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KATECHEZA  
Ofiarowanie samego siebie Bogu, to kolejny warunek dobrego uczestnictwa we 
Mszy św. Kiedy wierny wypełnia poprzedni warunek tzn. ofiaruje Ojcu Niepokala-
ną Hostię wtedy wchodzi w usposobienie ofiarne Chrystusa. Myśli o ofierze Jezu-
sa, współodczuwa z Jezusem oddającym siebie za zbawienie, takie przeżywanie 
przez wiernego Eucharystii usposabia go do wzięcia udziału w Chrystusowym ofia-
rowaniu. Ofiarować siebie na Mszy to znaczy obok ofiarowanej Hostii Chrystu-
sowej położyć duchowo swe serce swe życie. Wyrazić Bogu zgodę na Jego Wolę 
oddać Mu wszystkie swe sprawy, niepokoje, cierpienia i troski. Oddać Mu i powie-
rzyć wszystko co się ma najcenniejsze w swym życiu. Ma temu towarzyszyć bez-
graniczna miłość i posłuszeństwo. Następstwem i zewnętrznym znakiem oddania 
się Bogu jest autentyczna miłość bliźniego. Ofiarowanie samego siebie Bogu 
to proces, Eucharystia nas przemienia i uspasabia do postawy ofiarniczej, trzeba 
z zaufaniem przynosić swoje małe i słabe serce Ojcu, a ono ofiarowane razem 
z Ofiarą Jezusa będzie rosnąć i przemieniać się aby być zdolnym bardziej kochać. 
 
 

Wierność wobec tych, którzy odeszli …. 
W listopadzie nasze myśli kierują się szczególnie ku tym, którzy odeszli, ale 

trwają w naszych sercach, myślach i w modlitwie. Polska tradycja nakazuje w te 
dni odwiedzanie grobów swoich bliskich, zapalenie zniczy, złożenie wieńców 
i kwiatów. Nieopodal kościoła znajduje się nasz parafialny cmentarz, a w jego cen-
tralnym miejscu kaplica cmentarna. Dalej na wzgórzu widnieje 7 m krzyż i 100 bia-
łych małych krzyżyków – to Pomnik Miliarda, który pełni rolę symbolicznego cmen-
tarza dzieci nienarodzonych, tych którym nie było dane ujrzeć tego świata. 
Po przeciwległej stronie wzgórza cmentarz komunalny, który powstał w 2009 roku, 
jeszcze z niewielką liczbą nagrobków. W dolinie od strony południowej – cmentarz 
wojskowy, z informacji nagrobnych wynika, że są tu pochowani żołnierze z I wojny 
światowej, z armii austro-węgierskiej i rosyjskiej. W dniu Wszystkich Świętych na-
sza wspólnota parafialna razem z księdzem proboszczem i kapłanami pracującymi 
w naszej parafii, modliła się w czasie uroczystej procesji, w każdym z tych miejsc 
w intencji zmarłych, spoczywających na tarnowieckim cmentarzu. 
 Odwiedzając nasz cmentarz trzeba zwrócić uwagę 
 na tzw. sztukę cmentarną, rzeźby i płaskorzeźby 
 z piaskowca, granitu czy marmuru. Najpopularniejszym 
 motywem nagrobkowym są: krzyże, anioły, Jezus,  
Madonny i figury Matki Bożej Tarnowieckiej. Każdy cmentarz  
to miejsce na moment refleksji nad własnym życiem i nad  
przyszłością, stąd tak wiele napisów, cytatów 
 na kamiennych tablicach ;                          
- W ręce Twoje Panie polecam Ducha mego ,                                                                                                             
- Wierzę w żywot wieczny,                                                                                                                                
- Proszę o modlitwę,                                                                                                                                                
- Nie wszystek umrę.                                                                                                                                                   
Widok płonącego cmentarza nocą jest bardzo  
wzruszający i ma taki niepowtarzalny wymiar. 
 Cisza…..w której płomyk świecy tylko drga ….. cisza i łza…. 
                                                                                                            Teresa 
                                                                        

Ogłoszenia parafialne 

1. W poniedziałek Msze św. według 
zwyczajnego porządku o 7.00 
i 17.00 zaś Msza Św. w intencji Oj-
czyzny o godzinie 10.00 zaprasza-
my. 

2. We wtorek o godz. 17 w Domu 
Pielgrzyma odbędzie się mierzenie 
dzieci do strojów komunijnych. 

3. W piątek po Mszy spotkanie Oa-
zy i KSM-u, a w sobotę o godz. 10 
scholii dziecięcej. 

4. W sobotę od godziny 18 w Domu 
Pielgrzyma „Przestrzeń młodych” – 
zapraszamy młodzież od 7 klasy 
szkoły podstawowej – w programie: 
kawiarenka, film, gry, przestrzeń, by 
posiedzieć i porozmawiać oraz spo-
tkać się ze znajomymi i nie tylko.  

5. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
grupie 3 i 4 z Roztok, a  zapraszamy 
grupę 5 i 6 z Roztok. 

6. Na spotkanie Koła Biblijnego 
zapraszamy w poniedziałek o go-
dzinie 19:00.  

7. Wypominki w dni powszednie, 
oprócz środy o 16.30 zaś w niedzie-
lę o 16.00, na każdej modlitwie 
modlimy się za wszystkich zmar-
łych,  wyczytujemy losowo wybrane 
kartki przeznaczone na ten dzień.  

8. W środę nowenna o 16:30. Po-
rządek Mszy w tygodniu i w niedzie-
lę jak zwykle. 

9. O prowadzenie Różańca św. 
w niedzielę prosimy o 9:30 Różę 
Matki Bożej  Zawierzenia, o 11.00 
Różę Niepokalanego Poczęcia NMP. 
Modlitwę różańcową prosimy za-
kończyć 15 min. przed Mszami Św., 
gdyż będzie katecheza dla doro-
słych. Zapraszamy. 

10. Wszystkie informacje w gazetce 
parafialnej i  na stronie parafii. 

 

 

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


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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 11.11. św. Marcina z Tours 

7:00 + Marianna (w 25 rocz. śm.) 

+ Mieczysław Nognajewicz 

11:00 + Anastazja i Tadeusz Hydzik 

17:00 + Krystyna Kostrząb (greg.) 

Poza 
 

+ Władysława Tomasik (int. od 
Henryka Mazura z rodziną) 

+ Grażyna Stankiewicz (int. od 
Edyty, Andrzeja i Wiktorii) 

+ Zofia Gałuszka (int. od Krzysztofa 
Pikuły z rodziną)  

+ Krystyna Świszcz (int. od rodziny 
Sanockich) 

+ Tadeusz Sajdak (int. od Lepuckiej 
Ireny i Mariana) 

Wtorek 12.11. św. Jozafata 

7:00 + Helena i Jan Orzechowicz 

+ Katarzyna Garbarz (od synowej 
Stanisławy z córką) 

17:00 + Krystyna Kostrząb (greg.) 

+ Zofia Radoń (w 5 rocz. śm.) 

Poza + Władysława Tomasik (int. od 
rodziny Kobaków)  

+ Grażyna Stankiewicz (int. od 
koleżanki córki Katarzyny Agnieszki 
z rodziną) 

+ Zofia Gałuszka (int. od rodziny 
Bożek z Moderówki) 

+ Krystyna Świszcz (int. od rodziny 
Wiatrów i Jareckich z Glinika No-
wego) 

+ Tadeusz Sajdak (int. od Ireny 
Syrek i rodziny Kosiek) 

Środa 13.11. świętych Benedykta, Jana, 
Mateusza, Izaaka, i Krystyna 

7:00 + Katarzyna Garbarz (int. od chrze-
śniaka Janusza Grzesika z rodziną) 

17:00 Za ofiarodawców 

+ Krystyna Kostrząb (greg.) 

+ Wojciech Kłodowski z Umieszcza 
(int. od rodziców) 

Poza + Władysława Tomasik (int. od 
Haliny z rodziną z Filadelfii)  

+ Tadeusz Sajdak (int. od koleżanek 
córki Lucyny z K.G.W.) 

+ Zofia Gałuszka (int. od Urszuli i 
Andrzeja Nagel z rodziną) 

+ Krystyna Świszcz (int. od pra-
cowników SP z Tarnowca) 

+ Grażyna Stankiewicz (int. od 
pracowników kopalni Roztoki) 

Czwartek 14.11. 

7:00 + Katarzyna Garbarz (int. od brata 
Stanisława)  

+ Ludwika Pyzik (od córki i syna z 
rodzinami) 

17:00 + Krystyna Kostrząb (greg.) 

+ Stanisław Mazur 

Poza + Władysława Tomasik (int. od 
Tomasików z Jasła) 

+ Grażyna Stankiewicz (int. od 
koleżanek i kolegów ze Szkoły 
Podstawowej w Tarnowcu) 

+ Zofia Gałuszka (int. od bratowej 
Barbary z rodziną) 

+ Krystyna Świszcz (int. od rodziny 
Bukowskich) 

+ Tadeusz Sajdak (int. od rodziny 
Orzechowicz) 

Piątek 15.11. 

7:00 + Katarzyna Garbarz (int. od 
chrzestnego Janusza z Piotrówki z 
rodziną) 

17:00 + Krystyna Kostrząb (greg.) 

+ Stanisław, Barbara Sobczak i 
zmarli rodzice 

+ Maria Musiał (int. od sąsiadów 
Mroczków z rodziną) 

Poza + Władysława Tomasik (int. od 
rodziny Zajchowskich z Sądkowej) 

+ Grażyna Stankiewicz (int. od 
rodziny Czekańskich) 

+ Zofia Gałuszka (int. od rodziny 
Pac i Potyrała) 

+ Krystyna Świszcz (int. od daw-
nych sąsiadów Ziębów z dziećmi) 

+ Tadeusz Sajdak (int. od Michali-
ków z Biecza) 

Sobota 16.11. 

7:00 
 

+ Krystyna Kostrząb (greg.) 

+ Katarzyna Garbarz (int. od córki 
Stanisławy) 

17:00 + Zdzisław Baca (w 2 rocz. śm.) 

+ Czesława Uram i rodzice: Józef, 
Stanisława oraz Marian Sanoccy 

Poza + Władysława Tomasik (int. od 
rodziny Grzesiaków z Łask) 

+ Tadeusz Sajdak (int. od Stanisła-
wa Gałuszki z żoną) 

+ Zofia Gałuszka (int. od Lubasiów i 
Dobrowolskich) 

+ Krystyna Świszcz (int. od emery-
towanych nauczycieli ZNP Gminy 
Tarnowiec) 

+ Grażyna Stankiewicz (int. od 
Mariusza Mazura z rodziną) 

Niedziela 17.11. 

7:00 + Halina Bondaronek 

10:00 + Krystyna Kostrząb (greg.) 

Poza + Władysława Tomasik (int. od 
rodziny Macków) 

+ Tadeusz Sajdak (int. od przyjaciół 
Lucyny i Zosi z Wrocanki) 

+ Zofia Gałuszka (int. od rodziny 
Stasz z Krościenka) 

+ Krystyna Świszcz (int. od rodziny 
Klatków) 

11:30 Za parafian 

+ Stanisław Szczypiński (w 2 rocz. 
śm., z okazji imienin) 

16:30 + Adela, Jan Kazimierz Betlej 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
2 Mch 7,1-2.9-14   Ps 17   2 Tes 

2,16-3,5   Łk 20,27-38 
Dzisiejsze Słowo kieruje naszą uwa-
gę ku zmartwychwstaniu. Zastanów 
się na ile wierzysz w zmartwych-
wstanie i w jakim stopniu ta prawda 
kształtuje Twoje decyzje i wybory w 
życiu codziennym? 

Mobilizacja modlitewna 
29 października 2019 r. o godz. 

20:00 odbyła się Msza Święta w in-
tencji chorej Agnieszki, młodej para-
fianki, która swoje cierpienie zawie-
rzyła Panu Bogu i Najświętszej Maryi 
Pannie. Na modlitwie   licznie zebrała 
się rodzina, bliscy, znajomi i parafia-
nie, którzy Panu Bogu powierzali 
Agnieszkę i jej dziecko, które nosi pod 
sercem. Po Eucharystii odbyło się 
całonocne czuwanie przed Najświęt-
szym Sakramentem. W tym czasie 
każdy mógł uwielbić Pana Boga, pro-
sić o łaskę uzdrowienia dla Agnieszki 
i przedstawić swoje intencje. 
W minioną środę tj. 6 listopad 2019r. 
odbyła się kolejna Msza Święta 
w intencji Agnieszki i całonocne czu-
wanie. Wspólnie trwając na modli-
twie zebrani wielbili Pana Boga i pro-
sili o potrzebne łaski dla Agnieszki. 
W Panu Bogu nasza nadzieja. 
 

Małgorzata 


