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KATECHEZA  
 
W liście na adwent Ks. Bp. Jan Wątroba 
przypomniał że obecny rok 
duszpasterski będzie skoncentrowany 
wokół tematu Eucharystii. Jego hasło to 
słowa: ”Wielka tajemnica wiary”.  
W naszej parafii szczególną aktywność 
duszpasterska także skupimy na 
temacie Mszy Św. W duszpasterstwie 
będziemy w tej sprawie zwracać uwagę 
szczególnie na dwa kierunki rozważania 
i przeżywania tego tematu. 
Ewangelizacja skierowana do tych co 
nie chodzą do kościoła  
i  porzucili niedzielną Mszę Św. lub nie 
widzą potrzeby uczestnictwa. Oraz 
druga grupa wiernych jacy uczestniczą 
regularnie w liturgii chcą wejść głębiej 
w tajemnicę Eucharystii. To pogłębianie 
tajemnicy wymaga poznania wiedzy na 
temat liturgii i to będzie nasz pierwszy 
krok. Będziemy też wprowadzać  
i pozwolimy Bogu wprowadzić się  
w doświadczenie przeżycia spotkania  
z Panem w czasie Mszy. Ks. Biskup 
pragnie, aby kapłani pomagali wiernym 
przeżywać Eucharystię, aby troska  
o piękno liturgii, staranność celebracji 
oraz gorliwość w przepowiadaniu były 
żywym świadectwem dla Ludu Bożego. 
Ponadto, Eucharystia powinna stać się 
tematem naszych rozmów, także  
w czasie kolędy. Niech Eucharystia uczy 
nas żyć w codzienności życia i niech 
przemienia nas i naszą parafię. „Chleb  
i wino, te proste na pozór znaki, są 
otwarte na tajemnicę Bożego życia  
i Bożej obecności. Ale jeśli one są 
symbolami nas samych, jeśli w nich my 
jesteśmy, to takiej samej przemiany 
Bóg mocą Eucharystii może i pragnie 
dokonać w nas! To właśnie Eucharystia 
wybawia nas ze zbyt powierzchownego 
przeżywania codzienności.” 

Rekolekcje adwentowe „Tęsknota za Bogiem” 
W dniach 2-4 grudnia w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy adwentowe re-

kolekcje pt. „Tęsknota za Bogiem”. Był to błogosławiony dla nas czas, dany nam przez 
Boga, czas łaski. Rekolekcje prowadził ks. dr Lucjan Dyka. Były to głębokie ćwiczenia du-
chowe. W pierwszym dniu wybrzmiał temat „Tęsknota za relacją”. Ojciec Lucjan  
w  konferencji  przypomniał,  że każdy z nas  powołany jest do relacji  
z  Bogiem,  swoim  Ojcem.  Tęsknota  ta  żyje  w  każdym  z  nas  i jest 
głęboko  zakorzeniona w naszym  sercu,  jest w nas obecna cały czas. 
Nikt i nic na tym świecie nie jest  w  stanie  ukoić  tej  tęsknoty,  tylko 
Bóg.  Bóg  jest  naszym   Ojcem,  a  my  Jego  dziećmi.  Jesteśmy 
stworzeni  dla Boga i dla Niego mamy żyć. Pan Bóg zaprasza nas do 
relacji  i  przyjaźni  zawsze.  Stan  łaski uświęcającej i modlitwa daje 
człowiekowi  przedsmak  nieba.  Szczytem  duchowej relacji i więzi 
z Panem Bogiem byłoby przeżycie dnia w Jego obecności: nasze prace, obowiązki, troski – 
wykonywać dobrze, starannie, uczciwie z serdecznością wobec innych. Pan Bóg jest na-
szym najlepszym przyjacielem, zawsze na nas czeka i kocha nas, niczego nam nie narzuca 
– daje nam wybór, zawsze nam wybacza.  

W słowie skierowanym do małżeństw Ojciec rekolekcjonista podkreślił wartość sakra-
mentu małżeństwa jako środek zjednoczenia z Bogiem, mamy celebrować sakrament 
małżeństwa przez całe życie, czerpać z łask i mocy sakramentu, bo to pewne źródło bu-
dowania miłości małżeńskiej. Najważniejsza jest duchowa więź małżonków, mamy budo-
wać naszą miłość małżeńską opartą na Bogu poprzez wspólną modlitwę małżeńską. Pro-
gram naszej miłości małżeńskiej to nasza przysięga małżeńska raz wypowiedziana trwa 
całe życie.  

W kolejnym dniu naszych ćwiczeń rekolekcyjnych pochylaliśmy się nad tematem „Tę-
sknota za potrzebą bycia kochanym”. Być kochanym to największa tęsknota i potrzeba 
każdego z nas, to potrzeba przynależności do drugiej osoby. Szczególnym wymiarem 
szczęścia człowieka jest jego bliska relacja z Panem Bogiem . Bóg jest prawdziwym dawcą 
szczęścia człowieka. Pan Bóg kocha każdego jednakowo, jesteśmy wobec Pana Boga ró-
wni. Kocha nas miłością ojcowską. Pana Boga traktujmy jak Ojca, możemy do niego przyjść 
z każdą sprawą, o wszystkim powiedzieć, szukać rozwiązań szczególnie na modlitwie (czy-
tanie Słowa Bożego - wsłuchanie się co mówi Bóg). Ojciec rekolekcjonista powiedział, że 
każdy z nas z natury i łaski przynależy do Boga. Jesteśmy własnością Boga, bo jesteśmy 
przez Niego stworzeni, On nas zaprojektował i wymyślił, On dał nam istnienie, uczynił to  
z miłości. Jesteśmy własnością Boga, bo On nas odkupił na krzyżu swoją drogocenną 
krwią, nasze grzechy nawet te najcięższe. Jesteśmy własnością Boga, ponieważ On nas 
zaprasza do przyjaźni z Sobą.  Możemy posiadać Boga na własność, to wielki skarb. Nasze 
życie ma sens tylko w Chrystusie. „Dajmy się pokochać Jezusowi”.   

Trzeci dzień rekolekcji „ Tęsknota za zjednoczeniem” . Prawdziwe zjednoczenie z Chry-
stusem powinno być celem naszego życia, tęsknotą, pomagają nam w tym sakramentyi 
modlitwa. Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. W Eucharystii 
spotykamy się z żywym Bogiem, który pragnie się jednoczyć z wszystkimi i z każdym. Wa-
runkiem pełnego zjednoczenia z Chrystusem jest stan łaski uświęcającej – Komunia św., 
pokarm duchowy. Nasza postawa powinna być pełna pokory, czci i uwielbienia. Skutkiem 
przyjęcia Komunii św. powinno być nasze lepsze życie. Przyjmujemy do serca Jezusa 
Chrystusa, który nas uświęca. Bez Eucharystii życie duchowe człowieka staje się martwe. 

Niech ten czas rekolekcji będzie umocnieniem naszej wiary, modlitwą tęsknoty za Je-
zusem, prawdziwym oczekiwaniem, tęsknotą na spotkanie w domu Ojca. Wszystkie nauki 
rekolekcyjne można znaleźć na naszym kanale Youtube – Parafia Narodzenia NMP  
w Tarnowcu. 

Helena 
 

http://www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl/
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 9.12. 

7:00 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

+ Krystyna Świszcz (int. od syna 
Piotra z córkami) 

17:00 + Zdzisław, Aleksander, Józef 
Baca 

+ Zofia Gałuszka (int. od 
wnuczki Anny) 

Poza 
 

+ Maria Musiał (int. od rodziny 
Piękosiów z Szebni) 

+ Katarzyna Garbarz (int. od 
rodziny Gąsior z Umieszcza) 

Wtorek 10.12. 

7:00 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

+ Józef Zychowicz (int. od córki 
Doroty z rodziną) 

17:00 + Bożena Bara (w 3 rocz. śm.) 

+ Zofia Gałuszka (int. od siostry 
Wandy z rodziną) 

Poza + Maria Musiał (int. od Jerzego 
Czecha i andrzeja Przebienda) 

+ Katarzyna Garbarz (int. od 
rodziny Urban i Bochnia) 

Środa 11.12. 

7:00 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

+ Józef Zychowicz (int. od córki 
lidii z rodziną) 

17:00 Za ofiarodawców 

+ Mieczysław Dalimeta 

Poza + Maria Musiał (int. od Marii i 
Eugeniusza Wrony) 

+ Katarzyna Garbarz (int. od 
rodziny Świstaków) 

Czwartek 12.12. 

7:00 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

+ Barbara Kociuba (w 15 rocz. 
śm.) 

17:00 Dziękczynna w 18 rocz. urodzin 
Magdaleny, z prosbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej Tarnowieckiej 

+ Krystyna Świszcz (int. od 
kochającego męża) 

Poza + Maria Musiał (int. od rodziny 
Musiał z Brzyszczek) 

+ Katarzyna Garbarz (int. od 
sąsiadów Sanockich) 

Piątek 13.12. św. Łucji 

7:00 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

+ Jan i Maria Wójcik 

17:00 + Józef Zychowicz (int. od córki 
Ewy z rodziną) 

+ Eugeniusz Lidwin 

Poza + Maria Musiał (int. od Marty i 
Andrzeja Soboń z rodziną) 

+ Katarzyna Garbarz (int. od 
rodziny Bochnia, Stefanii z 
synem) 

Sobota 14.12. św. Jana od Krzyża 

7:00 
 

+ Danuta Maciejczyk (greg.) 

+ Anna i Wawrzyniec Dubiel 

17:00 + Jan i Amelia Goleń 

+ Aniela i Stanisław Sanocki 

Poza + Maria Musiał (int. od rodziny 
Szyszków z Roztok) 

+ Katarzyna Garbarz (int. od 
Emilii Syrek z rodziną) 

Niedziela 15.12. 

7:00 + Helena, Franciszek, Alfred 
Kućma 

8:30 
Wrocanka 

+ Stanisław Uram (w 20 rocz. 
śm.) 

10:00 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

+ Halina Bondaronek 

Poza + Maria Musiał (int. od 
Bosaków i Mastejów) 

11:30 Za parafian 

16:30 + Jan i Maria Munia 

 

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

2. W czasie Adwentu poranna Msza roratnia o godz. 6:30 (nie będzie Mszy św. o godz. 
7:00). W niedzielę Msza poranna bez zmian o godz. 7:00. Zapraszamy do uczestnicze-
nia z lampionami. Możliwość nabywania lampionów z MBT w sklepiku 10 min. przed 
Roratami. 

3. W poniedziałek o godz. 19. spotkanie Koła biblijnego. 

4. 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.  

5. Zapraszamy do grupy adoracyjnej. Zapisy w zakrystii. 

6. Osoby, które chcą ofiarować choinki do kościoła, prosimy o kontakt.  

7. W środę nowenna po Mszy świętej.  

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

9. O prowadzenie Różańca św. w niedzielę prosimy o 9:20 Różę św. Jadwigi Królowej. 
Modlitwę różańcową prosimy zakończyć 15 minut przed Mszą św. ze względu na kate-
chezę dla dorosłych. Odbywa się ona 15 minut przed Mszą o 10 i 11:30. Zapraszamy.  

10. Odwiedziny u chorych z racji świąt w sobotę 14 grudnia od godz. 8:00. Zapisy 
w zakrystii.  

11. Zachęcamy do nabywania Ewangelii 2020 „Droga, prawda, życie”. Zawierają one 
tekst Ewangelii na każdy dzień wraz z krótkim rozważaniem. Jest to dobra pomoc, by 
żyć Słowem Bożym każdego dnia. Cena 10 zł mały format, 20 zł duży format. W skle-
piku do nabycia także odblaski z religijnymi motywami. Dbajmy nie tylko o bezpiecze-
ństwo duszy, ale i ciała.  

12. W przyszłą niedzielę we Wrocance o godz. 9:30 w Domu Ludowym dzieci z 
Niepublicznej Szkoły we Wrocance przedstawią Jasełka. Ponadto, odbędzie się również 
Kiermasz Bożonarodzeniowy, z którego dochód zostanie przeznaczony na działalność 
szkoły.  

13. Dziękujemy za ofiary złożone dla ks. rekolekcjonisty, które zostały mu w całości  
przekazane.  

14. Wszystkie informacje także w gablotce oraz na stronie parafii.  

 

 

 

 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ      
Rdz 3,9-15.20   Ps 98  Rz 15,4–9   Łk 1,26-38 

Grzech pierwszych rodziców, którego istotą było nieposłuszeństwo zniszczył 
więź z Bogiem. Pan Bóg daje obietnicę, której wypełnienie widzimy  
w Ewangelii, a przez którą odzyskujemy to, co było utracone. Postawa Maryi 
jest przeciwieństwem postawy Ewy. Maryja jest posłuszna Bogu. Pomyśl dziś 
jaka jest Twoja postawa – bliższa Maryi czy Ewy?  

 


