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W Uroczystość Obja-
wienia Pańskiego 
grupa Kolędników 
Misyjnych wędro-
wała po Umieszczu 
i odwiedzała go-
ścinnych mieszkań-
ców. 
  W tym roku misyjne kolę-
dowanie było adresowane do dzie-
ci z Amazonii. Widziałam radość 
młodych ludzi, gdy okazało się, że  
w jakimś domu byli oczekiwani. 
Przed wyruszeniem z gwiazdą,  
w czasie odprawy powiedziałam 
moim młodym przyjaciołom, że 
wysokość zebranej sumy pieniędzy 
wcale nie będzie najważniejsza. 
Istotna była przede wszystkim ich 
modlitwa wyrażona poprzez wie-
rsze, śpiew kolęd, zapał do 
wędrówki i publiczne wyznanie 
wiary. 

Taką hierarchię 
wartości pomogła 
mi wiele lat temu 
ustalić  misjonarka 
z Kamerunu - 
siostra Agnieszka 
Ossowska, którą 
spotkałam w pocią-
gu przed Krako-
wem. Zaraz po wejściu do wagonu 
bez przedziałów zauważyłam, że 
kilkanaście osób otoczyło młodą 
siostrę zakonną. Siostra Agnieszka 
opowiadała o swojej pracy  
w Kamerunie. Była pielęgniarką. 
Zaraz na drugi dzień po przylocie na 
Czarny Ląd musiała opatry-
wać  kobietę zranioną oszczepem. 
Szybko zderzyła się z brutalną 
rzeczywistością głodu, różnych 
patologii, analfabetyzmu,  niezro-
zumienia i  surowych warunków 

życia. Wyznała, że ma 
8 tysięcy dolarów 

długu, bo jej 
pacjentów często 
nie stać, by 
zapłacić za szcze-

pionki i lekarstwa. 
Po tych słowach 

popatrzyła znacząco na 
wszystkich i z naciskiem powiedzia-
ła: "Nie proszę was najbardziej  
o pieniądze, ale o modlitwę, bo bez 
tej siły duchowej, którą 
otrzymujemy od Boga, nikt nie 
wytrwa na misjach". Obiecaliśmy tej 
misjonarce, że codziennie będziemy 
modlić się za misje. Nigdy nie 
zapomnę tego spotkania. 

Wędrowanie Kolędników 
Misyjnych było też wyrazem 
wdzięczności dla tych, którzy przed 

wiekami przynieśli 
naszym przodkom 
wiarę w Jezusa 
Chrystusa. Gdyby 
święci bracia Cyryl 
i Metody, św. 
Wojciech zmaga-
jący się z ciągłymi 

przeciwnościami 
oraz podobni im 

śmiałkowie nie pozostawili swoich 
wygodnych "kanap", kariery, 
rodzinnych majątków i nie przyszli 
do Słowian, może do dziś bylibyśmy 
nieochrzczeni. 

Zakończę 
ten  tekst   kontrowersyjną refleksją: 
żeby być misjonarzem nie muszę 
wyjeżdżać na inne kontynenty, bo 
terenem misyjnym jest Europa, 
zakątki  mojej Ojczyzny, parafii,  
a przede wszystkim moje serce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia parafialne 
 

1. Dziękujemy za sprzątanie  
i ofiary grupie 8 i 9 z Tarnowca,  
a  zapraszamy grupę 10 i 11  
z Tarnowca. 

2. W poniedziałek spotkanie Koła 
Biblijnego. 

3. W sobotę o godzinie 14:00 
odbędzie się Rejonowe Spotka-
nie Przyjaciół Wyższego Semina-
rium Duchownego. Przewidywa-
na jest obecność Biskupa Ordy-
nariusza. Rozpoczęcie Mszą 
świętą w kościele. Serdecznie 
zapraszamy parafialną grupę 
Przyjaciół Wyższego Seminarium 
Duchownego do pomocy w zor-
ganizowaniu spotkania. 

4. W niedzielę 19 stycznia wie-
czorem Koncert Kolęd. Szczegóły 
w Internecie i na plakatach. 
Serdecznie zapraszamy    

5. W czwartek Msza św. o godz. 
20 z wystawieniem i adoracją do 
Mszy porannej w piątek. 

6. O prowadzenie Różańca św.  
w niedzielę prosimy o 9:20 Różę 
św. Józefa Sebastiana Pelczara.  

7. Plan wizyty duszpasterskiej  
w tym tygodniu: w poniedziałek 
od godz. 16 Brzezówka gr. VII, we 
wtorek od godz. 16 Tarnowiec gr. 
XVIII, od godz. 18 Roztoki gr. II,  
w środę od godz. 16 Roztoki gr. 
III, od godz. 18 Roztoki gr. I, w 
czwartek od godz. 16 Roztoki gr. 
IV, w piątek od godz. 16 Roztoki 
gr. VI, od godz. 18 Roztoki gr. V.  

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

 

 

Czyją sprawą są misje? 
 

TW 

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 13.01. 

7:00 + Władysław Hendzel (int. od 
ojca chrzestnego z rodziną) 

+ Stanisława Biernacka (int. od 
syna Leszka z Katarzyną i 
Ksawerym) 

17:00 + Franciszek Świdrak (int. od 
sąsiadów) 

+ Stanisław Garbarz (int. od 
siostry Bogumiły z rodziną) 

Poza + Andrzej Tomasik (int. od 
Weroniki Kosiba z rodziną) 

+ Alfred Dłuski (int. od rodziny 
Graselów) 

Wtorek 14.01. 

7:00 + Władysław Hendzel (int. od 
brata Mieczysława z rodziną) 

+ Stanisława Biernacka (int. od 
córki Joli) 

17:00 + Franciszek Bućko (w 35 rocz. 
śm.) 

+ Franciszek Świdrak (int. od 
rodziny z Potakówki) 

Poza + Andrzej Tomasik (int. od Kingi 
z rodziną) 

+ Alfred Dłuski (int. od 
sąsiadów z ulicy) 

Środa 15.01. 

7:00 + Władysław Hendzel (int. od 
siostry Anny z mężem) 
+ Stanisława Biernacka (int. od 
siostry Jadwigi Jakieła z mężem) 

17:00 + Franciszek Świdrak (int. od 
Kazimiery z rodziną) 

Za ofiarodawców 

Poza + Andrzej Tomasik (int. od 
pacowników gazowni w Jaśle) 

+ Alfred Dłuski (int. od 
pracowników Firmy Tarnopak) 

Czwartek 16.01. 

7:00 W 40 rocz. urodzin Grzegorza,  
z prośbą o uzdrowienie 

+ Stanisława Biernacka (int. od 
chrzestnego Andrzeja Jakieła  
z rodziną) 

17:00 + Franciszek Świdrak (int. od 
kuzynki Teresy z rodziną) 

+ Stanisław Garbarz (int. od 
kuzynki Anny Dubiel) 

Poza + Andrzej Tomasik (int. od 
pracowników gazowni w Jaśle) 

+ Alfred Dłuski (int. od 
pracowników firmy Tarnopak) 

Piątek 17.01. św. Antoniego 

7:00 + Stefan Wojcik (int. od żony) 

+ Alfred Dłuski (int. od 
chrzestnego Jana z rodziną) 

17:00 + Stanisław Garbarz (int. od 
bratanicy Aleksandry z mężem) 

O łaskę głębokiej wiary dla 
córki 

Poza + Andrzej Tomasik (int. od 
kolegów z warsztatu 
gazowniczego w Jaśle) 

+ Stanisława Biernacka (int. od 
sąsiadów Marcina i Moniki 
Kołbuc) 

+ Władysław Hendzel (int. od 
firmy Bepol-Plast) 

Sobota 18.01. 

7:00 
 

+ Stefan Wójcik (int. od syna z 
żoną) 

+ Stefan Wójcik (int. od siostry 
Krystyny z rodziną) 

17:00 Dziękczynna w 45 rocz. ślubu 
Janusza i Janiny Goleń 

+ Józef i Helena Malinowscy 

Poza + Andrzej Tomasik (int. od 
rodziny Szeligów i Wójtowicz) 

+ Stanisława Biernacka (int. od 
sąsiadów Alfredy i Mariana 
Kołbuc) 

+ Władysław Hendzel (int. od 
firmy Bepol-Plast) 

Niedziela 19.01. Uroczystość św. Józefa 
Sebastiana Pelczara 

7:00 + Zofia i Maria 

8:30 
Wrocanka 

+ Stanisław, Maria, Amelia  
i Karol 

10:00 + Stanisław Nowak (w 32 rocz. 
śm.) 

Poza + Stanisław Garbarz (int. od 
kolegów i pracowników firmy 
„Reminy” Przysieki  

+ Stanisława Biernacka (int. od 
rodziny Polak i Machowicz) 

+ Władysław Hendzel (int. od 
rodziny Nowińskich z Brzostku) 

11:30 Za parafian 

+ Henryk Książkiewicz oraz 
Julianna i Władysław 

16:30 + Edward Libuszewski (w rocz. 
śm.) 

 

KATECHEZA 
Lud Boży zostaje zwołany razem na Mszę 
świętą, to jest na Wieczerzę Pańską, aby 
pod przewodnictwem kapłana, który 
uobecnia osobę Chrystusa, sprawować 
pamiątkę Pańską, czyli Ofiarę 
Eucharystyczną. Stąd też do tego lokalnego 
zgromadzenia Kościoła świętego doskonale 
odnosi się obietnica Chrystusa: „Gdzie 
są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię 
moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). 
W sprawowaniu bowiem Mszy świętej, 
w której zostaje utrwalona Ofiara krzyża, 
Chrystus jest rzeczywiście obecny 
w  samym zgromadzeniu zebranym w Jego 
imię, w osobie szafarza, w swoim słowie, 
a w sposób substancjalny i trwały pod 
postaciami eucharystycznymi. Msza św. 
składa się jakby z dwóch części, mianowicie 
z liturgii słowa i z liturgii eucharystycznej, 
które tak ściśle łączą się ze sobą, 
że stanowią jeden akt kultu. Albowiem 
we  Mszy świętej zostaje zastawiony 
zarówno stół słowa, jak i Chrystusowego 
Ciała, z którego wierni czerpią naukę 
i pokarm. Gdy w Kościele czyta się Pismo 
święte, sam Bóg przemawia do swego 
ludu, a Chrystus, obecny w swoim słowie, 
zwiastuje Ewangelię. Dlatego wszyscy 
winni z  szacunkiem słuchać czytań słowa 
Bożego, które są najważniejszym 
elementem liturgii. Chociaż bowiem Słowo 
Boże zawarte w czytaniach Pisma świętego 
zwraca się do wszystkich ludzi każdego 
czasu i jest dla nich zrozumiałe, jego 
pełniejsze rozumienie i skuteczność 
pogłębiają się dzięki żywemu wykładowi, 
czyli homilii, która jest częścią czynności 
liturgicznej. Wśród tego, co przysługuje 
kapłanowi, pierwsze miejsce zajmuje 
Modlitwa eucharystyczna, będąca szczytem 
całej celebracji. Przysługują mu także 
oracje, to jest kolekta, modlitwa nad 
darami i modlitwa po Komunii. Kapłan, 
który reprezentując osobę Chrystusa, 
przewodniczy zgromadzeniu, zanosi 
te modlitwy do Boga w imieniu całego 
ludu świętego i wszystkich obecnych. 
Słusznie więc nazywają się one 
„modlitwami przewodniczącego”.  
Do kapłana jako przewodniczącego 
zgromadzenia należy również 
wypowiadanie pewnych zachęt 
przewidzianych w samym obrzędzie. 
Do kapłana przewodniczącego należy 
również kierowanie liturgią słowa oraz 
udzielenie końcowego błogosławieństwa. 
Natura modlitw „przewodniczącego” 
wymaga, aby były wypowiadane głośno 
i wyraźnie  
i by wszyscy uważnie ich słuchali. Dlatego, 
gdy kapłan je wypowiada, nie można 
wykonywać innych modlitw ani śpiewów; 
nie wolno też wtedy grać na organach ani 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Iz 42,1-4.6-7    Ps 29   Dz 10,34-
38    Mt 3,13-17 

Jezus jest namaszczony Duchem 
Świętym. Chrystus znaczy 
namaszczony. Przez Chrzest każdy z 
nas otrzymał namaszczenie Duchem 
Świętym i stał się Chrystusowym – 
chrześcijaninem. Mam jak Jezus iść 
przez życie czyniąc dobrze kierowany 
Duchem Świętym. Poproś dziś Jezusa 
byś był do Niego podobny. 
 

wolno też wtedy grać na organach ani 
na innych instrumentach. Kapłan jako 
przewodniczący wypowiada modlitwy 
w  imieniu Kościoła i  zgromadzonej 
wspólnoty. 

 


