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Ogłoszenia parafialne 
 

1. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary grupie 14 
i 15 z Tarnowca, a zapraszamy grupę 16 i 17 
z Tarnowca. 

2. W poniedziałek o godz. 19 spotkanie Koła 
Biblijnego. 

3. W środę spotkanie kandydatów do Bierz-
mowania o godz. 18. 

4. W tym tygodniu przeżywamy I czwartek 
i I piątek mieiąca. Spowiedź w piątek we Wro-
cance od 15.30, a w Tarnowcu od godz. 16.  

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

6. W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie 
Oazy i KSMu, a w sobotę o godz. 10 scholi.  

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

8. Plan wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu: 
poniedziałek od godz. 16 Wrocanka gr. VIII, 
wtorek od godz. 16 gr. IX i X, środa od godz. 
16 Wrocanka gr. XI i XII, czwartek od godz. 16 
Umieszcz gr. I, sobota od godz. 9 Umieszcz gr. 
II, III i IV. 

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

10. W zakrystii są do odebrania rozpiski Mszy 
św. za śp. Krystynę Bożek, Rozalię Herbut 
i Helenę Soboń. 

11. Dzieci, które oddały karty adwentowe 
zapraszamy do zakrystii po upominki. 

 

 

Matka Boża Gromniczna! 
Przez pola zaśnieżone 
idzie Gromniczna Pani. 

Niesie nam światło – Jezusa – 
prosząc – byśmy kochali. 

Oświecaj nam Pani drogę, 
serce nasze ogrzewaj, 

broń – przed „wilkami” 
21 wieku – i czuwaj 

„byś się nie zagubił – człowieku”. 
MT 

Tarnowiecki koncert kolęd 
W dniu 19 grudnia w Tarnowieckim Sanktuarium odbył się koncert kolęd. Zagrali dla 
nas muzycy będący w większości naszymi parafianami, ale nie tylko. Organizatorem 
tego wydarzenia był Michał Smyka, który począwszy od zebrania licznego składu po 
realizację prób, bez przerwy trzymał rękę na pulsie. Zainspirował się podobnym 
koncertem, który odbył się w naszym sanktuarium 10 lat temu. Warto także 
wspomnieć o osobie, która swoim talentem oraz wrażliwością muzyczną wywołała 
wielkie wzruszenie, a mowa tu o Pawle Mazurze - autorze aranży kolęd. Jest to 
wyjątkowy człowiek, którego odwieczną pasją jest granie na cześć Boga. To skłoniło 
go do założenia zespołu w Targowiskach, w swojej rodzinnej miejscowości, który od 
kilku lat koncertuje pod nazwą "Światło Uwielbienia". W niedawno wydanej płycie 
pod tytułem "Spieszmy do Betlejem" można natknąć się na ciekawe i niebanalne 
aranże tradycyjnych kolęd oraz mniej świątecznych piosenek. Koncert swoją 
wyjątkowość zawdzięcza również Gabrieli Smyce - autorce tekstów czytanych między 
kolędami, które nakłaniały do stanu zadumy oraz modlitwy. Była ona jednocześnie 
lektorem w trakcie koncertu. Każdy członek zespołu jest ważny i tworzy solidny filar, 
lecz to wydarzenie nie nabrałoby takiego kolorytu, gdyby nie cudowna, 
utalentowana i niezastąpiona wokalistka - Aleksandra Tocka - uczestniczka 9 edycji 
The Voice od Poland, studentka wokalu na wydziale jazz i muzyka rozrywkowa na 
AM w Katowicach, śpiewająca w towarzystwie Oliwii Szurek oraz Gabrieli Smyki. 
Zespół muzyczny wystąpił w składzie: instrument klawiszowy - Paweł Mazur, I 
saksofon - Łukasz Mularz, II saksofon - Tomasz Lawera, skrzypce - Gabriela Smyka, 
bas - Damian Pis, gitara elektryczna - Arkadiusz Musiał, perkusja - Marcin Szurek. 

Gabriela 

Turniej piłki nożnej 
Jakiś czas temu Nasza drużyna LSO wygrała dekanalny 
turniej w piłkę halową i zapewniła sobie awans do 
kolejnych rozgrywek. Odbyły się one w ostatni wtorek  
w Tyczynie. Pojechaliśmy tam w składzie zasilonym przez 
Gabriela Buczyńskiego. Zagraliśmy dwa mecze. Pierwszy 
z Rudną Wielką, a drugi z Sędziszowem. Tutaj poziom był 
znacznie wyższy i mimo naszych starań oba mecze 
przegraliśmy 2:1. Po rozgrywkach zmęczeni i troszkę 
zawiedzeni wróciliśmy do domu. Jednak przegrana nas 
nie pokonała, a nawet dodała sił i już zaczynamy 
przygotowania do następnego turnieju. 

Patryk 

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

Poniedziałek 3.02. 

7:00 + Anna, Stanisław, Henryk 
Budziak 

+ Jan Woźniak (int. od siostry 
Genowefy) 

17:00 + Władysław Hendzel (int. od 
brata Kazimierza z rodziną) 

+ Stanisława Biernacka (int. od 
Heleny Prorok) 

+ Ludwika Pyziak (greg.) 

Poza + Stanisław Garbarz (int. od 
Teresy Pawłowskiej z rodziną) 

+ Barbara Pawłowska (int. od 
kolegi syna Pawła z rodziną) 

+ Julia Kubacka (int. od Haliny i 
Stanisławy Garbarz) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – 
int. od Anny i Jana Tomasik) 

Wtorek 4.02. 

7:00 + Stanisława Biernacka (int. od 
rodziny Nowaków i 
Kowalczyków) 

+ Jan Woźniak (int. od 
bratowej z Glinika) 

O zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla Stanisławy w 85 rocz. 
urodzin) 

17:00 + Stanisław Skop (w 20 rocz. 
śm.) 

+ Ludwika Pyziak (greg.) 

Poza + Barbara Pawłowska (int. od 
Bożeny i Zbyszka) 

+ Julia Kubacka (int. od 
Stanisławy Rozpara z rodziną) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – 
int. od Mateusza, Sylwii i 
Klaudii Bochnia) 

Środa 5.02. św. Agaty 

7:00 + Jan Woźniak (int. od 
chrześnicy Bożeny z rodziną) 

+ Krystyna Bożek (int. od 
wnuka z Potkaówki z rodziną) 

17:00 Za ofiarodawców 

+ Danuta Ochałek (w 14 rocz. 
śm., int. od córki Lucyny z 
rodziną) 

+ Ludwika Pyziak (greg.) 

Poza + Barbara Pawłowska (int. od 
rodziny Lubaś i Dobrowolski) 

+ Julia Kubacka (int. od rodziny 
Rozparów z Szebni) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – 
int. od rodziny Szarków i 
Kamińskich) 

Czwartek 6.02. św. Pawła Miki i Towarzysz 

7:00 + Krystyna Bożek (int. od syna 
Janusza z żoną i ćorką 
Katarzyną) 

+ Rozalia Herbut (int. od męża 
Mariana) 

+ Helena Soboń (int. od Róży 
św. Józefa Opiekuna rodzin) 

17:00 + Władysław Hendzel (int. od 
córki Barbary z rodziną) 

+ Ludwika Pyziak (greg.) 

Poza + Barbara Pawłowska (int. od 
sąsiadów) 

+ Julia Kubacka (int. od rodziny 
Świątków) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – 
int. od rodziny Czekańskich z 
Dobrucowej) 

Piątek 7.02. 

7:00 Dziękczynna za 90 lat życia 
Danieli Erd, z prosbą o zdrowie 
i opiekę Matki Bożej 
Tarnowieckiej) 

+ Krystyna Bożek (int. od 
wnuczki Anny z rodziną z 
Paryża) 

16:00 
Wrocanka 

w rocz. urodzin, o zdrowie i 
opiekę Matki Bożej 
Tarnowieckiej dla Bernadetty 

17:00 W 70 rocz. urodzin Jana 

+ Ludwika Pyziak (greg.) 

Poza + Barbara Pawłowska (int. od 
sąsiadów) 

+ Julia Kubacka (int. od 
sąsiadów Szerlągów i Wronów) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – 
int. od Andrzeja, Edyty i Marii 
Ziomek) 

Sobota 8.02 

7:00 
 

+ Leon Szmyd 

+ Krystyna Bożek (int. od córki 
z rodziną) 

+ Rozalia Herbut (int. od córki 
Danuty) 

17:00 + Maria Ziomek 

+ Ludwika Pyziak (greg.) 

Poza + Barbara Pawłowska (int. od 
sąsiadów Pilatów i Lorenc) 

+ Julia Kubacka (int. od rodziny 
Frutycz z Szebni) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – 
int. od rodziny Wyderków, 
Tęczów i Jareckich) 

Niedziela 9.02 

7:00 O opiekę i błogosławieństwo 
Matki Bożej Tarnowieckiej dla 
Miłosza w 18 rocz. urodzin 

8:30 
Wrocanka 

+ Józef, Józefa i Aleksandra 

10:00 + Zofia i Edward Szarłan 

+ Joanna i Jakub Kania 

Poza + Barbara Pawłowska (int. od 
Terest i Józefa Pawłowskich) 

+ Julia Kubacka (int. od rodziny 
Hapów) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – 
int. od Kędrów i Hapiów) 

11:30 Za Parafian 

W 50 rocz. ślubu Ireny i 
Edmunda, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo Boże 9int. 
od dzieci z rodzinami) 

16:30 + Ludwika Pyziak (greg.) 

 

KATECHEZA 
 

Problem nadużywania alkoholu ma 
także wielkie następstwa duchowe. 
Osoby będące uzależnione od alko-
holu mają ograniczoną wolność kie-
rowania swoim życiem. Dotyczy to 
także życia duchowego. Decyzje, 
obietnice i postanowienia tych ludzi 
to akty ludzi chorych, więc powinny 
być otaczane szczególną opieką 
duszpasterską. Także osoby bliskie 
alkoholika i związane z nim emocjo-
nalnie przeżywają problemy emocjo-
nalne gdyż stają się współuzależnio-
nymi i choroba ta niszczy i ich życie.  
A także pozostawia swój ślad w ich 
duchowym rozwoju, więc trzeba 
zrozumieć mechanizmy występujące 
w takim środowisku. Zagadnienie to 
dotyczy szczególnie dzieci i ich wzro-
stu emocjonalnego i religijnego. 
Wspomniane trudności wpływają na 
powstawanie wielu problemów  
o charakterze religijnym i około religi-
jnym o jakich będziemy rozważać. 
Wśród różnych zagadnień warto za-
stanowić się nad następującymi te-
matami. Miłość i jej zranienia. Grzech 
i fałszywe lub chore poczucie winy. 
Bóg wobec cierpienia w zaciszu rodzi-
ny. Problemy małżeńskie i rodzinne  
a zobowiązania małżeńskie. Moralny 
obowiązek obrony życia i zdrowia 
swego i dzieci. Lęki i ich następstwa 
w życiu religijnym. Wiele z tych 
zagadnień poruszymy w czasie 
następnych katechez. Jest bowiem 
Wolą Boga abyśmy wyciągnęli rękę 
do całych rodzin dręczonych chorobą 
alkoholową i jej następstwami. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Ml 3,1-4   Ps 24   Hbr 2, 14-18   
 Łk 2,22-40 

Jaki jest cel mojego życia? Dla kogo 
lub dla czego ja żyję? Ku czemu są 
skierowane moje tęsknoty i dążenia? 
Czemu jest podporządkowane moje 
życie? Popatrz na Symeona i Anne  
i skonfrontuj się z ich życiem. 


