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NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

 

EWANGELIA (J 20,1-9) 

 

Niedziela Zmartwychwstania  

Pańskiego 
 

     Pierwszego dnia po szabacie, wcze-

snym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Ma-

ria Magdalena udała się do grobu  

i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Po-

biegła więc i przybyła do Szymona Piotra  

i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał,  

i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie 

wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc 

Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli 

oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wy-

przedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. 

A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, 

jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł po-

tem także Szymon Piotr, idący za nim. 

Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące 

płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, 

leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie 

zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł 

do wnętrza także i ów drugi uczeń, który 

przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. 

Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, 

/które mówi/, że On ma powstać z martwych. 

EWANGELIA (Mt 28, 8 – 15) 

Poniedziałek Wielkanocny 
 

Gdy anioł przemówił do niewiast, 

one pośpiesznie oddaliły się od grobu,  

z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić 

to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed 

nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do 

Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. 

A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie  

i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Ga-

lilei, tam Mnie zobaczą. Gdy one były w dro-

dze, niektórzy ze straży przyszli do miasta  

i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co 

zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po nara-

dzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: 

Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli 

w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby 

to doszło do uszu namiestnika, my z nim po-

mówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc 

wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. 

I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami  

i trwa aż do dnia dzisiejszego. 

 

 

 

 
 

 

SERDECZNIE ŻYCZYMY  

PARAFIANOM  

I GOŚCIOM, ABY  

ZMARTWYCHWSTAŁY – 

KTÓRY NIESIE ODRODZENIE 

DUCHOWE, NAPEŁNIAŁ WAS 

RADOŚCIĄ, MIŁOŚCIĄ,  

SPOKOJEM I WIARĄ, DAŁ 

SIŁĘ W POKONYWANIU  

TRUDNOŚCI I POZWOLIŁ  

Z UFNOŚCIĄ PATRZEĆ  

W PRZYSZŁOŚĆ. 
 

Proboszcz 

ks. Jerzy Uchman 

Wikariusze 

ks. Jerzy Szurek 

ks. Grzegorz Wolan 

Rodak 

ks. Aleksander Radoń 

oraz ks. Nikodem Rybczyk 

ŚNIADANIE WIELKANOCNE 

 

  Niedziela Zmartwychwstania Pań-

skiego jest najstarszym i największym świę-

tem chrześcijan. Po powrocie do domu z ran-

nej Mszy świętej spożywamy uroczyste śnia-

danie wielkanocne. Dzielimy się jajkiem 

i składamy sobie życzenia, wyrażając swą ra-

dość, że Pan jest z nami. 

 

MODLITWA PRZED ŚNIADANIEM 

WIELKANOCNYM 

 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, 

Amen!  

  Tego szczególnego dnia wychwa-

lajmy Boga, naszego Ojca, za Wielką noc, 

w której Jego Syn Jezus Chrystus Zmar-

twychwstał. Przeżyjmy tamto wydarzenie 

opisane w Ewangelii według św. Mateu-

sza (28, 1-10):  

„Po upływie szabatu, o świcie pierwszego 

dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena 

i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało 

wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł 

Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął ka-

mień i usiadł na nim. Postać jego była jak bły-

skawica, a szaty jego białe jak śnieg. Ze stra-

chu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli 

jak umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: 

„Wy się nie bójcie! Bo wiem, że szukacie Je-

zusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmar-

twychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zo-

baczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko 

i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z mar-

twych i udaje się przed wami do Galilei. Tam 

Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem”. 

Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bo-

jaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to 

Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi 

i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do 

Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. 

A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się. Idźcie 

i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Ga-

lilei, tam Mnie zobaczą”.  

 

* Dziękując Bogu Ojcu za jego miłość do nas, 

odmówmy modlitwę, którą nauczył nas sam 

Jezus Chrystus: Ojcze nasz, któryś jest w nie-

bie...  

* Pozostając w ciszy przedstawmy z wiarą 

Bogu nasze podziękowania i prośby aby je 

pobłogosławił... Ciebie prosimy! Wysłuchaj 

nas Panie!  

* Polećmy nas i nasze rodziny, sąsiadów i po-

trzebujących – Maryi, Matce Jezusa Chry-

stusa: Zdrowaś Maryjo...  
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  Boże, w dniu dzisiejszym poko-

nana została śmierć i otworzone zostały 

bramy wieczności przez Twojego Jednoro-

dzonego Syna. Spraw, abyśmy wraz z Nim 

szczęśliwi zasiedli kiedyś do uczty niebie-

skiej w Twoim Królestwie. Prosimy Cię, 

Zmartwychwstały Panie, daj nam tu zebra-

nym razem przy stole - w naszej rodzinie 

i w gronie przyjaciół - z wiarą przeżywać 

Twoją obecność podczas naszego świątecz-

nego posiłku w dzień Twego zwycięstwa. 

Prosimy Cię, abyśmy mogli radować się 

z udziału w Twoim życiu i zmartwychwsta-

niu teraz i w wieczności. Który żyjesz i kró-

lujesz na wieki wieków. Amen.        

                             ks. Grzegorz Wolan 

 
KĄTEM OKA 

 

… w oczy kole 

I znowu Święta - mówi Ewa (21 

lat). Mieszka ze swoim chłopakiem za gra-

nicą. Zaręczyli się, ślub kościelny za rok. Do 

kościoła nie chodzi, nie przyjmuje księdza po 

kolędzie, ale na Święta czeka. Niedziela Pal-

mowa nic dla niej nie znaczy. Ciekawe co ma 

na myśli mówiąc Święta - zastanawiam się. 

Już za tydzień Święta - słyszę znowu od innej 

dziewczyny -  26 lat, to samo miasto za gra-

nicą. Do kościoła nastawiona bardzo wrogo, 

nie skłamię chyba jeżeli powiem, że zionie 

nienawiścią. Przy mnie trochę kruszeje, ale 

wystarczy, że pojawi się obok osoba, która ją 

popiera - dziewczyna wyzywa księży, bluźni. 

Bardzo dużo znam teraz podobnych ludzi. 

Czekają na Święta, ale ja nie rozumiem czym 

one dla nich są.  

  Święta - mówi Franiu (50 lat). Wi-

działam Cię w kościele - odpowiadam. Byłem 

tam tylko coś załatwić, bo ja nie chodzę. 

Może i wierzę, że tam jakiś Bóg istnieje, ale 

nie podoba mi się to co kościół wyprawia... 

Zaczynamy dyskusję. Franiu twierdzi, że po-

dziwia moją odważną postawę chrześcijańską 

a ja pytam: skoro nie chodzisz do kościoła, 

wierzysz może trochę (chociaż nie można być 

trochę w ciąży), to powiedz mi czym są dla 

Ciebie Święta? Jak to czym, oburza się - tra-

dycją!   

  Zastanawiam się, czy to, że Święta 

Wielkanocne dla wielu są chociaż tradycją 

powinno nas cieszyć czy smucić. Z jednej 

strony dobrze, że szanujemy tradycje  

i czekamy na rodzinne spotkania przy stole. 

Jednak takie tradycyjne spotkania rodzinne 

możemy sobie sami ustalić, np. co trzy mie-

siące albo co pół roku zjazd i uczta przy stole.  

  Żadna z osób, z którymi rozmawia-

łam nie wypowiada pełnej nazwy ŚWIĄT 

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 

żadna nie pyta o spowiedź. Tylko jedna pyta 

o której będzie święcenie pokarmów i czy 

Msze w Wielką Niedzielę będą odprawiane 

normalnie. 

  Dwa tygodnie temu ksiądz na kaza-

niu powiedział, że już przed laty Papież Eme-

ryt będąc jeszcze kardynałem przewidział, że 

z kościołów znikną tłumy, ale chrześcijań-

stwo będzie się odradzać w małych wspólno-

tach. Są kraje, gdzie to już ma miejsce.  

W mieście, z którego pochodzą moi roz-

mówcy mieszka 20 tysięcy Polaków. Z tego 

na  niedzielne Msze Święte przychodzi 

około  tysiąca ludzi. Spośród nich dwustu jest 

wolontariuszami i uczestniczy czynnie  

w życiu kościoła. Są to: kościelni, LSO, 

schole, szafarze, lektorzy itp. Wydaje mi się, 

że na niewielką ilość praktykujących chrze-

ścijan liczba osób zaangażowanych w pracę 

kościoła jest olbrzymia. 

  Mogłabym się pokusić do porów-

nań z naszą parafią, ale po co? Myślę, że Tar-

nowiec wypadłby blado ...  

  Życzę wszystkim pięknego przeży-

cia Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, ra-

dości z bycia chrześcijaninem i smacznego 

jajka - to tak tradycyjnie, żeby nie było, że 

tradycja w oczy mnie kole.                      Jola 

 

ON ŻYJE! 

 

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary 

Składają jej wierni uwielbień swych dary. 

Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 

Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów 

zmazy. 

 

Śmierć zwarła się z życiem i w boju,  

o dziwy, 

Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. 

Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała? 

Jam Zmartwychwstałego blask chwały  

ujrzała. 

 

Żywego już Pana widziałam, grób pusty, 

I świadków anielskich i odzież, i chusty. 

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i na-

dzieja, 

A miejscem spotkania będzie Galileja. 

 

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud 

prawdziwy. 

O, Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy. 

 

  Hymn wyśpiewywany w Niedzielę 

Wielkanocną niesie ze sobą piękne i głębokie 

przesłanie. Nie wiadomo kto jest autorem 

słów tego hymnu. Wyśpiewujemy w nim ra-

dość z powodu zmartwychwstania Chrystusa. 

Świętujemy. Święto to dzień wyjątkowy  

i żeby świętować musi być ku temu okazja. 

Dziś ta okazja jest ponad wszelką inną. Chry-

stus zmartwychwstał. Może nas to dziwić bo 

jak ktoś kto umarł mógł powstać do życia. On 

jednak mógł. Jest Bogiem i całe Jego ziem-

skie życie miało prowadzić Go przez krzyż do 

zmartwychwstania. Jest to nadzieja dla każ-

dego człowieka. Hymn ten to także niejako 

dialog z Marią Magdaleną, która widziała 

Pana. Zaświadcza o tym, że Go widziała  

a również pusty grób, aniołów i chusty. I tak 

jak jej powiedział Jezus mają spotkać się  

z uczniami w Galileji.  

  Czy zmartwychwstanie Chrystusa 

coś zmienia w naszym życiu? Powinno.  

Zmartwychwstanie Jezusa daje nam nadzieję, 

że trudne wydarzenia w naszym życiu mają 

sens, tak jak Jego śmierć miała na celu nasze 

życie wieczne. Zmartwychwstanie pokazuje 

nam, że istnieje inny, lepszy świat, do którego 

dążymy, że Bóg jest silniejszy niż zło i ludzka 

niesprawiedliwość, która nas dotyka. Zmar-

twychwstanie pokazuje w końcu, że droga do 

prawdziwego i wiecznego szczęścia wiedzie 

przez krzyż i cierpienie, które trzeba umieć 

znosić. Jan Paweł II w przemówieniu do cho-

rych mówił, że zmartwychwstanie Jezusa 

uświadamia nam, że cierpienie ma sens -  

ks. Grzegorz Szubtarski  

  Niech zmartwychwstanie Chry-

stusa przyniesie wszystkim pokój, radość  

i ogromną nadzieję, że wszystko to z czym się 

mierzymy skończy się. Ustanie cierpienie  

i ból. To tylko chwilowe, wszak Jezus także 

szedł drogą krzyżową. Ta męka doprowadziła 

Go do chwały nieba. Często myślmy o niebie 

i o tym, że On zmartwychwstał. Mimo, że 

czasem tak ciężko wierzyć w tych ciężkich 

chwilach spróbujmy robić to na przekór.  

A wierząc w zmartwychwstanie Chrystusa 

chciejmy zmienić swój sposób myślenia i po-

stępowania. Alleluja, Chrystus zmartwych-

wstał!                             Magdalena Maraj 

 

ZAMYŚLENIA 

 

Wielkanocne oszustwo 

  Przekłamana tajemnica Zmar-

twychwstania trwa nadal. W Krośnie, w skle-

pie widziałem cukrowego baranka z głową 

zająca, trzymającego chorągiewkę z napisem 

Alleluja. W prezencie dostałem na Wielkanoc 

pluszową owieczkę z życzeniami „Wesołego 

Alleluja”. Pocztą internetową otrzymałem ży-

czenia wraz z obrazkiem małej kury znoszą-

cej olbrzymią pisankę.  

  Kury, kurczaki, zajączki, pisanki -  

a gdzie Jezus? Kto cię zbawił - cukrowy za-

jąc? Skąd się wziąłeś - z pisanki? Kogo przyj-

mujesz do serca: owcę czy Bożego Baranka? 

Przekłamana tajemnica Zmartwychwstania 

trwa nadal. Przyjmij Boga do serca, byś nigdy 

nie był religijnym oszustem.            (x) 

  

PRAWDZIWIE 

ZMARTWYCHWSTAŁ 

    

  W jednej parafii, proboszcz pracu-

jący tam od lat nie umiał sobie poradzić z ob-

ojętnością i słabą wiarą swoich parafian. Jego 

kazania nigdy nie były doceniane, jego dzia-

łania zawsze krytykowano, jego pracę lekce-

ważono, a z upomnień się śmiano. Zniechę-

cony wieloletnimi wysiłkami w pewną wiel-

kanocną niedzielę powiedział najkrótsze ka-

zanie: 

„Chrystus naprawdę zmartwychwstał, 

ale, wy i tak w to nie wierzycie!” 

  Może i nam w Tarnowcu przyda-

łoby się takie kazanie. My nadal nie wie-

rzymy w zmartwychwstanie Chrystusa! 

 

A Ty czy wierzysz w Jego 

zmartwychwstanie? 

A jeśli tak, to dlaczego żyjesz tak jakbyś 

nie wierzył ? 

(x) 
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POST, MODLITWA, JAŁMUŻNA 

 

  Przeglądając portale internetowe, 

ze zdziwieniem zauważyłam u znajomego 

zdjęcie, jak z wielce zadowoloną miną wręcza 

biednym i smutnym dzieciom w domu 

dziecka przybory szkolne. Widać chęć po-

chwalenia się swoją wielkodusznością jest 

wielka i dotyka każdego z nas. Internet stwo-

rzył wiele możliwości, można chwalić się 

wszystkim – osiągnięciami, statusem spo-

łecznym, bogactwem, religijnością, dobro-

czynnością. Jałmużna w myśl Jezusa winna 

być dawana po cichu bez rozgłosu. Powinna 

wspomagać, a nie dodawać splendoru. Nie 

może być dawana w sposób pogardliwy i po-

niżający dla osoby obdarowanej. Ma to być 

gest miłości z serca, a nie z potrzeby zabły-

śnięcia w środowisku. To nie dawanie tego co 

nam zbywa, ale dzielenie się tym co mamy. 

Modlitwa i post często idą w parze. Próbujmy 

Bogu wynagrodzić nasze zachowanie, ale też 

i wyprosić łaski. I znowu Jezus upomina by 

nie czynić tego na pokaz. Wielki Post jest cza-

sem, kiedy bardziej pochylamy się nad swoim 

życiem, swoją relacją z Panem Bogiem. 

Wielu z nas podjęło postanowienia wielko-

postne i ich dotrzymało. A może jeszcze po-

szukajmy wokół siebie kogoś potrzebują-

cego, by mu pomóc przeżyć godnie Święta 

Wielkanocne. Mamy możliwości wiele, za-

równo w swoim środowisku jak i w kościele. 

Nie musi to być coś wielkiego, czasami wy-

starczy coś drobnego, niepozornego, ale ofia-

rowanego z sercem, z życzliwością i pokorą. 

Bóg wzywa do radykalnych kroków, więc re-

alna pomoc na pewno spotka się z Jego apro-

batą i jak Jezus mówi: A Ojciec Twój, który 

widzi w ukryciu, odda tobie (Mt 6,18).  
                                                         Teresa 

 

KĄTEM OKA extra 

 

Niechaj miłość zatriumfuje 

  W moim życiu są chwile, z których 

jestem dumna, ale i takie, których bardzo ża-

łuję. Myślę, że każdy dzień, to wybór. Sytua-

cje, gdy mam być człowiekiem z tłumu  

i wskazać na kogoś, że to on jest winien, po-

trafią mnie zaskakiwać bardzo często. Nie 

zawsze podejmuję właściwe decyzje, jeżeli 

tak, to jestem szczęśliwa. Jeżeli nie uda mi się 

być do końca odważną, jeżeli stchórzę, to 

prawda budzi się w moim sumieniu. Biję się 

w piersi, odzyskuję siły i... zmartwychwstaję. 

Z wystraszonego człowieka, rodzi się we 

mnie człowiek czynu. Taki, który wie, że 

droga za Chrystusem, to droga prawdy.  

  Często mijam potrzebujących i nie 

pomagam, ale o wiele częściej budzi się we 

mnie Weronika. Spycham krzyże ze swoich 

ramion, by później dźwigać je z pokorą. Upa-

dam wielokrotnie, by znowu zmartwychwsta-

wać. Umieram w duchu i budzę się od nowa. 

Idę za Chrystusem z moimi słabościami, idę  

z nadzieją na Jego miłosierdzie.  

  Droga ku Zmartwychwstaniu, to 

droga cierpienia, walki, odwagi, wiary i rado-

ści. Bo oto ja, człowiek, którego istnienie we 

wszechświecie jest jak ziarenko maku, mam 

zaszczyt iść śladami Boga. Jako Jego dziecko 

jestem wyjątkowa. Wysłał mnie kiedyś na 

ziemię i kiedyś mnie z niej zabierze. Miałam, 

a może mam zadanie do wykonania. Misję,  

bo żyję jak każdy – po coś. Żyję i umrę, by 

Zmartwychwstać. 

 

Gdy odsunęli kamień, w ciemnym grobie za-

świeciło słońce. Ciebie już tam nie było. 

Zmartwychwstałeś.   

Cud nad cudy 

Cud prawdziwy 

Byłeś martwy 

Jesteś żywy 

Alleluja! Piękny czas!  

Jezus Chrystus jest wśród nas 

Serce moje się raduje 

Alleluja! Alleluja! Niechaj miłość zatrium-

fuje.                                                        Jola           

 

INTENCJE MSZY ŚW. 

 

NIEDZIELA 21.04 

WIELKANOC 

6:00 1) ++ Stanisław, Anna, Henryk, Maria 

Budziak 

2) + Adam Król – greg. 

3) ++ Józefa, Aleksander Ciereszyńscy 

10:00 1) ++ Stanisław Szczypiński w 5 r. śm., 

Piotr Lepucki, Stanisław Borek 

2) + Kazimiera Sanocka  

Poza parafią: + Krystyna Kostrząb – od ro-

dziny Mroczków z Krempnej 

11:30 1) Za Parafian 

2) + Józef Markuszka 

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 

22.04 

7:00 1) + Adam Król – greg. 

10:00 1) ++ Rudolf Jaskóła w 10 r. śm. 

2) ++ Jerzy, Jan w 7 r. śm., Maria, Józef i Ma-

ria Tomasik 

3) Dziękczynna w 25 rocz. ślubu Agaty i Wie-

sława, z prośbą o bł. Boże i dalszą opiekę 

Poza parafią: + Krystyna Kostrząb – od ro-

dziny Habrat z Krosna 

11:30 1) Dziękczynna w 50 rocz. urodzin 

Marka, z prośbą o Boże bł. i opiekę MBT 

2) + Adolf Klocek w 19 r. śm. 

 

WTOREK 23.04 

7:00 1) + Marian Świątek w 29 r. śm. 

2) + Marcin Chudy – od rodziców 

18:00 1) + Adam Król – greg. 

2) + Irena Mazur 

Poza parafią: + Krystyna Kostrząb – od ro-

dziny Kobaków z Czeluśnicy 

 

ŚRODA 24.04 

IMIENINY 

KS. PROBOSZCZA 

I KS. JERZEGO SZURKA 

7:00 1) + Adam Król – greg. 

2) + Marcin Chudy – od rodziców 

18:00 1) Za ofiarodawców 

2) Dziękczynna, z prośbą o Boże bł. dla Ame-

lii w 9 rocz. urodzin 

Poza parafią: + Krystyna Kostrząb – od ko-

leżanek córki z KGW 

CZWARTEK 25.04 

7:00 1) + Marcin Chudy – od teściów 

2) + Marcin Chudy – od żony Magdy 

18:00 1) + Adam Król – greg. 

2) ++ Tadeusz i Teofila oraz zmarli z rodziny 

Poza parafią: + Krystyna Kostrząb – od ko-

leżanek i kolegów córki Teresy z pracy 

 

PIĄTEK 26.04 

7:00 1) + Marcin Chudy – od szwagierki 

Agnieszki z rodziną 

2) + Marcin Chudy – od cioci Rozparowej  

z dziećmi i wnukami 

18:00 1) + Adam Król – greg. 

2) O Boże bł. i opiekę MBT dla syna – od ro-

dziców 

Poza parafią: + Krystyna Kostrząb – od ko-

leżanek i kolegów córki Teresy z pracy 

 

SOBOTA 27.04 

7:00 1) + Marcin Chudy – od kuzynki Kata-

rzyny z mężem i dziećmi 

2) + Marcin Chudy – od cioci i wujka z Jedli-

cza 

18:00 1) ++ Maria i Władysław oraz Stani-

sława, Janina, Zofia, Kazimierz i Józef Jasiń-

scy 

2) + Adam Król – greg. 

Poza parafią: + Krystyna Kostrząb – od ko-

leżanek i kolegów córki Teresy z pracy 

           

Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dzisiaj Msze św. o 7:00, 10:00, 11:30 a we 

Wrocance o 8:30. Po Mszy św. o 11:30 

udamy się z procesją na cmentarz z modli-

twami za zmarłych. Dzisiejsza składka prze-

znaczona jest na KUL i Uniwersytet Papieski 

św. Jana Pawła II w Krakowie.   

2. Dzisiaj Parafialny Zespół Caritas zbiera 

ofiary na pomoc w leczeniu ciężko chorych 

dzieci z Brzezówki i Tarnowca. Prosimy  

o dary serca, aby ulżyć tym dzieciom  

w cierpieniu.     

3. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim Parafia-

nom, Gościom za pobożne i liczne przeżycie 

Wielkiego Tygodnia, szczególnie za piękne 

wykonanie Grobu Pańskiego i ciemnicy Do-

mowemu Kościołowi, Radzie Parafialnej, 

Pani katechetce Teresie, Panu kościelnemu, 

Paniom Agnieszce, Ewie, Annie. Bóg zapłać 

strażakom z OSP za wartę honorową przy 

grobie, scholce parafialnej za oprawę mu-

zyczną, młodzieży, mieszkańcom wiosek za 

adoracje, grupom duszpasterskim, służbie ko-

ścielnej, LSO. Dziękujemy bardzo dobrodzie-

jom za dary serca: firmie ADAM z Pota-

kówki, masarni z Dobrucowej i Wrocanki. 

Wszystkim za wszelkie uczynione dobro dla 

Kościoła – Bóg zapłać.       

4. Ofiarę złożoną w Wielki Czwartek przy 

chlebkach (1850 zł) zespół Caritas przekazał 

na potrzeby osoby chorej z Tarnowca. 

5. Spotkania duszpasterskie: we wtorek  

o 18.00 kandydaci do bierzmowania z całej 

parafii (obecność obowiązkowa; próba litur-

gii); w piątek KSM i Oaza, w sobotę o 10:00 

schola. 
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6. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy 

Niedzielę Miłosierdzia Bożego, która rozpo-

czyna Tydzień Miłosierdzia. Składka prze-

znaczona będzie na Caritas Diecezji Rze-

szowskiej. Prosimy, aby przynieść w tym 

dniu skarbonki wielkopostne, z których ofiary 

będą przeznaczone na pomoc osobom star-

szym z naszej diecezji. Zespołowi Caritas  

w naszej parafii, w dniu ich święta – dzięku-

jemy za piękną służbę bliźniemu i życzymy 

wiele sił i mocy od Pana Boga do dalszej tak 

owocnej pracy charytatywnej.  

7. O prowadzenie Koronki do Bożego Miło-

sierdzia w niedzielę prosimy: o 9:30 Różę św. 

J.S. Pelczara, o 11:00 Różę bł. Karoliny 

Kózki.    

8. W przyszłą niedzielę Wizytacja Kano-

niczna naszej parafii przez Ks. Biskupa Ordy-

nariusza Jana Wątrobę. Prosimy wszystkich 

Parafian o udział i modlitwę z Ks. Biskupem; 

o 7.00 prosimy starszych, emerytów, renci-

stów, chorych, strażaków z OSP; o 11.30 za-

praszamy wszystkie dzieci z przedszkoli, 

szkół: z Tarnowca, Roztok, Umieszcza, Wro-

canki; zapraszamy Dyrektorów, nauczycieli, 

wychowawców na spotkanie modlitewne; po 

Mszy św. spotkanie z Kościołem Młodych;  

o 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia na 

cmentarzu przy grobach naszych zmarłych 

kapłanów – prosimy parafian o udział w tej 

modlitwie; o 16.30 Msza św. z udzieleniem 

sakramentu bierzmowania – po Mszy św. 

spotkanie z Kościołem Dorosłych.  

9. Bóg zapłać Różom Różańcowym: MB 

Królowej, św. Antoniego, Chrystusa Króla  

z Sądkowej, św. O. Pio z Wrocanki, św. Fau-

styny Kowalskiej za złożoną ofiarę na lich-

tarz.  

10. Dziękujemy za sprzątanie świątyni gr. 4  

z Dobrucowej oraz gr. 1, 2, 3 i 4 z Potakówki  

za ofiarę na Sanktuarium. W sobotę na g. 8:00 

prosimy gr. 5 i 6 z Potakówki. Do zrobienia 

porządków generalnych prosimy rodziców 

młodzieży, która przyjmie sakrament bierz-

mowania – w czwartek od g. 15.00 rodziców 

młodzieży klas 8; w piątek od g. 15.00 rodzi-

ców młodzieży klas III gimnazjum.       

11. Zachęcamy do zakupienia i czytania prasy 

katolickiej; za ławkami gazetka parafialna;  

w zakrystii jest do nabycia „Znak Łaski” – pi-

smo WSD Rzeszów.  

12. Prosimy o porządki na grobach naszych 

zmarłych i na cmentarzu; w niedzielę proce-

sja na cmentarz o 15.00. 

13. Rada Parafialna podjęła decyzję, że w tym 

roku będą prace przy Sanktuarium – elewacja 

zewnętrzna kościoła. Firma ma rozpocząć 

prace od połowy czerwca dlatego prosimy Pa-

rafian, Gości o wspieranie tego wielkiego wy-

zwania; prosimy firmy, ludzi biznesu  

o wsparcie tej inwestycji. Rada Parafialna  

i Radni Grup będą osobiście odwiedzać ro-

dziny. Bóg zapłać za zrozumienie i składane 

dary serca. Koszt inwestycji to ok. 150 tys. zł. 

Prosimy o zabranie list z zakrystii od Pana 

Kościelnego.    

14. W tym tygodniu swoje imieniny obcho-

dzą Ks. Proboszcz i Ks. Jerzy Szurek – pa-

miętajmy o nich w modlitwie.  

15. Życzymy wszystkim Parafianom i Go-

ściom, aby Zmartwychwstały Chrystus 

napełnił Wasze serca pokojem i miłością, 

niech podwoi siły w pokonywaniu 

życiowych trudności, wzmocni wiarę w ludzi, 

obudzi radość do życia i pozwoli z ufnością 

patrzeć w przyszłość. Spokojnych pełnych 

zadumy Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

                                          ks. Proboszcz 

 

CZY OBOJĘTNOŚĆ TO NASZA  

CECHA NARODOWA? 

 

  Przeglądając codzienną prasę  

i oglądając wiadomości jesteśmy wręcz bom-

bardowani newsami o negatywnym przeka-

zie. Natrafiamy na informacje o konfliktach 

zbrojnych, o klęskach żywiołowych czy  

o atakach terrorystycznych. Przepojeni nimi 

stajemy się coraz bardziej nieczuli na ból in-

nych oraz przejawy zła. Zamiast empatii  

i umiejętności współodczuwania cierpienia 

drugiego człowieka często karmimy się sen-

sacją. Część z nas, co ogromnie mnie dziwi, 

odczuwa nawet radość z choroby czy niepo-

wodzeń innych osób. Każda porażka innych 

wpływa na polepszenie ich samopoczucia.  

  A co z bezinteresowną pomocą? 

Czy ona w ogóle istnieje? W psychologii jest 

znane pojęcie dyfuzji odpowiedzialności. 

Według niego prawdopodobieństwo otrzy-

mania pomocy od innych jest odwrotnie pro-

porcjonalne do ilości osób, które obserwują 

daną sytuację. Co oznacza, że im mniej osób 

widzi nasze nieszczęście tym bardziej wzra-

sta prawdopodobieństwo otrzymania po-

mocy.  

  Kiedyś został przeprowadzony eks-

peryment przez studentki. Jadąc w pociągu 

udawały, że się nie znają. Jedna z nich wy-

chodząc do toalety zostawiała płaszcz z bank-

notem 50 złotych w kieszeni pod opieką dru-

giej. Podczas nieobecności właścicielki 

płaszcza druga dziewczyna symulowała kra-

dzież banknotu. Wybierały przedziały z sa-

motnie siedzącą jedną osobą oraz te, w któ-

rych siedziało więcej pasażerów. Okazało się, 

że bardziej skłonni do reakcji byli pojedynczy 

pasażerowie, którzy nie mogli zrzucić odpo-

wiedzialności na kogoś innego w przedziale.  

  Gdy znajdujemy się w nowej, nie-

codziennej sytuacji na nasze zachowanie 

wpływa zachowanie innych osób. To właśnie 

poprzez obserwację szukamy wzorców za-

chowań. Kiedy inni nie reagują gdy ktoś drugi 

jest zagrożony, my też nie podejmujemy dzia-

łania. I działa to w obydwie strony, inni wi-

dząc nasz brak zaangażowania też nie są 

skłonni do niesienia pomocy. Nikt nie wy-

maga od nas bycia bohaterami i ryzykowania 

własnego zdrowia i życia, ale czasami wy-

starczy powiadomić odpowiednie służby  

i „zrzucić” odpowiedzialność działania na in-

nych, bardziej kompetentnych.  

  Pamiętajmy, że granice naszej od-

powiedzialności wyznaczają granice naszych 

możliwości jak zwykł mawiać ksiądz Józef 

Tischner. 

 Nie bądźmy więc obojętni na 

ludzką krzywdę. Zatrzymajmy się przy po-

trzebującym. Bierzmy udział w akcjach cha-

rytatywnych. Wzbudźmy w sobie empatię. 

Bo nigdy nie wiemy kiedy my sami będziemy 

potrzebować pomocy.  

    Katarzyna Janocha 
 

Wizytacja Kanoniczna 

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 

ŻARTY NIEPOŚWIĘCONE 

 

Siedzi chłopak i pisze do dziewczyny na cza-

cie: - Piszemy do siebie już od dwóch tygo-

dni, może spotkamy się w realu? – U mnie nie 

ma Reala. Może spotkamy się w Biedronce? 

P.S. Inteligencja – bardzo ważna w tworzeniu 

związku.  

*** 

Młoda synowa dzwoni do teściowej i pyta: - 

Mamusiu, jak to jest: jak własne dziecko 

„zrobi kupę”, to kto przebiera, ojciec czy 

matka? – Oczywiście, że matka! – No to ma-

munia się zbiera i przyjeżdża, bo synuś tak so-

bie popił, że do toalety to on już nie doszedł! 

P.S. Dobrze mieć taką zasadę: Jak już korzy-

stasz z alkoholu, to tak, aby nikt nie musiał 

potem dzwonić „do teściowej”. 
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