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KATECHEZA Kształtowanie przez Słowo Boże to otwarcie się na Słowo Boże. Sprzyjać temu mogą nastepujace środki: 1) uważne 
słuchanie czytań biblijnych; 2) troska o poprawne zrozumienie czytań; 3) słuchanie homilii; 4) przeczytanie sobie wczesniej tekstów lub 
wrócenie do nich; 5) odpowiedni dobór i przygotowanie lektorów; 6) odpowiednia oprawa liturgiczna przepowiedania Słowa; 7) 
odpowiedź na usłyszane Słowo przez wyznanie wiary; 8) obejmowanie modlitwą wiernych tematów jakie nas poruszyły w usłyszanym 
Słowie; 9) życie na co dzień usłyszanym Słowem; 10) przynoszenie na Eucharystię Jezusowi swych pytań i doswiadczeń zwiazanych  
z wprowadzaniem w życie usłyszanego Słowa. 
 
 

 

Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon… 
W każdą pierwszą środę miesiąca od maja do października 

parafianie i pielgrzymi gromadzili się o godzinie 19 w tarnowieckim 
Sanktuarium, by lepiej poznać i pokochać Maryję, wynagrodzić Jej 
Niepokalanemu Sercu za wyrządzone zniewagi, zostawić u Jej stóp prośby  
i podziękowania dla Jej Syna Jezusa Chrystusa. Przed Mszą świętą były 
organizowane okolicznościowe nabożeństwa oraz koncerty pieśni 
Maryjnych. Poszczególne parafie z Dekanatu Jasło – Wschód 
przewodniczyły naszym nabożeństwom przez oprawę liturgiczną Mszy 
świętej i rozważania różańcowe. Była też okazja do spowiedzi - nasze 
konfesjonały zapełniły się przez duszpasterzy z sąsiadujących parafii. 
Wieczorna procesja z kopią figury Matki Bożej Zawierzenia na Kalwarię  
III Tysiąclecia, odmawiany różaniec, przypominała Fatimę i to co tam się 
działo w czasie objawień Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi – dziś już świętych. 
Nabożeństwo kończyło się Apelem Jasnogórskim o godzinie 21. Mamy 
nadzieję, że takie nabożeństwo wypełnione modlitwą, refleksją i katechezą 
stało się dla wielu ludzi pomocą w odnalezieniu drogi, która prowadzi ku 
nowemu lepszemu światu, a także jednoczy wszystkie serca kochające 
Maryję. To Ona uczy nas żyć tym, czego pragnie od nas Bóg. Wszystkim 
pielgrzymom, gościom, parafianom, za wszystko serdeczne „Bóg Zapłać!”  
i do zobaczenia na kolejnych nabożeństwach Fatimskich w Tarnowieckim 
Sanktuarium. 

                                                                                                           Teresa 
 

Ogłoszenia parafialne 
  

1. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
grupie 1 i 2 z Potakówki oraz 
zapraszamy grupę 3 i 4. 
2. Na spotkanie Koła Biblijnego 
zapraszamy w poniedziałek o godz. 
19:00. 
3. W środę nowenna. Porządek Mszy 
w tygodniu i w niedzielę jak zwykle.  
4. Różaniec codziennie o 16.30 (we 
Wrocance o 15:30), porządek grup 
prowadzących nabożeństwo:  
w poniedziałek: Różę Św. Agnieszki, 
we wtorek: Różę Św. Faustyny 
Kowalskiej, w środę: wraz z nowenną 
ksiądz, w czwartek: Różę Św. Jadwigi 
Królowej, w piątek: Różę Św. Józefa 
Opiekuna Rodzin, w sobotę: Różę Św. 
Mikołaja. 
5. O prowadzenie Różańca św.  
w niedzielę prosimy o 9:30 Różę Św. 
Moniki, o 11:00 Różę Św. Stanisława 
Kostki. Modlitwę różańcową prosimy 
zakończyć 15 min. przed Mszami Św., 
gdyż będzie katecheza dla dorosłych. 
Zapraszamy. 
6. Po Mszach zbiórka ofiar na 
fundusz stypendialny „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”. 
7. Zbiórka płodów rolnych na dom 
pomocy „Caritas„ w Jaśle do piątku  
w garażu parafialnym. 
8. Spotkanie Odpowiedzialnych za 
Róże w czwartek o godz. 19:00 
9. Spotkanie Rady parafialnej  
w piątek o godz. 19:00 
10. Spotkanie Oazy i KSM jak w każdy 
piątek po Mszy św. wieczornej. 
11. W czwartek w czasie 
nabożeństwa różańcowego dzieci 
przygotowujące się do I Komuni Św. 
otrzymają różańce. Zapraszamy. 

 
 

http://www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl/


Parafia Narodzenia NMP w Tarnowcu, tel. 602 424 410, Facebook: @SanktuariumTarnowiec 

 

 

Intencje mszalne 
Poniedziałek 14.10.  

7:00 + Amelia Twaróg (greg.) 

Dziękczynna w 40 rocz. 
urodzin Marcina, z prośbą  
o potrzebne łaski i opiekę 
Matki Bożej w rodzinie 

17:00 + Wincenty i Henryka 
Malinowscy 

Poza ks. 
Kazimierz 

+ Maria Ziomek (w 3 rocz. śm.) 

Poza + Amelia Chudy (int. od 
sąsiadów) 

+ Marian Grzesik (int. od 
rodziny Grodzkich) 

Wtorek 15.10. (św. Teresy od Jezusa) 

7:00 + Maria Musiał (int. od syna 
Ryszarda z żoną) 

Poza ks. 
Kazimierz 

+ Jan Kiwior i jego rodzice  
i rodzeństwo (int. od rodziny  
z Sanoka) 

17:00 + Amelia Twaróg (greg.) 

Dziękczynna za 25 lat 
małżeństwa Iwony i Janusza   
z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej Tarnowieckiej 

Poza + Amelia Chudy (int. od 
sąsiadów) 

+ Marian Grzesik (int. od grupy 
XVII z Tarnowca) 

Środa 16.10. (św. Jadwigi Śląskiej) 

7:00 + Maria i Ryszard Jasicki 
Poza ks. 

Kazimierz 
+ Maria Musiał (int. od 
wnuczki Katarzyny z rodziną) 

17:00 + Amelia Twaróg (greg.) 

O szczęśliwe rozwiązanie dla 
Mileny 

Poza Za ofiarodawców 

+ Amelia Chudy (int. od 
sąsiadów) 

+ Marian Grzesik (int. od 
sąsiadów) 

Czwartek 17.10. (św. Ignacego Antioch.) 

7:00 + Czesław Wais i jego rodziców 

17:00 + Amelia Twaróg (greg.) 

+ Jan Gałuszka (w rocz. śm.), 
Maria i syn Władysław 

Poza + Marian Grzesik (int. od 
rodziny Orzechowiczów) 

+ Amelia Chudy (int. od 
koleżanek i kolegów z pracy 
córki Beaty) 

+ Grażyna Stankiewicz (int. od 
rodziny Dłuskich z Sądkowej) 

Piątek 18.10. (św. Łukasza) 

7:00 O zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla Marii i Antoniego 
oraz o żywą wiarę i łaskę 
modlitwy dla wnuków 

Poza ks. 
Kazimierz 

+ Maria Musiał (int. od wnuka 
Norberta z rodziną) 

17:00 + Amelia Twaróg (greg.) 

Dziękczynna w 20 rocz. ślubu 
Zofii i Janusza Ofczarskich,  

z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo 

Poza + Marian Grzesik (int. od 
sąsiadów z Brzezówki) 

+ Amelia Chudy (int. od 
koleżanek i kolegów z pracy 
córki Beaty) 

Sobota 19.10. 

7:00 + Amelia Twaróg (greg.) 
Poza ks. 

Kazimierz 
+ Karolina i Adam Lula 

17:00 + Bolesław Świdrak (greg.  
z Wrocanki) 

+ Ryszard Tomasik, Zofia, 
Karolina, Tadeusz i Władysław 

Poza + Amelia Chudy (int. od 
koleżanek i kolegów z pracy 
córki Beaty) 

+ Marian Grzesik (int. od 
sąsiadów z Brzezówki) 

Niedziela 17.10.  

7:00 + Władysław i Stanisława 
Koziccy oraz Lucyna i zmarli  
z rodziny 

10:00 + Jan (16 rocz. śm.) i Agnieszka 
(5 rocz. śm.) Gałuszka 

+ Kazimierz Maziarz (w 25 
rocz. śm.)  

Poza + Amelia Chudy (int. od 
koleżanek z byłej Huty Szkła) 

+ Marian Grzesik (int. od 
Jolanty Lubaś) 

11:30 Za parafian 

+ Amelia Twaróg (greg.) 

16:30 + Stanisława (w 8 rocz. śm.), 
Anna, Henryk Budziak 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wieczór włoski 
 

Kolejna kawiarenka dla 
młodzieży już za nami! Tym razem 
odbył się wieczór włoski. Możliwość 
zrobienia autorskiej pizzy  
i spędzenie czasu w miłej 
atmosferze przyciągnęła młodzież  
w różnym wieku. W trakcie 
spotkania mogliśmy zagrać w gry 
planszowe, poznać historię młodej 
Włoszki – bł. Chiary Luce, a przede 
wszystkim skomponować własną 
pizzę, czy spróbować makaronu 
pesto. Wieczór był okazją do 
poznania nowych osób , rozmów, 
posiedzenia i spędzenia czasu  
w przyjemnej atmosferze. Mimo 
ponurej aury na zewnątrz wszystkim 
udzielał się dobry humor i uśmiech 
nie schodził nam z twarzy. Mamy 
nadzieję, że każdy znalazł coś dla 
siebie i już dzis zapraszamy na 
kolejny wieczór. 

Basia 

VI Marsz  

Wszystkich Świętych 
sobota 28 października 

popołudniu 

W programie: Konkurs na 

najlepsze przebranie za 

świętego, zabawa, poczęstunek 

Szykujcie już stroje ;) 

 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ          2 Krl 5,14-17  Ps 98  2 Tm 2,8-13   Łk 17,11-19 

Pan Bóg wyraźnie zaprasza nas dzisiaj do postawy wdzięczności. Ma ona 
najpierw być skierowana ku Bogu, a następnie ku każdemu człowiekowi. 
Pomyśl, na ile potrafisz okazywać wdzięczności, także za drobne gesty, drobną 
pomoc? 

 


