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      Tarnowiec, 27 października 2019  

 

Różaniec - 
początek drogi  

do Pierwszej Komunii 
 

W tym roku do Pierwszej 
Komunii Świętej w naszej parafii 
przystąpi 53 dzieci.   

W słoneczny dzień 17 
pażdziernika dzieci 
pierwszokomunijne, przede 
wszystkim ze szkół z Umieszcza, 
Roztok, Wrocanki i Tarnowca, 
zebrały się razem ze swoimi 
rodzicami w naszym kościele, aby 
odebrać z rąk kapłanów różańce. 
My jako rodzice zostaliśmy 
włączeni w uroczystość poprzez 
przekazanie poświęconych 
różańców swoim dzieciom.  
Z wielkim zainteresowaniem, 
dumą i uśmiechem na twarzy 
dzieci oglądały różańce, aby 
później móc modlić się na nich na 
wspólnym nabożeństwie.   

Pierwsza Komunia Święta jest 
bardzo ważnym wydarzeniem  
w życiu dzieci, a także nas jako 
rodziców, dlatego niech ten 
różaniec będzie symbolicznym 
rozpoczęciem przygotowań do 
przyjęcia przez nasze dzieci Pana 
Jezusa do swojego 
serca.                           

Zuzanna 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia parafialne 
  

1. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary grupie 5 i 6  
z Potakówki, a  zapraszamy grupę 1 i 2 z Roztok. 

2. Na spotkanie Koła Biblijnego zapraszamy  
w poniedziałek o godzinie 19:00. 

3. W środę nowenna o 16:30 w ramach nabożeństwa 
różańcowego. Porządek Mszy w tygodniu i w niedzielę 
jak zwykle.  

4. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie Akcji 
Katolickiej.  

5. Różaniec codziennie o 16.30. 

6. O prowadzenie Różańca św. w niedzielę prosimy  
o 9:30 Różę Matki Bożej Gromnicznej, o 11.00 Różę 
Matki Bożej Królowej. Modlitwę różańcową prosimy 
zakończyć 15 min. przed Mszami Św., gdyż będzie 
katecheza dla dorosłych. Zapraszamy. 

7. 1 listopada to Uroczystość Wszystkich Świętych. Nie 
ma postu w ten dzień od pokarmów mięsnych. 
Możliwość uzyskania odpustu - warunki na drugiej 
stronie gazetki. Porządek Mszy Św. 7:00, 10:00, 11:30  
i 14:00! Po niej procesja na cmentarz i modlitwa za 
zmarłych. Msza we Wrocance o 8:30. 

8. 2 listopada Wspomnienie wiernych zmarłych: Msze  
o 7:00, 12:00 i 17:00, oraz we Wrocance także o 12:00. 

9. Od 2 listopada modlitwa wypominkowa o 16:30 – 
zapraszamy. Kartki na wypominki można składać do 
przeznaczonej do tego skarbony na tyle kościoła. Bóg 
zapłać. 

10. Spowiedź przed pierwszym piątkiem w środę  
i czwartek od godz. 16.00, ponadto w czwartek po Mszy 
Św. wieczornej do godziny 18.30. 

11. W sobotę przed południem odwiedzamy chorych. 

12. W Uroczystość Wszystkich Świętych będzie 
możliwość złożyć ofiarę na kwestę, jaką zrobimy na 
naszym cmentarzu. Połowę z zebranej kwoty 
przekażemy na Caritas parafialny, a połowę na 
utrzymanie i konserwację naszego cmentarza. Warto 
zastanowić się czy potrzeba tak dużo zniczy, kwiatów itp. 
na grobach. Może lepiej ofiarować część środków na 
jałmużnę na rzecz potrzebujących w intencji za zmarłych. 
Ponadto postawiliśmy skrzynkę w kościele na Caritas 
parafialny, aby wraz ze środkami zebranymi na kweście 
utworzyć budżet Caritasu jakim będziemy świadczyć 
cichą bieżącą pomoc.      

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ      
Syr 35,12-14.16-18   Ps 34   2 Tm 4,6-9.16-18   Łk 18,9-14 
Pan Bóg nie patrzy czy ktoś jest bogaty, czy ma jakąś pozycję, 
czy jest mądry, jakie zdolności posiadł. Przed Panem liczy się 
tylko pokora, która jest prawdą o sobie wobec Boga. Jeżeli 
pokornie, bez wywyższania staję wobec Boga, mogę być 
pewny, że zostanę wysłuchany. 

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


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

 

 

Nasza wspólnota parafialna - 
Akcja Katolicka 

 
Czym jest Akcja Katolicka? 

Dokumenty Soboru 
Watykańskiego II określają 
Akcję Katolicką jako 
współpracę świeckich z apostolatem 
hierarchicznym Kościoła. Strukturę AK 
tworzą krajowe, diecezjalne i parafialne 
Oddziały Akcji Katolickiej. To 
Stowarzyszenie posiada osobowość 
prawną i tym samym daje otwarte 
partnerstwo do wykonywania zadań 
publicznych. 
 
O nas  

W naszej diecezji jest 120 oddziałów 
parafialnych. Nasz Oddział przy Parafii 
pw. Narodzenia NMP został powołany 
Dekretem Biskupa w roku 2000. Swoje 
zadania realizujemy na kilku 
płaszczyznach. Najważniejsza jest 
formacja chrześcijańska. To zadanie 
realizujemy poprzez życie 
sakramentalne, a w szczególności życie 
Eucharystyczne. Nasze spotkania - 
jeden raz w miesiącu - rozpoczynamy 
modlitwą, która otwiera nasze życie na 
tajemnicę Boga. Tematy do rozważań 
czerpiemy z Pisma Świętego, a także 
otrzymanych materiałów formacyjnych 
na dany rok liturgiczny. Do rozwoju 
duchowego przyczyniają się wyjazdy na 
rekolekcje diecezjalne, spotkania 
formacyjne czy uroczystości patronalne 
w Katedrze Rzeszowskiej. My ludzie 
świeccy, potrzebujemy by nas 
przygotować i pokierować  
w apostolskich zadaniach, stąd zawsze 
na spotkaniu przewodnictwo duchowe 
pełni kapłan. Włączamy się w życie 
kulturalne, jak choćby prowadzenie 
sklepiku z prasą katolicką  
i dewocjonaliami, organizujemy 
pielgrzymki parafialne, bierzemy udział 
w akcjach charytatywnych na rzecz 
osób starszych, potrzebujących  
i chorych. Zachęcam, by nowi 
parafianie, którzy jeszcze nie znaleźli 
miejsca w żadnej wspólnocie przyszli 
na spotkanie 30 października po mszy 
wieczorowej. Zapraszamy wszystkich, 
którzy odkrywają w sobie dar 
powołania do służby Kościołowi  
i potrzeb naszej parafii.                                                                                                            

Teresa 
 
 

Intencje Mszy świętych 
Poniedziałek 28.10. św. Szymona i Judy Tadeusza 

7:00 W intencji Panu Bogu wiadomej 

O łaskę zdrowia dla Agnieszki,  
w dniu urodzin 

17:00 +Amelia Twaróg (greg.) 

+Tadeusz Piotrowski (w dniu 
imienin) 

Poza 
 
 

+Marian Grzesik (int. od Kingi  
i Karola Banaś) 

+Grażyna Stankiewicz (int. od 
kolegów emerytów z kopalnii 
Roztoki) 

Wtorek 29.10. 

7:00 +Maria Musiał (int. od wnuczki 
Natalii) 

17:00 +Amelia Twaróg (greg.) 

+Amelia i Jan Goleń 

Poza +Marian Grzesik (int. od Jolanty  
i Henryka Kenar) 

+Grażyna Stankiewicz (int. od 
Janiny Dyląg) 

Środa 30.10. 

7:00 +Anna Sanocka (int. od córki 
Janiny) 

O zdrowie dla pewnej osoby 

17:00 +Amelia Twaróg (greg. - 
zakończenie) 

Poza Za ofiarodawców 

+Marian Grzesik (int. od sąsiadów 
Słój) 

+Grażyna Stankiewicz (int. od 
rodziny Gwoździańskich)  

Czwartek 31.10. 

7:00 +Anna Sanocka (int. od sąsiada 
Stysia) 

17:00 +Irena i Józef 

O błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej Tarnowieckiej dla 
rodziny Zygmunta i Małgorzaty  
i umocnienie wiary w dzieciach 

Poza +Marian Grzesik (int. od sąsiadów 
Solińskich) 

+Grażyna Stankiewicz (int. od 
rodziny Cyntlerów)  

Piatek 1.11. Wszystkich Świętych 

7:00 +Stanisaław i Eleonora Wiktorscy 
(w 21 rocz. śm. Eleonory) 

10:00 +Jan Kania 

+Krystyna Kostrząb (rozpoczęcie 
greg.) 

Poza +Marian Grzesik (int. od rodziny 
Lubaś z Jaszczwi i Wojtowicz  
z Moderówki) 

+Katarzyna Garbarz (int. od 
wnuczki Małgorzaty z rodziną) 

11:30 Za parafian 

+Kazimiera i Tadeusz Goleń 

14:00 +Stanisław, Anna, Henryk, Maria, 
Józefa, Tadeusz Budziak 

+Mieczysław Delimata 

Sobota 2.11. Dzień Zaduszny 

7:00 +Danuta Uram (w rocz. śm., int. od 
córki) 

12:00 +Jan i Irena Kozłowscy oraz zmarli  

 z rodziny 

+Józefa, Franciszek, Adolf Klocek 

17:00 +Krystyna Kostrząb (greg.) 

+Alfreda i Michał Przewor 

Poza +Marian Grzesik (int. od Czesławy 
Dobrowolskiej z rodziną0 

+Amelia Chudy (int. od 
pracowników firmy EUROSIM3) 

+Katarzyna Garbarz (int. od wnuka 
Wojtka z rodziną)  

Niedziela 3.11. 

7:00 + Stanisława Sanocka 

10:00 Zmarli z rodziny Wójcik 

+ Krystyna Kostrząb (greg.) 

Poza +Marian Grzesik (int. od Forców 
Kasi i Ksawerego) 

+Amelia Chudy (int. od Wojciecha 
Wierdak z rodziną) 

+Katarzyna Garbarz (int. od 
wnuczki Renaty z rodziną) 

11:30 Za parafian 

+Franciszek i zmarli z rodziny 

16:30 +Tadeusz, Anna i Bolesław Gancarz 
 

Zyskujmy odpusty 

Do zyskania odpustu potrzeba: 
1. Spełnić warunki zwyczajne, którymi 
są: stan łaski uświęcającej, przyjęcie 
Komunii świetej w danym dniu, 
wyzbycie się przywiązania do grzechu, 
nawet lekkiego i modlitwa  
w intencjach Ojca Świętego.  
2. Wypełnić praktykę, do której odpust 
jest przywiązany – np. w dniach od  
1 do 8 listopada jest nią pobożne 
odwiedzenie cmentarza wraz  
z modlitwą za zmarłych. Można go 
uzyskać zawsze za pół godziny adoracji, 
odmówienie cząstki Różańca lub 
Koronki do Bożego Miłosierdzia  
w kościele lub z innymi osobami. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Katecheza 
Składanie Bogu dziękczynienia to kolejny 
warunek dobrego uczestnictwa we Mszy 
Św. Bóg nam daje dar Słowa  
i Ciała Pańskiego i my Mu na ten dar 
odpowiadamy wdzięcznością. Nie 
wyczerpuje tej postawy prefacja czyli 
modlitwa w jakiej wyliczamy Boże łaski w 
stosunku  do nas, ani modlitwa 
dziękczynienia po Komuni Św. Potrzebna jest 
postawa dziękczynienia w czasie i po Mszy 
Św. To postawa ludzi ubogich w duchu, 
świadomych, że wszystko otrzymują od 
Boga. To proszenie  o przebaczenie w akcie 
pokuty, to prośba o Bożą pomoc  
w kolekcie i modlitwie wiernych, to 
wspominanie Bożych cudów w historii 
zbawienia w czasie prefacji. W ten sposób 
Eucharystia (co znaczy dziękczynienie) 
przygotowuje nas do ofiarowania Bogu 
Niepokalanej Hostii i samych siebie. W ten 
sposób ona nas przemienia i kształtuje. 

 


