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KATECHEZA 
Kościół troszczy się, aby chrześcijanie podczas Mszy św. nie byli obecni, 
jako obcy, milczący widzowie, lecz aby poprzez obrzędy oraz modlitwy 
tajemnicę tę dobrze zrozumieli, a w świętej czynności uczestniczyli świa-
domie, pobożnie i czynnie. (Por. Konstytucja o Liturgii nr 48.) 
 
 

Wolność – kocham i rozumiem 
11 listopada, w 101. Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, jak co ro-

ku zgromadziliśmy się na uroczystej Mszy Świętej, aby wspólnie modlić się za naszą 
Ojczyznę. Ksiądz Proboszcz, rozpoczynając Eucharystię zaznaczył, że w tym wyjąt-
kowym dniu gromadzi nas wszystkich Pan Jezus oraz miłość do Ojczyzny. 11 listo-
pada to także liturgiczne wspomnienie świętego Marcina. Wydawać by się mogło, 
że to odległe tematy, ale gdy spojrzymy głębiej to widać wyraźnie, że łączą się one 
w Chrystusie, w miłości do Pana Boga, do drugiego człowieka i w byciu człowiekiem 
obowiązku.  

W czasie okolicznościowego kazania mogliśmy usłyszeć, że Ojczyzna ziemska 
powinna być zawsze ważna dla prawdziwego chrześcijanina, ale tak naprawdę to 
Ojczyzna niebieska ma największą wartość. Gdy Ojczyznę porównamy do człowieka 
to możemy stwierdzić, że Ojczyzna ziemska jest ciałem, a niebieska – duszą. Jedno 
ożywia drugie. Ojczyzna ziemska jest przecież drogą, którą zmierzamy do Ojczyzny 
niebieskiej. Powinniśmy także zawsze pamiętać, że Ojczyzna nie jest rzeczywisto-
ścią, która przychodzi sama. Ona jest domem, który budujemy wszyscy razem. Koń-
cząc kazanie, ksiądz Proboszcz przypomniał, że miłość Ojczyzny jest wypełnianiem 
czwartego przykazania. Każdy z nas powinien być tego świadomym.  

Po Mszy Świętej udaliśmy się wspólnie na plac przy Kopcu Grunwaldzkim, aby 
poprzez Apel Poległych i złożenie kwiatów uczcić tych, którzy oddali życie w obronie 
naszej Ojczyzny. 

Agnieszka 

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

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

3. Wypominki w dni powszednie 
oprócz środy o 16.30, zaś w niedzie-
lę o 16.00, na każdej modlitwie, 
modlimy się za wszystkich zmarłych 
zaś wyczytujemy po kolei kartki 
składane do skarbony. 

4. W środę nowenna po Mszy świę-
tej. Porządek Mszy w tygodniu  
i w niedzielę jak zwykle.  

5. W czwartek po Mszy św. wie-
czornej spotkanie kandydatów do 
bierzmowania. Prosimy, aby na to 
spotkanie kandydaci przyszli z ro-
dzicami. 

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

7. O prowadzenie Różańca św.  
w niedzielę prosimy o 9:20 Różę 
Niepokalanego Serca NMP. Modli-
twę różańcową prosimy zakończyć 
15 minut przed Mszą św. ze wzglę-
du na katechezę dla dorosłych. 
Odbywa się ona 15 minut zarówno 
przed Mszą o 10, jak i o 11:30. Za-
praszamy. Z Różańca o 11.00 zrezy-
gnujemy gdyż brakuje czasu po 
poprzedniej Mszy na jego odmó-
wienie, zachęcamy aby pragnący 
uczestniczyć w różańcu, przychodzi-
li przed Mszą o 10:00.  

8. Msza o zdrowie dla Agnieszki  
i Kingi we wtorek o 20, po niej ado-
racja nocna. 

9. Wszystkie informacje w gazetce 
parafialnej, w gablotce i na stronie 
parafii. 

 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Ml 3,19-20a   Ps 98   2 Tes 3,7-12   Łk 21,5-19 

Zbliżamy się do końca roku liturgicznego i w Liturgii Słowa pojawia się tematyka 
apokaliptyczna. Świat, który znamy przeminie. Dla nas, uczniów Jezusa, koniec 
czasów nie będzie straszny, gdyż będzie dla nas stanięciem wobec Dobrego 
Sędziego, któremu zawierzyliśmy nasze życie i na spotkanie, którego przygoto-
wywaliśmy się każdego dnia. Jakie uczucia wzbudza u ciebie myśl o końcu świa-
ta? 

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


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

 

 

Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 18.11.bł. Karoliny 

7:00 + Tadeusz Pac z Wrocanki (w 2 
rocz. śm.) 

17:00 + Krystyna Kostrząb (greg.) 

+ Józef Jaskółka 

+ Jan Kordyś 

Poza 
 

+ Władysława Tomasik (int. od 
Marków z Roztok) 

+ Tadeusz Sajdak (int. od rodziny 
Chudy) 

+ Grażyna Stankiewicz (int. od 
rodziny Juszczyków) 

+ Zofia Gałuszka (int. od sąsia-
dów Kołeczek i Kowalczyk) 

+ Krystyna Świszcz (int. od grupy 
16-ej z Tarnowca) 

Wtorek 19.11. 

7:00 + Katarzyna Garbarz (int. od 
syna Zbigniewa z żoną) 

+ Józef Wójcik (int. od Grzesika z 
Chlebnej) 

17:00 + Krystyna Kostrząb (greg.) 

+ Stanisław Kowalski (int. od 
kolegów i koleżanek syna 
Krzysztofa z pracy) 

Poza + Władysława Tomasik (int. od 
pracowników i emerytów z 
pracy córki Małgorzaty) 

+ Tadeusz Sajdak (int. od rodziny 
Sajdak) 

+ Grażyna Stankiewicz (int. od 
rodziny Zwierzyńskich z Szalo-
wej) 

+ Zofia Gałuszka (int. od Jana i 
Ireny Gałuszka) 

+ Józef Zychowicz (int. od kole-
żanek córki Ewy z POLWAXu) 

20:00 O zdrowie Agnieszki i Kingi 

Środa 20.11.św. Rafała Kalinowskiego 

7:00 + Katarzyna Garbarz (int. od 
bratowej Grażyny Jerzyk z rodzi-
na) 

17:00 Za ofiarodawców 

+ Krystyna Kostrząb (greg.) 

+ WojceichKłodowski z Umiesz-
cza (int. od matki chrzestnej 
Grażyny Zychowicz z rodziną) 

Poza + Władysława Tomasik (int. od 
pracowników i emerytów z 
pracy córki Małgorzaty) 

+ Tadeusz Sajdak (int. od szefo-
stwa i koleżanek z Delikatesów 
Centrum w Tarnowcu) 

+ Grażyna Stankiewicz (int. od 
rodziny Krzysztyniak) 

+ Zofia Gałuszka (int. od pra-
cowników firmy „Tarnopak”) 

+ Józef Zychowicz (int. od Marka 
i Stanisławy Zawadowicz z ro-
dziną) 

Czwartek 21.11.Ofiarowanie MMO 

7:00 + Katarzyna Garbarz (int. od 
syna Jana z rodziną) 

+ Paulina i Józef Sokalski (w 6 

rocz. śm.) 

17:00 + Krystyna Kostrząb (greg.) 

Zmarli z Róży św. Józefa Seba-
stiana Pelczara 

Poza + Władysława Tomasik (int. od 
pracowników i emerytów z 
pracy córki Małgorzaty) 

+ Tadeusz Sajdak (int. od szefo-
stwa i koleżanek z Delikatesów 
Centrum w Tarnowcu) 

+ Grażyna Stankiewicz (int. od 
rodziny Ogorzałek i Ginalskich) 

+ Zofia Gałuszka (int. od pra-
cowników firmy „Tarnopak”) 

+ Józef Zychowicz (int. od ku-
zynki Marii Filip z rodziną) 

Piątek 22.11. św. Cecylii 

7:00 + Grażyna Stankiewicz (int. od 
męża i córki z wnukami) 

17:00 + Krystyna Kostrząb (greg.) 

+ Maria Musiał (int. od chrzest-
nej Aliny) 

+ Stanisław Kowalski (int. od 
kolegów i koleżanek syna 
Krzysztofa z pracy) 

Poza + Władysława Tomasik (int. od 
Dubielów z Sądkowej) 

+ Anna Sanocka (int. od rodziny 
Soboniów z Tarnowca) 

+ Zofia Gałuszka (int. od pra-
cowników firmy „Tarnopak”) 

+ Józef Zychowicz (int. od rodzi-
ny Kozickich z Czeluśnicy) 

Sobota 23.11. 

7:00 
 

+ Grażyna Stankiewicz (int. od 
siostry z mężem) 

O szczęśliwą operację dla Janiny 

17:00 + Krystyna Kostrząb (greg.) 

+ Maria Berowska 

Poza + Władysława Tomasik (int. od 
koleżanek córki Małgorzaty – 
Lucyny, Bożeny i Marysi) 

+ Anna Sanocka (int. od Bernad-
ety z rodziną) 

+ Zofia Gałuszka (int. od sąsiada 
Przybyły z rodziną) 

+ Józef Zychowicz (int. od Alicji i 
Feliksa Dykasa z Chicago) 

Niedziela 24.11.Uroczystość Chrystusa Króla 

7:00 + Krystyna Kostrząb (greg.) 

8:30 
Wrocanka 

+ Stefania i Stefan Buda 

10:00 + Maria, Jan, Wacław, Lidia, 
Marian (w 20 rocz. śm.) Bożek 

+ Józef Musiał (w 19 rocz. śm.) 

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

+ Zofia Gałuszka (int. od Jana i 
Henryki Gazda z Korczyny) 

+ Józef Zychowicz (int. od rodzi-
ny Cisowskich i Winiarskich) 

11:30 Za parafian 

+ Irena i Jan Soboń (w 30 rocz. 
śm.) 

16:30 + Henryk Sanocki 

 Kilka zdań o intencjach 
mszalnych 

 
Najdoskonalszą modlitwą jest Msza 

święta, bo to w niej Jezus się ofiaruje za 
nas i bezpośrednio spływają na nas owo-
ce Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwsta-
nia. Stąd wzięła się praktyka proszenia, 
aby ksiądz odprawił Mszę w konkretnej 
intencji. Utarło się, że najczęściej prosi-
my za zmarłych, ale warto pamiętać, że 
Eucharystia może być ofiarowana w 
różnych intencjach: o zdrowie, o błogo-
sławieństwo dla kogoś, o nawrócenie, o 
światło w zdawaniu egzaminów itd., ale 
też mogą być Msze św. dziękczynne.  
Zamawiając Mszę świętą zwyczajowo 
składamy ofiarę. Nie płacimy za Mszę! 
Nasza ofiara jest darem dla księdza, 
wyrazem naszej wdzięczności, a zara-
zem troski, aby ten, który posługuje we 
Wspólnocie sprawując Eucharystię, spo-
wiadając, głosząc słowo Boże, poświęca-
jąc czas na pracę z młodzieżą i dorosłymi, 
organizując życie parafii, miał za co żyć. 
Dziękujemy za wasze ofiary i za waszą 
hojność. 

Warto pamiętać, że według Prawa 
Kanonicznego, ksiądz normalnie może 
odprawić jedną Mszę świętą dziennie. 
Przypominamy, aby Mszę zamawiać z 
wyprzedzeniem, nawet kilku miesięcz-
nym, jeżeli zależy nam na konkretnej 
dacie, gdyż przychodząc w ostatniej 
chwili po prostu ksiądz nie będzie mógł 
przyjąć intencji z braku wolnych termi-
nów. Owszem, może się zdarzyć sytuacja 
wyjątkowa – np. nagła choroba i wtedy 
ksiądz odprawia dodatkową Mszę świętą, 
jeżeli jest taka potrzeba. Do nagłych 
sytuacji nie należy przypomnienie sobie o 
takiej czy innej rocznicy. Prosimy, was 
drodzy parafianie, pamiętajcie o tym.  

W przypadku dużej części intencji 
pogrzebowych i w wyjątkowych sytua-
cjach, jak choroba księdza, wyjazd, który 
nie był planowany, Msza może być od-
prawiona poza parafią. Ma ona taką 
samą wartość, niezależnie gdzie jest 
sprawowana; my natomiast w tym dniu 
modlimy się w tej intencji w naszej 
Wspólnocie parafialnej, wspominając ją 
w trakcie Mszy św.  
W naszej parafii intencje Mszy świętych 
można zamawiać codziennie po każdej 
Mszy świętej. 

Ks. Łukasz 
 


