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     Tarnowiec, 31 GRUDNIA 2017  

 ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY:  

JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 

 
EWANGELIA (Łk 2,22-40) 

  Gdy upłynęły dni Ich oczyszcze-

nia według Prawa Mojżeszowego, przy-

nieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedsta-

wić Panu. Tak bowiem jest napisane  

w Prawie Pańskim: Każde pierworodne 

dziecko płci męskiej będzie poświęcone 

Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę 

synogarlic albo dwa młode gołębie, zgod-

nie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył  

w Jerozolimie człowiek, imieniem Syme-

on. Był to człowiek sprawiedliwy i po-

bożny, wyczekiwał pociechy Izraela,  

a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu 

Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, 

aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za na-

tchnieniem więc Ducha przyszedł do 

świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciąt-

ko Jezus, aby postąpić z Nim według 

zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, 

błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Wład-

co, pozwól odejść słudze Twemu w poko-

ju, według Twojego słowa. Bo moje oczy 

ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygo-

tował wobec wszystkich narodów: światło 

na oświecenie pogan i chwałę ludu Twe-

go, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili 

się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś 

błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki 

Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upa-

dek i na powstanie wielu w Izraelu, i na 

znak, któremu sprzeciwiać się będą.  

A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na 

jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam 

również prorokini Anna, córka Fanuela  

z pokolenia Asera, bardzo podeszła  

w latach. Od swego panieństwa siedem lat 

żyła z mężem i pozostawała wdową. Li-

czyła już osiemdziesiąty czwarty rok 

życia. Nie rozstawała się ze świątynią, 

służąc Bogu w postach i modlitwach 

dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie 

chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim 

wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia 

Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko 

według Prawa Pańskiego, wrócili do Gali-

lei, do swego miasta - Nazaret. Dziecię zaś 

rosło i nabierało mocy, napełniając się 

mądrością, a łaska Boża spoczywała na 

Nim. 

 

 

 

O wigilijnym śpiewaniu 
 
  W tym szczególnym dniu, jedno-

czymy się wokół stołu, a po modlitwie na-

stępują życzenia, którym na ogół towarzyszy 

wzruszenie, ale i uśmiech. Przepełnieni 

radością zaczynamy śpiewać kolędy. Roz-

brzmiewa gromkie Wśród nocnej ciszy lub 

rzewne Lulajże Jezuniu. Skąd wzięły się 

kolędy i dlaczego tak mocno zapadły nam  

w serca od najmłodszych lat? To słowo 

pochodzi z języka łacińskiego Calendae 

/czyli pierwsze dni miesiąca/. Pierwotnie 

śpiewano na cześć Nowego Roku. Potem 

przysposobiono na potrzebę Świąt Bożego 

Narodzenia, a obecnie śpiewamy do 2 lutego 

czyli dnia Matki Bożej Gromnicznej. Legen-

da mówi, że autorem pierwszej kolędy był 

św. Franciszek z Asyżu. Kiedy to przyniósł 

siano, słomę, przyprowadził zwierzęta, 

ułożył w żłóbku figurkę Dzieciątka, stwier-

dził, że czegoś tu brakuje. Za natchnieniem 

Ducha Świętego ułożył pieśń o Bożym 

Narodzeniu i nauczył ją śpiewać swoich 

braci. W Polsce pierwsze kolędy powstały na 

przełomie XV wieku. Przepiękna kolęda 

Piotra Skargi W Żłobie leży, któż pobieży 

kolędować Małemu czy Jezus Malusieńki – 

kiedy śpiewam tę kolędę mój mały wnuk 

płacze z żalu, że Dzieciątko nie ma ubranek, 

a dzielna Mama okrywa Je swoją chustą. 

Ten tekst napisała jedna z karmelitanek, 

która nie raz widziała biedę dzieci. Królowa 

polskich kolęd to Bóg się rodzi, moc truchle-

je napisana przez Franciszka Karpińskiego. 

Zwykle tak zaczyna się pasterka, gdzie 

mnóstwo ludzi, nieco sennych, jednym 

zgodnym chórem śpiewają z głębi serca. 

Bardzo popularna kolęda na całym świecie 

to Cicha noc, która rozpala serca miłością  

i pokojem płynącym z Bożego Narodzenia  

i jest śpiewana w 300 językach. Przy wigilij-

nym stole śpiewamy nie tylko kolędy, ale  

i pastorałki, w ich treściach pojawiają się 

całe historie dotyczące Narodzin Jezusa, ale 

mają charakter ludowy lub narodowy.  

Z dzieciństwa pamiętam jak moja babcia 

śpiewała sopranem Gore Gwiazda Gore, czy 

Północ już była. Dlaczego śpiewamy kolę-

dy? Odpowiedź dał ks. Jan Twardowski  

w swoim wierszu; 

- by uczyć się miłości od Pana Jezusa 

- by podawać sobie ręce 

- by uśmiechać się do siebie  

- by przebaczać sobie nawzajem. 

  Przekazujmy ten piękny zwyczaj, 

który bardzo zbliża do siebie całą rodzinę, 

stwarza wyjątkową atmosferę i łączy całe 

pokolenia.                       Teresa 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 

 

NIEDZIELA 

31.12 

7:00 1) + Józefa Wyderka – od Krystyny  

i Józefa Śliwa 

10:00 1) ++ Janina i Piotr Roś z okazji 2 i 3 

r. śm. 

2) + Józef Dłuski z Sądkowej w 20 r. śm. 

Poza parafią: + Joanna Zychowicz – od 

rodziny Ziomków 

11:30 1) Za Parafian 

2) + Bożena Bara – od mamy 

16:30 1) + Grzegorz Świdrak – od chrzest-

nego z rodziną 

 

PONIEDZIAŁEK 

01.01 

7:00 1) + Grzegorz Świdrak – od ciotki 

Krystyny 

10:00 1) + Józef Zoła w 4 r. śm. – od żony 

2) + Józefa Wyderka – od Grażyny i Jerzego 

Uram oraz Ślęzak 

3) + Marian Roś – rozpoczęcie greg.  

Poza parafią: + Joanna Zychowicz – od 

bratowej Zofii i chrzestnego Stanisława 

11:30 1) Za Parafian 

2) + Mieczysław Delimata (imieninowa) 

Poza parafią: + Stanisław Świdrak – od 

Zarządu i Pracowników Rejonowego Związ-

ku Spółek Wodnych w Jaśle 

16:30 1) + Józefa Radoń w 12 r. śm. 
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WTOREK 

02.01 

7:00 1) + Grzegorz Świdrak – od rodziny  

z Rymanowa 

2) + Bożena Bara – od siostry Renaty  

z mężem 

3) ++ Ryszard i zmarli rodzice 

17:00 1) O Boże bł., potrzebne łaski dla 

Mieczysława w dniu urodzin 

2 + Józefa Wyderka – od kolegów i koleża-

nek z firmy ERKO Czeluśnica 

3) + Marian Roś – greg. 

Poza parafią: + Joanna Zychowicz – od 

sąsiadów Godziszów i Mędrek 

+ Katarzyna Gąsior 

+ Stanisław Świdrak – od OSP Tarnowiec 

 

ŚRODA 

03.01 

7:00 1) + Grzegorz Świdrak – od koleżanki 

Beaty Urban z rodziną  

2) + Bożena Bara – od siostry Agnieszki 

3) + Marian Roś – greg. 

17:00 1) Za ofiarodawców 

2) + Józefa Wyderka – od kolegów i koleża-

nek z firmy ERKO Czeluśnica 

Poza parafią: + Joanna Zychowicz – od 

sąsiadów Maczugów i Michalskich 

+ Katarzyna Gąsior 

+ Stanisław Świdrak – od rodziny Wiatrów 

 

CZWARTEK 

04.01 

7:00 1) ++ Henryk, Józef, Ludwika, Teofila, 

Adela – w 11 r. śm. 

2) O wyjście z uzależnienia i pogłębienie 

wiary dla Czesława 

3) + Marian Roś – greg. 

17:00 1) + Grzegorz Świdrak – od koleżanek 

i kolegów z liceum 

2) + Bożena Bara – od siostry Małgorzaty 

Poza parafią: + Joanna Zychowicz – od 

Koła Gospodyń Wiejskich 

+ Katarzyna Gąsior 

+ Stanisław Świdrak – od rodziny Pelczar  

z Roztok 

 

PIĄTEK 

05.01 

7:00 1) ++ zmarli z rodziny Pikuła 

2) Dziękczynna w 50 rocz. urodzin Adama,  

z prośbą o dalsze bł. w małżeństwie i po-

trzebne łaski dla dzieci 

3) + Marian Roś – greg. 

17:00 1) + Grzegorz Świdrak – od koleżanek 

i kolegów z liceum 

2) + Bożena Bara – od córki Anny z rodziną 

Poza parafią: + Joanna Zychowicz – od 

Maryli, Beaty i Anety z Tomaszowa 

+ Katarzyna Gąsior 

+ Stanisław Świdrak – od rodziny Zając  

z Roztok 

 

SOBOTA 

06.01 

7:00 1) + Mieczysław Polak – z okazji imie-

nin 

10:00 1) + Grzegorz Świdrak – od emeryto-

wanych nauczycielek z Przedszkola  

w Tarnowcu: Krystyny, Leonardy i Teresy 

2) + Danuta Sanocka – od syna Mirka  

z rodziną 

3) + Marian Roś – greg. 

Poza parafią: + Joanna Zychowicz – od 

Mariana Czabaj z rodziną z Polanki 

11:30 1) Za Parafian 

2) + Janina Biernacka w 2 r. śm. 

Poza parafią: + Katarzyna Gąsior 

+ Stanisław Świdrak – od rodziny Zając  

z Roztok 

16:30 1) + Bożena Bara – od teściowej 

Emilii Bara 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 
 
1. Dzisiaj święto Świętej Rodziny: Jezusa, 

Maryi i Józefa; na Mszach św. zakończenie  

i podsumowanie „Starego Roku”, o 16:00 

Nieszpory i Msza św.      

2. W poniedziałek Uroczystość Świętej 

Bożej Rodzicielki, dzień modlitw o pokój na 

świecie. Msze św. jak w każdą niedzielę.      

3. W tym tygodniu przypada Pierwszy 

Czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca.  

W Pierwszy Piątek we Wrocance Msza św.  

o 15:30. W sobotę różaniec Obrońców Życia 

o 16:30, po Mszy św. błogosławieństwo 

matek w stanie błogosławionym. Do chorych 

udamy się w lutym na Dzień Chorego.   

4. W sobotę, 6 stycznia Uroczystość Obja-

wienia Pańskiego – Msze św. jak w niedzie-

lę, poświęcenie kadzidła, kredy. W tym dniu 

obchodzony jest misyjny dzień dzieci. 

Składka przeznaczona jest na misje.     

5. 6 stycznia – rocznica konsekracji Ks. bpa 

Kazimierza Górnego i Ks. bpa Edwarda 

Białogłowskiego, zachęcamy do modlitwy  

w ich intencji.  

6. Za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego. 

Koniec okresu Narodzenia Pańskiego – 

tradycyjny śpiew kolęd do 2 lutego. O pro-

wadzenie różańca św. prosimy: o 9:30 Różę 

MB Gromnicznej, o 11:00 Różę MB Królo-

wej. Zmiana tajemnic różańcowych.    

7. Zachęcamy do zakupienia i czytania prasy 

katolickiej, z zakrystii można wziąć „Znak 

Łaski”.  

8. Dziękujemy za sprzątanie świątyni gr. 8  

i 9 z Tarnowca, za ofiarę na Sanktuarium. 

Msza św. za dobroczyńców w środę.  

W piątek na godz. 18:00 prosimy gr. 10 i 11 

z Tarnowca.  

9. Do puszek w święto św. Szczepana zebra-

no 13.170 zł + 33 euro i 20 franków. Pienią-

dze zostały przekazane przez zespół Caritas 

dla chorego dziecka z Brzezówki. Wszyst-

kim ludziom o dobrym sercu za złożone 

ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.  

10. Dziękujemy Parafianom za życzliwe 

przyjmowanie nas z wizytą duszpasterską. 

Bóg zapłać za składane ofiary. (Podać plan 

kolędy na bieżący tydzień) 

11. Bardzo prosimy o porządki na grobach  

i cmentarzu.  

12. W sobotę 13 stycznia rejonowe spotkanie 

Przyjaciół WSD. Prosimy o ugoszczenie 

kleryków i Przyjaciół WSD domowymi 

wypiekami, owocami, które można przy-

nieść w sobotę do Domu Pielgrzyma. Zapra-

szamy na uroczystą Mszę św. o 14:00 

wszystkie grupy duszpasterskie z naszej 

parafii.   

13. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Kon-

rada Hapa z Potakówki i śp. Władysławę 

Polak z Sądkowej.  

14. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tar-

nowcu zapraszają 7 stycznia na godz. 17:30 

do Gminnego Ośrodka Kultury na JASEŁ-

KA.  

15. Drodzy Parafianie, Goście! Niech Wam 

Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpro-

mieni oblicze swe nad Wami, niech Was 

obdarza swą łaską. Niech zwróci ku Wam 

oblicze swoje i niech obdarza pokojem.   

 ks. Proboszcz 

WIZYTA DUSZPASTERSKA 

Wtorek 02.01.2018 

 

Ks. Mariusz Fijałkiewicz od 9:00 Wro-

canka od Umieszcza w kierunku centrum 

(grupy 1 i 2) 

Ks. Grzegorz Wolan od 14:00 Brzezówka 

(grupa 1) 

Środa 03.01.2018 

 

Ks. Proboszcz od 9:00 Sądkowa (grupy 1  

i 2) 

Ks. Mariusz Fijałkiewicz od 15:00 Wro-

canka domy koło kościoła (grupa 5) 

Ks. Grzegorz Wolan od 13:00 Dobrucowa 

(grupa 1) 

Czwartek 04.01.2018 

 

Ks. Proboszcz od 9:00 Sądkowa (grupy 3  

i 4) 

Ks. Mariusz Fijałkiewicz od 15:00 Wro-

canka domy koło kościoła (grupa 7) 

Ks. Grzegorz Wolan od 13:00 Dobrucowa 

(grupa 2) 

Piątek 05.01.2018 

 

Ks. Mariusz Fijałkiewicz od 15:00 Wro-

canka domy koło szkoły (grupa 3) 

Ks. Grzegorz Wolan od 13:00 Dobrucowa 

(grupa 3) 

 

ODESZLI DO PANA 
 

śp. Konrad Hap 

27/12/2017 

 

śp. Władysława Polak 

30/12/2017 

 

DOBRY JEZU A NASZ PANIE – 

DAJ  IM WIECZNE  
SPOCZYWANIE 
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