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Drodzy Parafianie!  
Życzę Wam, aby Jezus przyniósł do Waszego życia pokój i  wszelkie błogo-
sławieństwo. Samotnym życzę spotkania kochających wokół, dzieciom  
i żonom, powrotu tatusiów z zagranicy i z pracy w delegacji. Chorym  
i uzależnionym nadziei i siły, ich rodzinom 
mądrości oraz zdrowia. Skłóconym spokoju 
i porozumienia, biednym potrzebnych 
środków, bogatym ofiarnego serca i wol-
ności. Pysznym prawdy, poniżonym sza-
cunku, skrzywdzonym sprawiedliwości, 
grzesznym przebaczenia. Rozczarowanym 
światła nadziei, małżonkom odnowienia 
miłości wzajemnej. Poszukującym  
i zagubionym odnalezienia. Życzę wszyst-
kim, aby Jezus był dla Was odpowiedzią na 
wszystkie te problemy, aby On przyszedł do Was, jak do swoich i abyście 
Go w pełni przyjęli,  abyście w Imię Jego pomagali potrzebującym. On nie 
jest tylko czczym życzeniem lecz sensem wszystkiego. 

 Ks. Proboszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATECHEZA 
Trwamy w drugiej połowie adwentu, która nas przygotowuje bezpośrednio do 
Bożego Narodzenia. W kościele przed naszymi oczyma widzimy scenę nawie-
dzenia św. Elżbiety. To spotkanie świętych ludzi jest dla nas zachętą, aby czas 
świątecznych spotkań przeżyć inaczej, głębiej. Wyjdźmy jak Maryja natchnieni 
Duchem Św. do przyjaciół, aby z nimi porozmawiać o Bożych sprawach w na-
szym życiu. Ucieszmy się dobrem jak Elżbieta, która widziała to, co niewidoczne 
dla oczu. Spotkajmy wujków Zachariaszów, jacy milczą bo mają swoje biedy, 
porozmawiajmy z Józefem, jaki musiał przyjąć odważne decyzje i nie obawiać 
się plotek. Niechaj nasze świąteczne spotkania będą wokół Tego, Którego dzień 
urodzin wspominamy - Jezusa. To On nas jednoczy. Dostrzeżmy w gościach  
i gospodarzach Boże dzieci. Niech to będzie spotkanie Bożych ludzi. Unikajmy 
jałowych kłótni o politykę, plotek, osądzeń… Spróbujmy zrozumieć i usłyszeć 
drugiego. Nawet, gdy się myli łatwiej mu wytłumaczymy, gdy zrozumiemy jego 
myślenie. Rozmawiajmy i dzielmy się tym, co ważne dobre i cenne. Wśród tych 
spotkań przybliża się i czas naszej parafialnej wizyty duszpasterskiej. Celem 
takiej wizyty jest poznanie osobiste z wiernymi, wspólna modlitwa w Waszym 
domu, poznanie problemów duchowych, a także możliwość osobiście zadać 
kapłanowi pytań lub poprosić o pomoc w rozwiązaniu duchowych rozterek. 
Chcemy w tym roku także porozmawiać o Waszym aktywnym uczestnictwie  
we Mszy Św. Nie obawiajcie, będziemy się starać, aby to nie była długa i męczą-
ca dla was wizyta, nie zamierzamy nikogo strofować lecz podzielić się radością 
wiary. 
 

 

Ogłoszenia parafialne 
 

1. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
grupie 2 i 3 z Tarnowca, a  zapra-
szamy grupę 4 i 5 z Tarnowca. 

2. W związku ze spowiedziami  
w naszym dekanacie, w poniedzia-
łek 23 grudnia, Msza św. wieczorna 
będzie o godzinie 17:30.  Wieczo-
rem nie będzie Koła Biblijnego. 

3. Zapraszamy na ostatnie Roraty  
w poniedziałek i we wtorek o 6:30. 

4. Parafianie z tej części parafii, 
której nie odwiedził pan organista 
zapraszamy jeszcze dzisiaj do zakry-
stii, aby wziąć poświęcone opłatki. 
Ofiary z tej okazji będą przekazane 
w ciągu roku jako wynagrodzenie 
dla pana kościelnego.  

5. W środę Uroczystość Bożego 
Narodzenia. Pasterka we Wrocance 
we wtorek o godz. 22:00, a w Tar-
nowcu o północy. Msze w Boże 
Narodzenie o godz. 7:00, 10:00  
i 11:30 w Tarnowcu. Popołudniu 
Mszy o 16:30 nie będzie. We Wro-
cance Msza o 8:30. 

6. W drugi dzień świąt (św. Szcze-
pana) Msze o godz. 7:00, 10:00  
i 11:30 oraz 20:00 w Tarnowcu  
i o 8:30 we Wrocance.  

7. O prowadzenie Różańca św.  
w niedzielę prosimy o 9:20 Różę  
św. Mikołaja.  

8. W sobotę rozpoczniemy wizytę 
duszpasterską. Od godz. 9 odwie-
dzimy rodziny z Tarnowca gr. I, II i 
IV, a od godz. 15:00 z Tarnowca  
gr. III i V. Prosimy, aby na czas wizy-
ty zamknąć psy. Dziękujemy. 

9. Wszystkie informacje także  
w gablotce i na stronie parafii. 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 23.12. 

6:30 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

+ Zygmunt, Józefa, Zofia Toma-
sik 

17:30 + Karolina Syrek (w 12 rocz. 
śm.) 

Zmarli z rodziny Pasterczyk 

Poza + Katarzyna Garbarz (int. od 
wnuczki Agnieszki z rodziną) 
 

Wtorek 24.12. 

6:30 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

+ Stanisław i Teresa Bek (int. 
od syna z rodziną) 

+ Kinga Grabowska 

+ Agnieszka Młocek 

Poza + Katarzyna Garbarz (int. od 
wnuczki Ewy z rodziną) 

22:00 
Wrocanka 

+ Maria Wiśniowska 

00:00 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

+ Stanisław, Henryk, Anna, 
Maria, Józefa, Tadeusz Budziak 

+ Teresa, Stanisław Mazur; 
Helena i Zygmunt Goleń 

+ Mieczysław Delimata i zmarli 
z rodziny 

Poza + Stanisław Ogorzałek (w 14 
rocz. śm.) i Kazimiera 

Środa 25.12. Boże Narodzenie 

7:00 + Joanna Pisz (w 29 rocz. śm., 
int. od Emilii Bacior) 

8:30 
Wrocanka 

+ Jan i Apolonia Grzesik 

10:00 + Józefa Gwiżdż (w 11 rocz. 
śm.) i Józef 

11:30 Za Parafian 

Dziękczynna za 35 lat sakra-
mentu małżeństwa Marii  
i Stanisława, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla całej 
rodziny 

Czwartek 26.12. św. Szczepana 

7:00 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

8:30 
Wrocanka 

+ Katarzyna, Jan, Tadeusz 
Garbarz 

10:00 + Jan Bigos (29 rocz. śm.)  
i zmarli rodzice 

+ Maria i Zdzisław Rozpara 

Poza + Katarzyna Garbarz (int. od 
wnuczki Bożeny z rodziną) 

11:30 Dziękczynna w 50 rocz. ślubu 
Doroty i Ryszarda, z prośbą  
o opiekę Matki Bożej Tarno-
wieckiej (int. od dzieci i wnu-
ków) 

+ Marian Pac (w 19 rocz. śm.) 

Piątek 27.12. św. Jana 

7:00 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

+ Adam Grasela 

17:30 + Tadeusz Wojnarowicz 

+ Wiesława Grzyb (w 13 rocz. 
śm.) 

Poza + Katarzyna Garbarz (int. od 

wnuczki Anny z rodziną) 

Sobota 28.12. św. Młodzianków 

7:00 
 

O zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla Andrzeja 

+ Adam Goleń (w 32 rocz. śm.) 

17:30 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

+ Wiktoria, Katarzyna, Stefania, 
Andrzej, Józef, Franciszek 
Goleń 

Poza + Katarzyna Garbarz (int. od 
Jana Urbana z Przybówki) 

Niedziela 29.12. Święto Świętej Rodziny 

7:00 + Stefania i Władysław Bigos 

8:30 
Wrocanka 

+ Zofia, Julian, Stanisław Wój-
cik 

10:00 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

+ Wiktoria i Stanisław Tomasik 
(w 50 rocz. śm.) 

11:30 Za parafian 

16:30 + Józefa, Maria, Jan i Zenon 
Wiktorscy 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Iz 7,10-14   Ps 24   Rz 1,1-7    

Mt 1,18-24 
Pan Bóg jest wierny swoim obietni-
com. Zobacz jak w Jezusie Chrystu-
sie realizują się zapowiedzi Starego 
Testamentu. Zobacz też jak wypeł-
nia się Słowo Boże w Twoim życiu. 

Święta Noc! 
 
Słyszycie? 
Kuranty grają! 
Słuchajcie! 
W tę noc grudniową ludziom ogłaszają, 
że w lichej stajence i kamiennym żłobie 
Zbawiciel się narodził w maleńkiej Osobie! 
 
Grajcie kuranty – grajcie wesoło! 
Śpiew Aniołów rozlega się w koło, 
śpieszmy wszyscy do kościoła, 
bo kolęda z wieży woła. 
Śpieszmy do Jezusa – bo On na nas czeka,  
bo On chce pocieszyć każdego człowieka. 
Choć taki maleńki – zimno Mu i płacze 
ale w Nim Zbawienie swoje dziś – zobaczę. 
 
O Jezusie – zesłany nam z Nieba – 
prosić Cię o przebaczenie nam grzesznym potrzeba, 
Żeś w lichej stajence – za nasze złe czyny, 
Żeś – w żłobie położon – za nasze winy. 
O – Jezu maleńki – do Ciebie wołamy, 
poprawę swego życia – przyrzekamy –  
więc uśmiechnij się, nie płacz, 
a Matuchna Święta – utuli, ogrzeje, zmarznięte rączęta. 
 
Pobłogosław nam Panie – swą rączką malutką – 
a my Ci zaśpiewamy – kolędę cichutko. 
„Cicha noc, święta noc...” 

 

 

SŁOWO NA BOŻE 
NARODZENIE 
Iz 52,7-10    Ps 98   Hbr 1,1-6    J 1,1-
18 (czytania z Mszy w dzień) 
Niech zewnętrzna otoczka dnia 
dzisiejszego, nie będzie dla Ciebie 
przeszkodą, lecz pomocą w wejściu 
w głębie tajemnicy Uroczystości 
Bożego Narodzenia. Znajdź czas,  
by zatrzymać się przy żłóbku (wraz  
z Twoją rodziną) i kontempluj  
tę tajemnicę: „Słowo stało się cia-
łem i zamieszkało wśród nas”. 

Stajenka! 
 

W lichej stajence – Dzieciątko się rodzi, 
w taką zimną nockę – na Ziemię przychodzi. 

Cichuteńko płacze, bo Mu w nóżki zimno 
a jeszcze prócz chłodu – jest w stajence ciemno. 

Nie bój się Maleńki – my Cię ogrzejemy 
i zaraz w stajence – lampkę zaświecimy. 

Zaśpiewamy Tobie – pięknie – jak umiemy 
i w stajence razem – z Tobą – zostaniemy!!! 

MT 


