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KATECHEZA  
Adwent (łac. adventus – przyjście)  to okres radosnego i pobożnego 
oczekiwania. W tym czasie przygotowujemy się do Uroczystości 
Narodzenia Pańskiego. Wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa 
ale też rozważamy o Jego Paruzji, czyli przyjściu przy końcu świata. 
Pomagają nam w przeżywaniu tego czasu liczne znaki i praktyki 
pobożne: Msza św Roratnia czyli poranna Msza o Matce Bożej 
(nazwa od słów „rorate cæli desuper” - „spuśćcie rosę niebiosa”); 
Świeczka roratka - symbol Maryi i Jej szczególnego oczekiwania na 
narodzenie; Wieniec adwentowy jaki przypomina o przemijaniu 
licząc tygodnie adwentu zapalonymi świeczkami; Reprodukcja obra-
zu „Sąd ostateczny” (autor Jan van Eyck ) z napisami: na szacie Jezu-
sa: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego (Mt 25,34), na skrzydłach 
Archanioła: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, 
przygotowany diabłu i jego aniołom (Mt 25, 41) oraz z boku: I morze 
wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, 
co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów (Ap 
20:13). Wezwaniem adwentowym jest tekst: Marana tha  Przyjdź, 
Panie Jezu!  Praktykuje się także rekolekcje adwentowe. 

 
 

„Tęsknota za Bogiem” 
Zaproszenie na rekolekcje 

 

Każdy człowiek powołany jest do relacji z Bogiem, swoim Ojcem. 
Relację tę nazywamy życiem duchowym albo życiem wewnętrznym. 
Jest ona podstawowym elementem wiary. Aby wejść w relację 
z Bogiem,  potrzebna jest  świadoma  i  dobrowolna decyzja człowieka, 
który ma rozum i wolną wolę, to znaczy jest uzdolniony z natury, by 
Boga, swojego Ojca, poznał i pokochał. 

Pan  Bóg  zaprasza  nas  do  relacji 
przyjaźni  zawsze.  Zawarł  z  nami 
nieodwołalne  przymierze 
w sakramencie chrztu św. Teraz czeka 
na  naszą  odpowiedź.  Czeka,  ale  nie 
jest ani bezczynny, ani nachalny. Nie  
zmusza, nie szantażuje, nie narzuca się. 
Delikatnie  pociąga.  Używa  do  tego  
różnych  środków,  posługuje  się 
wydarzeniami,  ludźmi,  słowami, 
wewnętrznymi natchnieniami,  sam 
ciągle  pozostając  ukryty.  Jednym  
z  narzędzi,  które  nas  otwierają 
na  relację  z  Bogiem,  jest  tęsknota za 
Nim. Każdy z  nas ma wpisaną  głęboko 
w serce tęsknotę za Bogiem. Można ją jednak albo zagłuszać albo 
rozbudzać i szukać ukojenia w kochających ramionach Ojca. 

Ufam, że zbliżające się rekolekcje pt. „Tęsknota za Bogiem” będą 
błogosławionym czasem poruszania naszych serc w kierunku 
pogłębienia przyjaźni z Bogiem. Ufam, że powtarzane w Adwencie 
słowa „Spójrz, tęskniony na tej ziemi” będą szczerym wołaniem 

płynącym z naszego wnętrza.                                            Ks. Lucjan Dyka 

 

Ogłoszenia parafialne 
1. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary grupie 3 i 4 z Sądkowej,  
a  zapraszamy grupę 5 i 6 z Sądkowej. 

2. Rozpoczynamy Adwent. W czasie adwentu poranna Msza 
roratnia o godz. 6:30 (nie będzie Mszy św.  o godz. 7:00). 
Zapraszamy do uczestniczenia z lampionami. Możliwość 
nabywania lampionów z MBT w sklepiku 10 min. przed 
Roratami. 

3. Od 2 do 4 grudnia (tj. od poniedziałku do środy) przeży-
wać będziemy rekolekcje adwentowe. Nauka rekolekcyjna 
codziennie na Roratach i Mszy św.  o godz. 17. W poniedzia-
łek po Mszy św. wieczornej nauka stanowa dla małżonków,  
a we wtorek nauka dla młodzieży. Rekolekcje poprowadzi ks. 
dr Lucjan Dyka. W czasie Mszy w trakcie rekolekcji będzie 
zbierana składaka na ofiarę dla księdza rekolekcjonisty. 

4. Z racji rekolekcji nie będzie Koła biblijnego w poniedziałek.  

5. Caritas organizuje zbiórkę darów dla potrzebujących 
z naszej parafii. Dary można składać do koszy  z napisem 
„Caritas Tarnowiec” w kościele oraz w sklepach w Tarnowcu. 

6. Zapraszamy do grupy adoracyjnej. Zapisy w czwartek po 
Mszy św. o godz. 20.  

7. W środę nowenna po Mszy świętej.  

8. W czwartek na Mszę św. o godz. 17 zapraszamy dzieci 
przygotowujące się do I Komunii wraz z rodzicami. Dzieci 
otrzymają medaliki. Po Mszy św. spotkanie.  

9. Spowiedź przed pierwszym piątkiem w czwartek  i piątek 
od godziny 16.  

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

11. W najbliższą sobotę nie będzie odwiedzin chorych. 
Będzie ona miała miejsce przed świętami.  

12. W następną niedzielę Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia, na sumie o godz. 11.30 przyjęcie do Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego.  

13. Spowiedź parafialna 20 grudnia od godz. 10 do 12 i od 18 
do 20.  

14. O prowadzenie Różańca św. w niedzielę prosimy  
o 9:20 Różę św. Faustyny Kowalskiej. Modlitwę różańcową 
prosimy zakończyć 15 minut przed Mszą św. 
ze względu na katechezę dla dorosłych. Odbywa się ona 15 
minut przed Mszą o 10 i 11:30. Zapraszamy. 

15. Wszystkie informacje także w gablotce i na stronie 
parafii.  

16. Spotkanie ze św. Mikołajem w piątek 6 grudnia o godz. 
18:00 w kościele. Rodziców zainteresowanych prosimy 
o złożenie prezentów w piątek od godz. 16.00 w zakrystii.  

 

 

 

 

PROGRAM REKOLEKCJI: 

Codziennie Msza z nauką 
rekolekcyjną  

o godz. 6:30 i 17:00 

Poniedziałek 
„Tęsknota za relacją” 
Po Mszy wieczornej nauka 
stanowa dla małżonków 

Wtorek „Tęsknota za 
potrzebą bycia kochanym” 
Po Mszy wieczornej nauka 
dla młodzieży 

Środa „Tęsknota za 
zjednoczeniem” 

 

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


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

Poniedziałek 2.12. 

7:00 + Zofia Gałuszka (int. od syna 
Stanisława z rodziną) 

17:00 + Władysław Prorok (w 27 rocz. 
śm.) 

+ Danuta Maciejczyk (greg.) 

+ Barbara Lepucka 

Poza 
 

+ Maria Musiał (int. od rodziny 
Marków) 

+ Anna Sanocka (int. od Lucyny 
z rodziną) 

+ Józef Zychowicz (int. od 
koleżanek córki Ewy z POL-
WAX-u) 

+ Józef Zychowicz (int. od 
Elżbiety i Wacława Źrebiec) 

Wtorek 3.12. 

7:00 + Zofia Gałuszka (int. od syna 
Stanisława z rodziną) 

+ Maria i Jan Wietecha  
(w 1 rocz. śm. Marii) 

17:00 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

+ Alfred Dłuski 

Poza + Maria Musiał (int. od 
Małgorzaty Gunia) 

+ Anna Sanocka (int. od+ Anna 
Sanocka (int. od Czajowej z 
rodziną) 

+ Józef Zychowicz (int. od 
Jakuba i Marty Źrebiec) 

Środa 4.12. 

7:00 + Bolesław Radoń (w 21 rocz. 
śm.) 

+ Barbara Dziura (int. z racji 
imienin) 

17:00 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

O Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej Tarnowiec-
kiej dla Barbary z ok. 18 rocz. 

urodzin (int. od mamy i braci) 

Poza Za ofiarodawców 

+ Maria Musiał (int. od kierow-
nictwa P.T. „Krus” w Jaśle  

+ Józef Zychowicz (int. od 
rodziny Wyderków) 

Czwartek 5.12. 

7:00 + Zofia Gałuszka (int. od córki 
Wiesławy) 

17:00 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

+ Barbara Sobczak (int. z okazji 
imienin) i Zofia Cieszanowska 
(w 1 rocz. śm.) 

+ Józef Wietecha (w 3 rocz. 
śm.) 

Poza + Maria Musiał (int. od K.G.W. 
w Roztokach) 

+ Anna Sanocka (int. od rodziny 
Piątkowskich i Klekot) 

+ Józef Zychowicz (int. od 
chrzestnego Łukasza Gałuszki) 

Piątek 6.12. 

7:00 + Zofia Gałuszka (int. od córki 
Wiesławy) 

+ Krystyna Świszcz (int. od syna 
Pawła z żoną i dziećmi) 

17:00 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

Poza + Maria Musiał (int. od rodziny 
Brachów) 

+ Anna Sanocka (int. od Naralii 
Buda z rodziną) 

+ Józef Zychowicz (int. od 
szwagierki Eugeni i Karoliny) 

Sobota 7.12. 

7:00 
 

+ Zofia Gałuszka (int. od wnuka 
Piotra) 

+ Helena i Jan Rozpara i zmarli 
z rodziny 

17:00 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

W 33 rocz. urodzin Mariana,  
o błogosławieństwo Boże  
i opiekę Matki Bożej 
Tarnowieckiej) 

Poza + Maria Musiał (int. od 
pracowników wydziału 
świadczeń z „Krus” Jasło 

+ Anna Sanocka (int. od rodziny 
Radoniów z Jasła i Chicago) 

Niedziela 8.12. 

7:00 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

8:30  
Wrocanka 

+ Stefania (w 19 rocz. śm.) 

10:00 Dziękczynna w 18 rocz. założe-
nia Róży św. Jadwigi Królowej 

+ Stanisław i Anna Paszyna 

Poza + Maria Musiał (int. od 
pracowników wydziału 
świadczeń z „Krus” Jasło 

11:30 Za parafian 

O zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla sióstr z Róży 
Niepokalanego Poczęcia NMP i 
ich rodzin 

16:30 + Leon Hap (w 11 rocz. sm.) 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ      
Iz 2,1-5; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44 

Słowo Boże wzywa nas dziś do 
gotowości na spotkanie z Panem. Na 
czym ona ma polegać? Na wyzbyciu 
się wszelkiego świadomego zła, na 
czuwaniu nad sobą, na dążeniu do 
przyzwoitego życia. Pomyśl, co 
konkretnie powinieneś odrzucić  
w swoim życiu, co należy do 
uczynków ciemności?  

 

Ministrancka sobota na sportowo 
W sobotę 23 listopada odbył się dekanalny turniej piłki nożnej. Aby urozmaicić sobie 

sobotnie popołudnie stworzyliśmy 7 osobową drużynę. Należeli do niej: Jakub Buczyń-
ski, Piotr Potyrała, Łukasz Grzesik, Paweł Grzesik, Maciej Grzesik, Patryk Kuźniarowicz 
i Mateusz Wyderka. Turniej odbył się w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr.3. Po rozpo-
częciu rozgrywek zostaliśmy zakwalifikowani do kategorii Lektor Młodszy i naszym 
pierwszym przeciwnikiem była parafia Sobniów. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla 
Tarnowca i zapewniał nam przejście do kolejnej rundy. Następnym rywalem okazała się 
silna i mocna drużyna Franciszkanów. Tutaj mecz był bardzo zacięty i w niektórych mo-
mentach niebezpieczny. Mimo agresywnej gry Franciszkanów udało nam się ich poko-
nać i zakończyć mecz wynikiem 2:1. Na końcu nadszedł czas na mecz finałowy, który 
stoczyliśmy z parafią pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. W tym meczu na 
boisko wszedł nasz najmłodszy uczestnik Mateusz Wyderka. Jego umiejętności i styl gry 
wszystkich bardzo zaskoczyły. Miał on nawet sytuację podbramkową, jednak bramkarz 
przeciwników okazał się równie dobrym graczem i dał popis swoich umiejętności, pię-
knie broniąc strzał Mateusza. Poziom był bardzo wyrównany. Ostatecznie mecz zakoń-
czyliśmy z przewagą dwóch bramek. Po końcowym gwizdku szczęściu i euforii nie było 
końca. Na zakończenie odbyło się uroczyste wręczenie nagród i przysłowiowe "zbicie 
piątki" z przeciwnikami. Tak oto zakończyliśmy turniej z pucharem w ręku i awansem do 
walki w "XXV Halowym Turnieju w Piłkę Nożną o Puchar Księdza Biskupa Jana Wątroby 
2020". 

Patryk 
 

W tę samą sobotę  4 ministrantów z na-
szej parafii: Karol Sajdak, Julian Wasłowicz, 
Filip Sajdak i Kacper Bigos wzięło udział  
w Diecezjalnym Turnieju Tenisa Stołowego 
Liturgicznej Służby Ołtarza, który rozgrywa-
ny był w Rzeszowie. Wszystkich zawodni-
ków z diecezji było ok. 85 i grali w trzech 
kategoriach wiekowych. Całość spotkania 
odbyła się w miłej i uprzejmej atmosferze. 
Mimo nie zajęcia żadnego miejsca wszyscy 
wróciliśmy zadowoleni. 

Karol 
 


