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     Tarnowiec, 19 LISTOPADA 2017  

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Pierwszy Światowy Dzień Ubogich 

EWANGELIA  

(Mt 25, 14-30) 

Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: 

Pewien człowiek, mając się udać w podróż, 

przywołał swoje sługi i przekazał im swój 

majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugie-

mu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według 

jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który 

otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je  

w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, 

który dwa otrzymał; on również 

zyskał drugie dwa. Ten zaś, który 

otrzymał jeden, poszedł i rozko-

pawszy ziemię, ukrył pieniądze 

swego pana. Po dłuższym czasie 

powrócił pan owych sług i zaczął 

rozliczać się z nimi. Wówczas 

przyszedł ten, który otrzymał pięć 

talentów. Przyniósł drugie pięć  

i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć 

talentów, oto drugie pięć talentów 

zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, 

sługo dobry i wierny! Byłeś wier-

ny w rzeczach niewielu, nad 

wieloma cię postawię: wejdź do 

radości twego pana! Przyszedł 

również i ten, który otrzymał dwa 

talenty, mówiąc: Panie, przekaza-

łeś mi dwa talenty, oto drugie dwa 

talenty zyskałem. Rzekł mu pan: 

Dobrze, sługo dobry i wierny! 

Byłeś wierny w rzeczach niewie-

lu, nad wieloma cię postawię: 

wejdź do radości twego pana! Przyszedł  

i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: 

Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: 

chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać 

tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, 

poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. 

Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan 

jego: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że 

chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać 

tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc 

był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po 

powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją 

własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, 

a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. 

Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, 

tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto 

nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę 

nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz -  

w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 

zębów. 

  

I ŚWIATOWY  

DZIEŃ UBOGICH 

„I niech bracia okazują ubogim miłość, 

jaką się wzajemnie darzą, jak mówi Apo-

stoł: Nie miłujmy słowem ani językiem, ale 

czynem i prawdą” – pisał św. Franciszek.  
  Światowy Dzień Ubogich to dar 

Ojca Świętego Franciszka dla Kościoła. 

Pragnął zwrócić uwagę nas wszystkich na to, 

że mamy wokół siebie ludzi ubogich. Pan 

Jezus sam powiedział, że „ich zawsze bę-

dziecie mieli”. Taka jest prawda. Chciałbym 

tu zwrócić uwagę na to, czego papież Fran-

ciszek, ustanawiając ten dzień, nie napisał  

i nie powiedział, bo nie mógł tego zrobić, 

gdyż to jest coś, co wynika z języka polskie-

go. Człowiek ubogi to jest ten, który jest  

u Boga. Nie wiem dokładnie, jak to polskie 

słowo powstało i czy miało na nie wpływ to 

chrześcijańskie przesłanie, jednak tak wła-

śnie ono brzmi. I tak jest, ponieważ Pan 

Jezus, będąc tu na ziemi i nauczając prawie  

2 tys. lat temu utożsamił się z ubogimi. Nie 

tylko się nad nimi pochylał, ale sam był 

człowiekiem ubogim i tym swoim ubóstwem 

okazywał nam ogrom dobroci, miłości  

i miłosierdzia swego Ojca. Jak pisał potem 

św. Paweł, On nas swoim ubóstwem pragnął 

ubogacić.  

  Zwracam uwagę na te najbardziej 

istotne fundamenty przesłania Ojca Świętego 

Franciszka i na to, jak już wspomniałem, że 

ten dzień jest darem dla nas. Przypomina 

nam o bardzo ważnym przesłaniu zawartym 

w samej Ewangelii, w samej istocie chrześci-

jaństwa, które musi dostrzegać w człowieku 

ubogim właśnie Chrystusa przychodzącego 

do nas. I znowu wraca tutaj to piękne powie-

dzenie, które funkcjonowało kiedyś w na-

szym regionie, że gdy mówiono: „Przycho-

dzi ubogi”, odpowiedź brzmiała: „Przycho-

dzi Chrystus”. W szerszym znaczeniu to 

powiedzenie także w języku polskim znala-

zło swój wyraz w zdaniu: „Gość w dom, Bóg 

w dom”. Możemy to słowo „gość” rozumieć 

w różnych 

wymiarach 

– także  

w osobie 

człowieka 

ubogiego. 

Ubogi 

człowiek 

przycho-

dzący do 

domu, to 

przycho-

dzący Bóg, 

dla którego 

musi się 

znaleźć 

miejsce – 

nie tylko 

przy wigi-

lijnym 

stole, gdzie 

jest przygo-

towane 

dodatkowe nakrycie. Ojciec Święty Franci-

szek zwraca uwagę na to, żeby nie było to 

jednorazowe wydarzenie, związane jedynie  

z jakimś świętem. Chodzi o to, aby każdego 

dnia w nasze życie mógł wejść ubogi, a wraz 

z nim Pan Jezus. Spotykamy się na co dzień 

się z ubogimi w różnych wymiarach ubóstwa 

– nie tylko tego materialnego, nie tylko  

w postaci pewnego upadku duchowego, ale 

także w takich wymiarach ubóstwa, gdzie 

mamy do czynienia z człowiekiem chorym, 

samotnym, pozbawionym opieki, w poczu-

ciu samotności i odrzucenia – szukającego 

dla siebie wsparcia w bardzo konkretnej 

sytuacji. 

  Odnajdujmy ubogich w swoim 

życiu. Zapewne okaże się, że każdy dzień 

będzie dla nas wspaniałą okazją do tego, aby 

rozpoznać ubogiego, przyjąć go, ugościć  

i naraz zrozumieć, że Pan Jezus jest z nami. 

ks. Grzegorz Wolan 
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PATRONKA ŚPIEWU 

  Lubimy słuchać pięknego śpiewu. 

Jest to jakoś naturalnie wpisane w nasze 

poczucie piękna. Niektórzy ludzie są szcze-

gólnie obdarzeni darem pięknego głosu czy 

zdolnościami muzycznymi. 22 listopada 

obchodzimy w Kościele wspomnienie św. 

Cecylii patronki muzyki i śpiewu kościelne-

go. 

  Niekiedy śmiejemy się, że kto 

śpiewa ten dwa razy się modli, a ten kto 

fałszuje modli się nawet trzykrotnie. Czemu 

śpiew jest tak ważny? Niektórzy twierdzą, że 

jedynie śpiew może w prawidłowy sposób 

wyartykułować treść słów. Recytacja bo-

wiem obciążona jest możliwością błędnej 

intonacji czy też pewnym aktorstwem.  

W śpiewie tego nie ma. Dodatkowo śpiew 

niezwykle ubogaca, także liturgię.  

  Św. Cecylia jest jedną z męczennic 

Kościoła, jednak nie znamy dokładnej daty 

jej urodzenia jak i  śmierci. Według doku-

mentu opisującego jej męczeńską śmierć 

była Rzymianką żyjącą na początku III 

wieku.  Jak mówi tradycja z miłości do 

Jezusa złożyła ślub czystości mimo, że jej 

rodzice zaplanowali jej już małżonka.  

W dzień poprzedzający ślub nasza święta 

powiedziała swemu przyszłemu małżonkowi 

o swojej wierze i postanowieniu trwania  

w czystości. Walerian – bo tak nazywał się 

mężczyzna jej zaślubiony miał zobaczyć 

wtedy Anioła stojącego na straży czystości 

Cecylii mówiącego: Ty nie znasz prawego 

Boga; dopóki nie przyjmiesz chrztu, nie 

będziesz go mógł ujrzeć. W ten sposób Wa-

lerian nawrócił się i niedługo potem przyjął 

chrzest. Gdy powrócił do domu ujrzał Cecy-

lię zatopioną w modlitwie i Anioła stojącego 

u jej boku trzymającego wieńce z róż i lilii. 

Anioł włożył wieńce na głowę Waleriana  

i Cecylii mówiąc: Te wieńce przez zachowa-

nie czystości zachowajcie nietknięte, bom je 

wam od Boga przyniósł.  

  Niedługo potem wybuchło prze-

śladowanie, a Walerian został zabity. Ze 

względu na to, że Walerian i Cecylia byli 

chrześcijanami rozdano cały ich majątek 

ubogim, a samą Cecylię aresztowano. Żoł-

nierze błagali Cecylię, by wyrzekła się wia-

ry, była bowiem przepiękną kobietą, ta 

jednak była nieugięta. Na nalegania miała 

odpowiedzieć: Nie lękajcie się spełnić naka-

zu, bowiem moją młodość doczesną zamieni-

cie na wieczną młodość u mego oblubieńca, 

Chrystusa. 400 żołnierzy nawróciło się 

słysząc odpowiedź tej dzielnej kobiety. Gdy 

uparcie trwała w wierze sędzia skazał ją ma 

męki. Kazano zawiesić ją nad ogniem  

w łaźni i dusić parą, ta miała jednak odczu-

wać zamiast duszącego dymu orzeźwiający 

powiew wiatru. Rozgniewało to namiestnika 

wtedy kazał ściąć ją mieczem. Z powodu jej 

piękna kat nie był w stanie jej ściąć, na 

skutek zadanych ciosów konała trzy dni  

w męczarniach.  

  Jest patronką chórzystów, lutni-

ków, muzyków, organistów, zespołów wo-

kalno-muzycznych. Legenda głosi, że św. 

Cecylia grała na organach, nie wiadomo czy 

faktycznie tak było, jednak mogła grać na 

harfie było to bowiem dość częste, że kobie-

ty w Rzymie uczyły się gry na tym instru-

mencie.  

  Św. Cecylia uczy nas piękna wia-

ry, oddania się Bogu, zakochania się w Nim, 

a także obrony swoich przekonań nawet w 

obliczu cierpienia czy śmierci. Pokazuje nam 

również niezwykłą opiekę i Opatrzność 

Bożą, która czuwa nad każdym człowiekiem.  

W dzień jej wspomnienia nie zapomnijmy 

również o modlitwie za naszego Pana Orga-

nistę, scholę dziękując tym samym za ich 

posługę.  

Cecylio Święta, Patronko Nasza. Dziś chwa-

łę Twoją ziemski chór ogłasza. Strażniczko 

harmonii, z tonów czynisz piękny splot. By 

dźwięcznym, czystym był wspólny głos. Nau-

czycielko cierpliwości i wytrwania. Przyjm 

prośby nasze i błagania. By śpiewało nam 

się lżej. W swej opatrzności głos każdy miej. 

Doskonała Pieśniarko, Artystko w Niebio-

sach. Śpiewasz cudownie, Panu grasz na 

organach. Odkryj nam uczniom Twym skra-

wek Nieba. Bo dzisiaj dla Ciebie hymn roz-

brzmiewa! – modlitwa do św. Cecylii.  

                            Magdalena Maraj 

KĄTEM OKA 

Widzę, słyszę, pomagam 
  Parę tygodni temu w jednym  

z kościołów zbierane były  pieniądze dla 

dzieci w pewnej wsi w Afryce. Ksiądz, który 

był tam misjonarzem powiedział,  że 20 lat 

nie spadła w tej wsi kropla deszczu. Dla nas 

nie do pojęcia. Czasem gdy jest awaria i nie 

ma wody w kranie,  to z trudem udaje nam 

się przeżyć taki dzień. Mamy wodę, pełne 

lodówki jedzenia, piękne domy, samochody 

a i tak ciągle nam mało. A tam w Afryce? 20 

lat nie padał deszcz, jest głód, dzieci nie 

chodzą do szkoły a ludzie dają radę. 

  Ktoś powie: nie nasza wina, że my 

mamy a oni nie. Tak, ale skoro mamy i to za 

dużo, to dzielmy się. Kupujemy mnóstwo 

rzeczy i jedzenia, które wędruje często na 

śmietnik. Dobrze,  jeżeli jeszcze kura może 

zjeść stary chleb, ale rzucać do  śmietnika – 

zawsze się oburzam jak to widzę. Czytam 

teraz książkę, w której kobieta opisuje czas 

straszliwego głodu w jej życiu. Dziękuję Ci 

Panie, że nie dałeś mi tego doświadczyć. 

  Dzielmy się, bo przez to jesteśmy 

wielcy. Mamy teraz mnóstwo sposobów, 

żeby pomóc biedniejszym od nas. Są różno-

rakie akcje, fundacje czy godne zaufania 

instytucje, nawet nie trzeba wychodzić  

z domu. W naszej parafii ks. Grzegorz też 

organizuje Mikołaja dla dzieci z Domu 

Dziecka w Strzyżowie. Te dzieci z pewno-

ścią nie głodują, ale nie mają tego wszyst-

kiego,  co nasze dzieci. Dzisiaj jedna babcia 

powiedziała: nie wiem co podarować moje-

mu wnuczkowi, on już wszystko ma. Może 

nic, może razem z wnuczkiem postanowić, 

żeby Mikołaj pojechał w tym roku do bar-

dziej potrzebujących. W dłuższej perspekty-

wie, to będzie dla wnuczka najlepszy pre-

zent. 

  Jedna moja znajoma pracuje  

w Opiece Społecznej. Usłyszałam od niej 

ostatnio: zdziwiłabyś się, gdybyś wiedziała 

kto przychodzi po zasiłki,  naprawdę majętni 

ludzie. Bogatemu zawsze mało, a biednemu 

wystarcza to co ma i jeszcze jest wdzięczny. 

  A najlepsze co słyszałam ostatnio, 

to że jak ksiądz chodzi za ofiarą, to dajemy 

więcej pieniędzy niż jak za ofiarą chodzi 

kościelny. I co to ma być,  komu a raczej 

czemu dajemy? Chyba własnej pysze i próż-

ności. Kiedyś też czytałam jak pewna znana 

z telewizji osoba chwaliła się publicznie, że 

zapłaciła dług telefoniczny za staruszka - 

kombatanta. Ktoś zaraz skomentował, że ta 

osoba wstydziłaby się nawet mówić o tej 

sumie, bo to dla niej groszowe sprawy. 

Niech prawa ręka nie wie co czyni lewa – 

taka ma być nasza pomoc. Pan Bóg będzie 

wiedział i nikt więcej nie musi.  

  Gdzieś w świecie głoduje mała 

dziewczynka. Może całkiem niedaleko inne 

dziecko marzy o czymś na co nas stać. Je-

stem chrześcijaninem - widzę,  słyszę, po-

magam.                                            Jola 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 

 

NIEDZIELA 

19.11 

7:00 1) + Edward Libuszewski – greg. 

10:00 1) + Edward Koza w 34 r. śm. 

2) Dziękczynna, z prośbą o zdrowie dla 

Marii Dunaj 

Poza parafią: + Maria Ziomek – od rodziny 

Kobak z Czeluśnicy 

11:30 1) Za Parafian 

2) ++ Czesław Siara w 10 r. śm., rodzice  

i teściowie 

3) ++ Maria, Jan Góra 

16:30 1) ++ Kazimiera i Tadeusz Goleń 

 

PONIEDZIAŁEK 

20.11 

7:00 1) + Edward Libuszewski – greg. 

2) + Genowefa Hańba – od rodziny Hańbów 

3) ++ Józefa, Władysław i Stanisław Gąsior 

17:00 1) ++ Bronisława i Andrzej Lesiak, 

Anna i Antoni Karaś 

2) O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MBT 

dla Marii 

3) + Józefa Wietecha – od rodziny Szpak  

z Oświęcimia 

Poza parafią: + Maria Ziomek – od Anny  

i Mirosława 

+ Grzegorz Świdrak – od rodziny Łąckich  

z Samoklęsk 

 

WTOREK 

21.11 

7:00 1) + Edward Libuszewski – greg. 

2) + Józefa Wietecha – od Lidii Dłuskiej  

z rodziną 

3) ++ Józefa, Władysław i Stanisław Gąsior 

17:00 1) + Genowefa Hańba – od córki 

2) + Maria Ziomek – od męża 

3) ++ Stanisława i Antoni Michna 

Poza parafią: + Maria Ziomek – od Urszuli, 

Beaty i Henryka 
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+ Grzegorz Świdrak – od rodziny Bobulów  

z Samoklęsk 

ŚRODA 

22.11 

7:00 1) + Edward Libuszewski – greg. 

2) + Genowefa Hańba – od syna 

3) ++ zmarli z rodziny Tomasików 

17:00 1) Za ofiarodawców 

2) ++ Maria i Eugeniusz Dłuscy 

3) + Józefa Wietecha – od rodzin Figlus  

i Żychowskich z Glinika Polskiego 

4) ++ Barbara, Stanisław Sobczak, zmarli 

rodzice 

Poza parafią: + Maria Ziomek – od Janusza 

Orlińskiego z rodziną 

+ Grzegorz Świdrak – od sąsiadów Biernac-

kich i Soboniów 

 

CZWARTEK 

23.11 

7:00 1) + Edward Libuszewski – greg. 

2) + Józefa Wietecha – od Marii Drechny  

z rodziną 

3) + Henryk Gałuszka w 5 r. śm. 

17:00 1) + Genowefa Hańba – od wnuka 

Arka 

2) + Maria Ziomek – od córki Marty z sy-

nem 

3) ++ Julia i Stanisław Uliasz 

Poza parafią: + Maria Ziomek – od rodziny 

Berowskich i Józefa Hap 

+ Grzegorz Świdrak – od Patrycji i Marcina 

 

PIĄTEK 

24.11 

7:00 1) + Edward Libuszewski – greg. 

2) + Genowefa Hańba – od wnuka Grzego-

rza 

17:00 1) ++ Eleonora i Andrzej Jaskółka 

oraz zmarli z rodziny 

2) + Józefa Wietecha – od siostry Kazimiery 

z rodziną 

3) + Maria Ziomek – od syna Piotra z rodzi-

ną 

Poza parafią: + Maria Ziomek – od sąsia-

dów córki Marty 

+ Grzegorz Świdrak – od rodziny Ptaszków 

 

SOBOTA 

25.11 

7:00 1) + Edward Libuszewski – greg. 

2) + Józefa Wietecha – od rodzin Woszczy-

nów i Hellerów 

17:00 1) + Henryk Sanocki w r. śm. 

2) ++ Jan i Maria Hydzik w 53 r. śm. 

3) ++ Władysława i Adam Wodzińscy 

Poza parafią: + Maria Ziomek – od Marty  

i Eweliny Bućko 

+ Grzegorz Świdrak – od sąsiadek Magdy  

i Oli 

ROLA ZABAWY W ŻYCIU 

DZIECKA 

  Główną aktywnością dziecka  

w wieku przedszkolnym jest zabawa. Dlate-

go najchętniej przyjmuje i uczy się nowych 

umiejętności poprzez zabawę właśnie. Jest 

ona głównym sposobem zdobywania 

nowych wiadomości o otaczającym dziecko 

świecie. Zabawa pomaga mu rozwijać się 

intelektualnie, emocjonalnie, estetycznie, 

ruchowo i duchowo. Uczy funkcjonowania  

w społeczeństwie i relacji z innymi. Wyrabia 

w dziecku nastawienie do świata. Z drugiej 

strony należy zauważyć, że wraz z wiekiem 

coraz większego znaczenia nabierają zajęcia, 

które mają w sobie elementy nauki i pracy. 

Dziecko pełni na przykład różnego rodzaju 

dyżury w swojej grupie, ćwiczy odwzoro-

wywanie szlaczków, pomaga rodzicom  

w prostych obowiązkach domowych.  

Z biegiem czasu zabawy stają się bardziej 

twórcze i złożone. Główne rodzaje zabaw to 

zabawy tematyczne i zabawy konstrukcyjne. 

  Zabawy tematyczne wiążą się ze 

świadomym podjęciem i podtrzymywaniem 

roli. Dzieci występują w nich w imieniu 

osoby dorosłej. Tematyka powyższych za-

baw jest bardzo szeroka i różnorodna i wiąże 

się ściśle z wiekiem dziecka. Dzieci młodsze 

są skłonne do poruszania w zabawach te-

matycznych treści wziętych z życia 

codziennego, dzieci starsze poruszają już 

tematykę fantazji, oraz szersze zagadnienia. 

Zabawy tematyczne w wieku przedszkolnym 

dotyczą takich tematów jak: dom rodzinny, 

praca i zajęcia w gospodarstwie, instytucje 

kulturalne i użyteczności publicznej, życie 

zwierząt, tematy z literatury. Zabawy tema-

tyczne dzieci starszych są dłuższe i bardziej 

stałe. Dzieci trzymają się ustalonego tematu  

i nie zmieniają go w toku podjętej już zaba-

wy co zdarza się często u dzieci młodszych, 

u których stereotypowość czynności wiąże 

się z małą pomysłowością. Z wiekiem  

w zabawach tematycznych bierze udział 

coraz więcej dzieci. Młodsze dzieci bawią 

się indywidualne, bądź w domu  

z osobą dorosłą. Przejście do zabawy 

wspólnej bądź zespołowej kształtuje się 

stopniowo. Już dzieci 3- letnie łączą się  

w małe grupki, ale ich zabawa trwa krótko 

około 5 minut. Dzieci starsze są skłonne do 

łączenia się w większe grupy a czas ich 

wzajemnej zabawy znacznie się wydłuża.  

  Kolejnym rodzajem zabaw dzieci 

są zabawy konstrukcyjne. Początki tych 

zabaw są już widoczne w 2 roku życia. 

Materiałem wykorzystywanym przez dzieci 

są klocki różnego formatu i kształtu. Zabawa 

konstrukcyjna zmienia się wraz z wiekiem 

dziecka. Na początku ma ona formę 

dowolnej i swobodnej czynności, mniej lub 

bardziej zaplanowanej, aby w późniejszym 

wieku przyjąć formę bardziej skom-

plikowaną.  

Zabawa spełnia również istotną 

rolę w rozładowaniu emocji dziecka  

i nagromadzonej w nim energii. Doris Brett 

przyrównuje działanie zabawy do działania 

zaworu bezpieczeństwa w szybkowarze – 

pozwala ona na wyjście energii na zewnątrz, 

również na uwolnienie negatywnych emocji 

na przykład agresji czy złości.  

Katarzyna Janocha 
Psycholog, nauczyciel w NSP  

w Roztokach 
 
 

Z PARAFIALNEGO  

SEKRETARZYKA 

 
  Jak podają źródła historyczne,  

w XVII w. po obu stronach prezbiterium 

jasielskiego kościoła Karmelitów wisiały 

tablice z wyobrażeniami cudów i łask do-

znanych w latach 1612-1671 za wstawien-

nictwem Matki Bożej Jasielskiej.  40 obra-

zów wotycznych spłonęło wraz z kościołem 

29 kwietnia 1785 roku podczas wielkiego 

pożaru. Pierwszy cud zanotowano pod datą 

1612 roku: „Cudownego powrotu do życia 

doznał syn Pana Dzieciękowskiego, który 

zmarł i niebawem ożył”. Cuda te to przede 

wszystkim uzdrowienia: uzdrowień doznało 

19 osób, zachowań od śmierci - 16 osób, 

zachowań od ognia - 2 osoby, przywróceń 

wzroku - 2 osoby, przywróceń mowy -  

1 osoba. Przed Koronacją Cudownej Figury, 

w dniach 20 - 21 stycznia 1925 roku prze-

słuchano 120 osób z parafii i okolicy, skła-

dających świadectwa o doznanych łaskach.  

W skład komisji wchodzili: ks. biskup Karol 

Fischer, ks. Edward Dul, dziekan jasielski 

ks. Władysław Sarna prałat kapituły przemy-

skiej i ks. Jan Warzecha, proboszcz z Tar-

nowca. Cuda i łaski wymodlone  w Tarnow-

cu w latach 1914 - 1925 - dotyczą: uzdro-

wień - 42, uratowania w czasie wojny - 7, 

uratowanie życia w trudnych sytuacjach - 3, 

opieki - 2, zapanowanie zgody - 1, odnale-

zienie pieniędzy – 1. 

  Kiedy dziś przeglądamy nieustan-

nie pisaną przez wiernych Księgę Łask  

i Podziękowań, można ze wzruszeniem 

dostrzec wielkie zawierzenie Maryi pisane 

tak przez starszych jak i młodych czcicieli. 

Wśród próśb najczęściej zanoszone są te  

o zdrowie, o pracę, o potomstwo, o dobrą 

żonę czy męża. Prośby o nawrócenie, uwol-

nienie z nałogów i wytrwanie w abstynencji.  

Swoje losy zawierzają tu całe rodziny, dzieci 

pierwszokomunijne, rolnicy. Składane są 

podziękowania za światło Ducha Świętego  

i siłę w pokonywaniu wielu poważnych 

trudności, za dar miłości w rodzinach, za 

wszelką opiekę Matki Najświętszej. Za 

ocalenia, uwolnienia i pomyślność... Świa-

dectwa pokoleń mówią: Zaufaj bez reszty 

Maryi... Więc? Piszmy dalszy ciąg tej księgi. 

Nadchodzi czas nowego początku. Czas 

wychodzenia z mroku. Najlepiej zacząć  

o poranku, z lampionem w ręku....  

Małgorzata Patrzyk 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 
 
1. Dzisiaj przeżywamy I Światowy Dzień 

Ubogich pod hasłem „Nie miłujmy słowem, 

ale czynem”. O 16:00 różaniec z wypomin-

kami. Wypominki za zmarłych można przy-

nosić do zakrystii na konkretny dzień tygo-

dnia przez cały listopad. 

2. W poniedziałek o 16:00 spotkanie LSO,  

a po Mszy św. spotkanie parafialnego zespo-

łu Caritas. Zapraszamy wszystkich członków 

wolontariatu, sprawy ważne do omówienia.  

3. W środę Nowenna do MBT – zapraszamy 

czcicieli MB, grupy duszpasterskie, róże 
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różańcowe, dzieci komunijne. Po Mszy św. 

spotkanie rodziców i dzieci w Sanktuarium.   

4. W czwartek o 16:00 spotkanie scholki 

parafialnej. Serdecznie zapraszamy dzieci od 

kl. II SP – scholkę będzie prowadził Pan 

Maciej z Jasła mający przygotowanie mu-

zyczne. Rodziców prosimy, aby pomóc 

dzieciom i je przywozić do śpiewania na 

chwałę Bożą.   

5. W piątek na Mszy św. 17:00 spotkanie 

KSM-u i Oazy.   

6. W przyszłą niedzielę – Uroczystość Jezu-

sa Chrystusa Króla Wszechświata. Ostatnia 

niedziela roku liturgicznego i święto patro-

nalne AK i KSM-u. Oprawę liturgiczną 

Mszy św. o 10:00 przygotuje AK i KSM; na 

tej Mszy św. nowi ministranci złożą swoje 

przyrzeczenia i tym aktem zostaną uroczy-

ście włączeni do grona LSO.  

7. Prosimy o porządki na grobach i cmenta-

rzu; chryzantemy wrzucamy na przyczepę, 

ale doniczki plastikowe zostawiamy obok 

przyczepy. 

8. Zachęcamy do zakupienia i czytania prasy 

katolickiej. Za ławkami jest również wyło-

żona gazetka parafialna „W sercu Maryi”.  

9. Dziękujemy za sprzątanie świątyni gr. 2  

i 3 z Sądkowej, za ofiarę na Sanktuarium. 

Msza św. za dobroczyńców w środę.  

W sobotę na godz. 8:00 prosimy gr. 4 i 5  

z Sądkowej.  

10. Bóg zapłać wszystkim parafianom za 

składane ofiary na potrzeby materialne na-

szego Sanktuarium.    

11. Zachęcamy do zakupienia kalendarza 

parafialnego na 2018 rok. Cena 5 zł – wspa-

niały prezent dla kogoś z rodziny. Są też 

kalendarze misyjne.  

12. Składamy podziękowanie P. Matyldzie 

Gibadło za całoroczną troskę i opiekę nad 

grobami kapłanów; P. Jadwidze Dłuskiej za 

opiekę nad kapliczką św. Józefa w Tarnowcu 

oraz P. Urszuli Kopanowskiej i Annie To-

masik za kwiaty.    

13. Zachęcamy Parafian, aby zabierać figurę 

św. Michała Archanioła do domów, rodzin, 

domów strażaka – aby w każdej wiosce 

gościł św. Michał i chronił przed zakusami 

szatana.  

14. Z okazji zbliżającego się wspomnienia 

św. Mikołaja, nasza Parafia organizuje 

zbiórkę darów rzeczowych (środki czysto-

ści), a przede wszystkim artykułów spożyw-

czych (soki, słodycze) dla dzieci z Domu 

Dziecka w Strzyżowie. Zbiórka trwa do  

4 grudnia 2017 r. 

15. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Mar-

cinka Czecha z Roztok, śp. Czesławę Uram  

z Jasła, śp. Zdzisława Bacę z Tarnowca.  

Dobry Jezu …               ks. Proboszcz 

 

KĄTEM OKA extra 

 

Dobra łza 
Cofnęłam się dzisiaj myślami  

w przeszłość. Bardzo nie lubię tego robić, bo 

widzę ludzi, którzy już dawno pożegnali się  

z tym światem. Jednak muszę przyznać, że 

moje wspomnienia są piękne. Nie każdy ma 

tak piękne wspomnienia.  

Niedawno młody chłopak powie-

dział mi, że nigdy nie miał dobrego kontaktu 

ze swoją matką. Smutne, bo jego wspomnie-

nia też będą boleć, ale inaczej niż mnie. Ja 

wróciłam dzisiaj do chwili, kiedy siedzimy 

całą rodziną przy stole i gramy w domino. 

Uwielbiałam te wieczory, za oknem było już 

ciemno i mróz a w moim domu tak rodzinnie 

i ciepło. Niezapomniane, bezcenne chwile  

i bezcenne dzisiaj wspomnienia.  

Ludzie kupują swoim dzieciom co-

raz to droższe zabawki a to co naprawdę 

mogliby im dać nic nie kosztuje. Miłość  

i wspólnie spędzony czas. Mieszkamy pod 

jednym dachem, ale często zupełnie osobno. 

Rodzice oglądają tv, dzieci siedzą przed 

komputerem i tak naprawdę budują swoje 

własne światy, które być może nigdy się już 

nie zejdą. Dopóki tylko to możliwe trzeba 

spędzać jak najwięcej czasu wspólnie. Po-

jeździć rowerem, na łyżwach, pójść do kina, 

zagrać w piłkę. Budować świat,  

w którym wszyscy czujemy się dobrze  

i jesteśmy blisko. To wcale nie jest niereal-

ne. 

Niedawno ktoś mi powiedział, że 

życie wg Bożych przykazań jest trudne. Tak 

się nad tym zastanowiłam: dlaczego trudne? 

Raczej dziecinnie proste, ale trzeba pozbyć 

się lenistwa i pójścia na łatwiznę. Tak samo 

jest z naszymi relacjami. Z lenistwa wolimy 

włączyć tv, dziecku komputer i niech ten 

wieczór przeleci. Wieczór przeleci i to nie 

jeden, przelecą też lata, ale skutki naszego 

wygodnictwa mogą być straszne i nieodwra-

calne.  

Tak więc budujmy piękne wspo-

mnienia bo one będą nas wspierać całe ży-

cie. Czasem łzę z oczu wycisną, ale to taka 

dobra łza za szczęściem, które odeszło  

z naszym dzieciństwem.                      Jola 

 

ODESZLI DO PANA 
 

śp. Marcin Czech 

15/11/2017 

śp. Czesława Uram 

17/11/2017 

śp. Zdzisław Baca 

18/11/2017 

DOBRY JEZU A NASZ PANIE – 
DAJ  IM WIECZNE  

SPOCZYWANIE 

W TROSCE O DOM BOŻY 

(sprzątający 11/11/2017): 

Angelika Polak; Katarzyna Bochnia; Maria 

Gierut; Teresa Zoń; Garbacik; Ewangelina 

Olbrot; Bochnia Bogusław; Wojciech Paw-

łowski; Rygiel Krystyna; Jarek Patryk; Ewe-

lina; Sabina Śliwa; Sysoł Agnieszka; Garba-

cik Zdzisława; Garbacik Zofia; Małgorzata. 

(niektóre nazwiska nieczytelne). 

 Bóg zapłać.   

 

(sprzątający 18/11/2017): 

Zajchowski Jan; Hap Krzysztof; Mariusz 

Paradysz; Edyta Koszyk; Bożena Gozdecka; 

Janina Skop; Macek Józef; Sanocki Janusz; 

Musiał Roman; Granda Renata; Maria Be-

tlej; Janina Machowicz; Aleksandra Macho-

wicz; Marta Tomasik; Dubiel Czesław. 

Bóg zapłać.   

Boża miłość 
 

Niezgłębione jest miłosierdzie  
Twoje Panie, 

jak oceanu niezgłębiona toń. 
Niepojęta jest Miłość Twoja Panie, 

jak niepojęty jest Nieba skłon. 
Rozum mój Panie tego nie pojmie 

i tylko wiara mi pozostaje, 
że miłość Twoja i miłosierdzie 
zbawienie duszy nam daje!!! 

Maria Tomasik 

ŻARTY NIEPOŚWIĘCONE 

Stacja benzynowa. Siostra zakonna do ob-

sługującego: - Gdzieś 3 km stąd musiałam 

zostawić auto, niech mi pan sprzeda ze dwa 

litry benzyny, dojadę, zatankuję. – Nie za-

brała siostra kanistra? Jedyne naczynie, jakie 

mogę pożyczyć, to niestety nocnik. – Trud-

no, niech będzie. Wraca, niesie, wlewa do 

baku. Przejeżdżająca ciężarówka zwalnia.  

Z okna wyłania się zdumiona twarz kierow-

cy: - No, chciałbym mieć tak mocną wiarę 

jak siostra! 
*** 

- Minie wkrótce rok od śmierci pani męża. 

Zamówiła może pani Mszę św. za niego?  

- Księże Prałacie, jeśli on jest w niebie, to 

mu nic nie trzeba, jeśli w piekle, to mu nie 

pomoże, jeśli zaś w czyśćcu, to ja go znam, 

wiem że wytrzyma.  

Z PLEBAŃSKIEJ KUCHNI 

Zupa porowa 
Składniki: (na 4 porcje) 3 szt. pora;  

1 l bulionu drobiowego; 2 gałązki lubczyku; 

1 pączek szczypiorku; 2 trójkąciki serka 

topionego; sól, pieprz, gałka muszkatołowa 

Wykonanie: 

Por oczyścić, dokładnie umyć. Białe i jasno-

zielone części pokroić w plastry grubości 0,5 

cm. Zagotować bulion, dodać por i krótko 

gotować, aż zmięknie. Pod koniec gotowania 

dać serek topiony (nie gotować, bo się zwa-

rzy). Zupę doprawić przyprawami, dodać 

szczypiorek i lubczyk.  

Rada: Zupę porową szybko przyrządza 

się, jest idealna na przyjęcie. Większą ilość 

zupy można przygotować z mieszanym 

mięsem mielonym (na każdy litr bulionu 300 

g mięsa). Mięso usmażyć na 2 łyżkach oleju, 

dodać por i krótko dusić. Wlać bulion i dalej 

tak jak w przepisie. Dobrym dodatkiem do 

zupy porowej jest pszenna bułeczka lub 

bagietka.       
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