
+  W ostatnim czasie pochowaliśmy w naszej parafii: śp. Jerzego Lula i Irenę Gunia + 

          Nr 4 (94), III Niedziela Zwykła 
Niedziela Słowa Bożego 
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Ogłoszenia parafialne 
 

1. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary grupie 12 i 13  
z Tarnowca, a zapraszamy grupę 14 i 15 z Tarnowca. 

2. Przeżywamy niedzielę Słowa Bożego. Papież Fran-
ciszek ustanawiając tę niedzielę chce zwrócić naszą 
uwagę na potrzebę życia Słowem Bożym na co dzień. 
W naszym sklepiku są jeszcze do nabycia Ewangelie 
na każdy dzień na rok 2020 – proponujemy je dziś  
w obniżonej cenie. Zapraszamy. 

3. W poniedziałek spotkanie Koła Biblijnego. 

4. W przyszłą niedzielę Święto Ofiarowania Pańskie-
go. Zachęcamy do przyniesienia świec na Msze święte. 
Można będzie także je nabyć w sklepiku przed Eucha-
rystią.  

5. 2 lutego między Mszami o godz. 10 i 11.30 odbędzie 
się koncert kolęd przygotowany przez scholę dziecię-
cą z naszej parafii. W tym dniu katecheza będzie tylko 
przed Mszą o godz. 10. 

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

7. W piątek po przerwie wznawia swoje spotkania 
Oaza. Zapraszamy szczególnie nową, chętną młodzież 
od 7 klasy szkoły podstawowej. Spotkanie po Mszy 
świętej wieczornej (ok. 17:30) w Domu Pielgrzyma.  

8. W sobotę comiesięczne odwiedziny chorych. 

9. Najbliższa sobota to I sobota miesiąca. Różaniec  
w obronie życia nienarodzonych o godz. 16.30 wraz  
z błogosławieństwem matek oczekujących potomstwa. 

10. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańco-
wych. 

11. O prowadzenie Różańca św. w niedzielę prosimy  
o 9:20 Różę MB Gromnicznej. 

12. Plan wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu:  
w poniedziałek od godz. 16 Potakówka II i III, we wto-
rek od godz. 16 Potakówka gr. IV i V a od godz. 18 
Potakówka gr. VI, w środę od godz. 16 Wrocanka gr I  
i II, a od 18 Wrocanka gr III, w czwartek od godz. 16 
Wrocanka gr. IV i V, w piątek od godz. 16 Wrocanka gr. 
VI i VII. 

13. Kancelaria będzie czynna do odwołania w dniach: 
poniedziałek, czwartek i sobota po Mszy wieczornej. 
Inne pozostałe sprawy pilne lub duchowe proszę zgła-
szać przez telefon lub osobiście w dowolnym czasie 
dnia i nocy. 

14. W zakrystii są do odebrania rozpiski Mszy świętych 
za śp. Julię Kubacką, Małgorzatę Ziomek i Jana Woź-
niaka. 

 

 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Iz 8,23b-9,3   Ps 27   1 Kor 1,10-13.17    Mt 4,12-23 
Człowiek może przyzwyczaić się do takich czy innych warunków życia. 
Może przyzwyczaić się do bałaganu, brudu, nawet ciemności... I może 
nawet nie wiedzieć, że może żyć lepiej. Może też przyzwyczaić się do 
ciemności w swojej duszy, do grzechu, do mierności duchowej i myśleć, że 
takie życie jest całkiem dobre. Jezus chce przyjść do serca każdego czło-
wieka, aby wnieść tam swoje światło i wynieść życie na wyższy poziom. 
Zaryzykuj i otwórz swoje serce dla Jezusa, zaproś go do swojego środowi-
ska, do domu,  a On nada nową jakość Twojemu życiu…  

 

„Idź za Mną … Idź za Mnie ….. Znajdź swoje miejsce…” 
 

Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia. Tarnowiec. 18.01.2020r.  
Stowarzyszenie Przyjaciół WSD w Rzeszowie ma w swojej tradycji spotkania 
okolicznościowe w diecezji. Jednym z takich wydarzeń jest Spotkanie Opłat-
kowe w Tarnowcu. Przedłuża ono klimat Świąt Bożego Narodzenia, jest 
okazją do wspólnego przeżycia Eucharystii, dzielenia się opłatkiem i wyra-
żenia wzajemnej życzliwości. Uczestniczą w nim alumni, ich przełożeni, 
członkowie Stowarzyszenia z naszej parafii, jak i niezawodni Przyjaciele 
WSD z okręgu jasielsko-gorlickiego oraz nasi duszpasterze. 

Tym razem, po raz pierwszy w naszym spotkaniu uczestniczył  Ks. Biskup 
Ordynariusz Jan Wątroba. 
Dostojny gość przewodniczył Mszy Świętej. W wygłoszonej homilii podkre-
ślił wyjątkowość każdego powołania do stanu duchownego, wskazując na 
przykłady powołania Lewiego , celnika Zacheusza, przywołując postaci Świę-
tego Piotra, ale też bliskich nam – bł. Ks. Władysława Findysza , Św. Józefa 
Sebastiana Pelczara, Kardynała  Stefana Wyszyńskiego oraz Św. Jana Pawła 
II.  

To Bóg powołuje każdego, pochyla się nad nim z miłością, mówiąc: Pójdź 
za Mną... Pójdź za Mnie… Znajdź swoje miejsce… 
Usłyszeliśmy też słowa wdzięczności i prośby: …”Cieszę się bardzo, że mogę 
dziś tu, w tym miejscu, wyrazić słowa wdzięczności  za waszą miłość.  (…) 
Módlcie się, by oni byli święci, żeby byli całym sercem zaangażowani  
w dzieło budowania Bożego Królestwa, w dzieło nauczania, uświęcania  
i służby w miłości. Żeby byli jak Chrystus….” 

Po Mszy św. Ks. Biskup pobłogosławił opłatki, którymi wszyscy zgroma-
dzeni podzielili się przy szopce bożonarodzeniowej w naszym kościele. 
Druga część w Domu Pielgrzyma, w ciepłej, rodzinnej atmosferze. To spo-
tkanie przy stole, ciekawe jasełka przedstawione przez kleryków, wspólne 
kolędowanie. Pozostawiono nam też prośbę o modlitwę i życzliwość dla 
tych młodych ludzi, którzy wstępując na drogę powołania stają przed 
ogromnym wyzwaniem, jakim jest dziś naśladowanie Chrystusa… 

Małgorzata 

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


Parafia Narodzenia NMP w Tarnowcu, tel. 602 424 410, Facebook: @SanktuariumTarnowiec 
Redakcja: ks. Łukasz Brągiel, Teresa Macek, Ewelina Mędrek, Joanna Wachel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 27.01. 

7:00 + Barbara Pawłowska (int. 
od męża Stanisława) 

Dziękczynna z otrzymane 
łaski z prośbą o opiekę dla 
rodziny) 

17:00 + Bolesław Lula (w 6 rocz. 
śm.) 

Krystyna i Stefan Patrzyk 

O zdrowie dla Kazimiery 

Poza + Stanisław Garbarz (int. od 
kolegów z pracy z Jedlicza  
z Firmy „Kuba-Pol”) 

+ Władysław Hendzel (int. 
od szwagra Wiesława Piątka 
oraz Krystyny i Władysława) 

+ Stanisława Biernacka (int. 
od rodziny Szostkiewiczów) 

Wtorek 28.01.   św. Tomasza z Akwinu 

7:00 + Barbara Pawłowska (int. 
od syna Dariusza) 

+ Henryk Drozdowicz 

O błogosławieństwo Boże, 
dary Ducha Świętego, opiekę 
Matki Bożej oraz potrzebne 
łaski dla Ignasia i rodziców 
Agnieszki i Bartka 

17:00 + Stefan Wójcik (int. od 
wnuków Przemka i Michała) 

+ Kazimiera Zychowicz 

Poza + Stanisław Garbarz (int. od 
kolegów z pracy z Jedlicza  
z Firmy „Kuba-Pol”) 

+ Stanisława Biernacka (int. 
od rodziny Janiny i Jana Forc) 

Środa 29.01. 

7:00 + Henryk Drozdowicz 

+ Julia Kubacka (int. od córki 
Marii z mężem) 

17:00 Za ofiarodawców 

+ Joanna i Mieczysław Kło-
dowscy (w 5 rocz. śm. Joan-
ny) 

+ Barbara Pawłowska (int. 
od szwagra Andrzeja z żoną  
i rodziną) 

Poza + Stanisław Garbarz (int. od 
kolegów z pracy z Jedlicza  
z Firmy „Kuba-Pol”) 

+ Stanisława Biernacka (int. 
od Cecylii z Piotrem) 

Czwartek 30.01. 

7:00 + Julia Kubacka (int. od córki 
Haliny z rodziną) 

+ Małgorzata Ziomek (int. od 
kuzyna Janka z rodziną) 

+ Jan Woźniak (int. od 
mieszkańców Potakówki) 

17:00 + Zdzisław Rozpara (w 17 
rocz. śm.) 

+ Barbara Pawłowska (int. 
od sąsiadów) 

Poza + Stanisław Garbarz (int. od 
Ewy Galej z synem) 

+ Stanisława Biernacka (int. 
od Jurka z rodziną) 

Piątek 31.01.   św. Jana Bosko 

7:00 + Małgorzata Ziomek (int. od 
chrzestnej mamy Janiny  
z rodziną) 

+ Jan Woźniak (int. od sio-
stry Genowefy) 

17:00 Dziękczynna w 90 rocz. 
urodzin Marii Lepuckiej 

+ Stanisława Biernacka (int. 
od rodz. Cabanów) 

+ Julia Kubacka (int. od córki 
Haliny z rodziną) 

Poza + Stanisław Garbarz (int. od 
sąsiadów Olbrotów) 

+ Barbara Pawłowska (int. 
od Beaty z rodziną) 

Sobota 01.02. 

7:00 
 

+ Józefa i Mieczysław Betlej 
(w 13 rocz. śm. Józefy) 

+ Stanisława Biernacka (int. 
od Agaty i Pawła Kwieciń-
skich z córkami) 

+ Władysław i Stanisława 
Koziccy, ks. prał. Ignacy Leja, 
Karol i Zofia Uram i Lucyna 
Kiełtyka 

17:00 + Ludwika Pyziak (rozpoczę-
cie Mszy św. gregoriańskich) 

+ Władysław Hendzel (int. 
od siostry Marii z rodziną) 

Poza + Stanisław Garbarz (int. od 
Jana Garbarza z Sądkowej) 

+ Barbara Pawłowska (int. 
od rodziny Bilów i Zająców) 

+ Julia Kubacka (int. od 
Karoliny Krauz z rodziną) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. 
– int. od Grażyny i Janusza 
Orlińskich) 

Niedziela 02.02.    
Święto Ofiarowania Pańskiego 

7:00 + Ignacy, Katarzyna, Jakub 
Uram 

8:30 
Wrocanka 

+ Tadeusz (w 3 rocz. śm.) 

10:00 + Maria Burda 

Poza + Stanisław Garbarz (int. od 
rodziny Olbrot z Jaszczwi) 

+ Barbara Pawłowska (int. 
od rodziny Smyka z Niena-
szowa) 

+ Julia Kubacka (int. od 
Karoliny Krauz z rodziną) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. 
– int. od rodziny Skop) 

11:30 Za parafian 

+ Paweł Pikuła (w rocz. śm.) 

16:30 + Ludwika Pyziak (greg.) 
 

KATECHEZA 
Kapłan jako przewodniczący wypowiada 
modlitwy w  imieniu Kościoła i zgromadzo-
nej wspólnoty. Dialog na Mszy z kapłanem 
jest pogłębieniem komunii miedzy kapłanem 
a ludem, gdyż Msza ma ze swej natury cha-
rakter wspólnotowy. Aklamacje oraz odpo-
wiedzi wiernych na pozdrowienia i modlitwy 
kapłana stanowią ten stopień czynnego 
uczestnictwa, jakiego trzeba wymagać od 
zgromadzonych wiernych. (Znaczenie słowa 
Amen). Ponadto, pożyteczne dla pogłębiania 
czynnego udziału wiernych w Eucharystii jest 
ich uczestnictwo w akcie pokuty, wyznaniu 
wiary, modlitwie powszechnej i Modlitwie 
Pańskiej. Uczestniczymy więc wspólnie  
w celebracji i podejmujmy swe zadania  
w życiu Kościoła. Trzeba się do nich przygo-
tować od strony ich znaczenia oraz prawi-
dłowego wykonania.  
Czy włączam się w celebrowanie Liturgii?Co 
mógłbym zrobić dla piękna liturgii i kościoła? 
W jaką posługę i w jakim wymiarze mógłbym 
się włączyć (czytanie czytań, zbieranie skład-
ki, służenie przy ołtarzu, modlitwa wiernych, 
procesja z darami, śpiew, koło biblijne, gru-
pa adoracyjna, sprzątanie, komunia cho-
rych)? Czy sprzyjam budowaniu dobrej at-
mosfery wokół wspólnej celebracji? A może 
rozpraszam przez obojętność, intrygi plotki  
i inne zachowania? Dobremu uczestnictwu 
w liturgii pomaga znajomość kolejności  
i sensu znaków i modlitw w czasie Mszy Św. 
 
Obrzędy wstępne: 
Wejście z towarzyszącym śpiewem, pozdro-
wienie wiernych, słowo wprowadzenia, akt 
pokutny, Kyrie Eleison, Chwała (Gloria 
in excelsis Deo), modlitwa (oracja, kolekta).  
 
Liturgia Słowa Bożego: 
czytania biblijne, śpiew między czytaniami, 
Ewangelia, homilia, wyznanie wiary (credo), 
modlitwa powszechna. 
 
Liturgia ofiary: 
Przygotowanie darów ofiarnych: procesja 
z darami, śpiew towarzyszący, ofiarowanie 
darów, obmycie rąk, modlitwa nad darami. 
Modlitwa Eucharystyczna: prefacja, Święty, 
epikleza, opis ustanowienia, anamneza, 
modlitwy: ofiarnicza i wstawiennicze, dokso-
logia. 
Obrzędy komunijne: Modlitwa Pańska 
z wprowadzeniem, embolizmem i aklamacją 
ludu, znak pokoju, łamanie chleba i zmiesza-
nie postaci, śpiew „Baranku Boży…”, modli-
twa przygotowawcza do Komunii, Komunia 
kapłana i wiernych, z towarzyszącym śpie-
wem, dziękczynienie i modlitwa końcowa. 
 
Obrzędy końcowe: 
ogłoszenia duszpasterskie, pozdrowienie 
wiernych i błogosławieństwo, rozesłanie. 
 

 

 

Zapraszamy na nasz kanał: 
Parafia Narodzenia NMP w Tarnowcu. 


