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              Tarnowiec, 9 lutego 2020 

Wybrańcy ! 
Wydaje Ci się – żeś niepotrzebny, 

że tylko kłopot przynosisz rodzinie. 
Ciągle narzekasz – że Ci coś dolega 

i myślisz czasem – że czas już umierać. 
Jedni złorzeczą: że niesprawiedliwie, 

inni – że kara to za przewinienia – 
a Pan chce mówić: że Was kocha szczerze – 
więc Mu uwierzcie, bo ja – już Mu wierzę! 
Pan także cierpiał – a Ojca miał w Niebie 

i my z ufnością umiejmy Krzyż nosić. 
Matka Najświętsza niech będzie pomocą 

gdy sił nam braknie – by nie krzyczeć nocą. 
Nasz Ojciec Święty – niech będzie nam wzorem– 

jak znosić mamy: cierpienia, niemoce. 
ON – życie swoje w ręce Pana złożył 

i od Maryji doświadczał pomocy. 
Szczęść Boże! 

                                                                M.T.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Śpiewajcie Panu! 
W niedzielę 2 lutego w Święto Ofiaro-

wania Pańskiego o godz. 11 odbył się kon-
cert kolęd naszej dziecięcej scholii parafial-
nej. Koncertem tym uroczyście zakończyli-
śmy okres kolędowania, dziękując Panu 
Bogu, że urodził się dla nas wszystkich jako 
Człowiek.  

Trzeba zaznaczyć, że przygotowania do 
koncertu trwały tylko 3 próby. Mali artyści 
przygotowani przez Panią Jolantę Smykę 
spisali się na medal. Do śpiewu dzieci, 
oprócz akompaniamentu gitary dołączyła 
Gabriela Smyka grająca na skrzypcach oraz 
Sylwia Smyka nadająca rytm jajkiem grze-
chotką.  

Dziecięca schola jest najmłodszą grupą 
działającą przy naszej parafii. Spotkania 
scholi odbywają się w Domu Pielgrzyma raz 
w tygodniu, w soboty o godz. 10.00. Dzieci 
wzbogacają modlitwą poprzez śpiew Msze 
Święte w pierwsze piątki i trzecie niedziele 
miesiąca. Biorą czynny udział w działaniu 
parafii, przewodniczą podczas Balu Wszyst-
kich Świętych, organizują czuwania w ciem-
nicy w Wielki Czwartek oraz ubogacają 
śpiewem Mszę Rezurekcyjną. Dzieci swym 
śpiewem uświetniają uroczystość Pierwszej 
Komunii Świętej, Mszę Rocznicową oraz 
Odpust majowy z udziałem dzieci pierwszo-
komunijnych z Diecezji Rzeszowskiej.  

Na spotkaniach, dzieci uczą się nie tylko 
pięknego śpiewu, ale pogłębiają też swoją 
świadomość religijną. Dowiadują się jak 
wielkim wyróżnieniem jest przebywanie 
blisko Pana Jezusa i dawanie świadectwa 
swojej wiary. Starają się służyć i jednocze-

śnie przeżywać radość ze wspólnego śpiewu, 
bo jak pisał Św. Augustyn „kto śpiewa, ten 
dwa razy się modli”.  
Śpiew jednoczy i buduje parafialne wspólno-
ty, szczególnie wśród młodych. To dlatego  
w tak wielu parafiach działają schole dzie-
cięce  i młodzieżowe. 

Św. Paweł w Liście do Kolosan zachęca, 
aby „ci, którzy zbierają się w oczekiwaniu na 
przyjście swego Pana, wspólnie śpiewali 
psalmy, hymny i pieśni duchowe”. Świadczy 
to, że od samego początku Kościół Chrystu-
sowy przeżywał Eucharystię jako spotkanie 
wielkiej radości.  

Służba Bogu poprzez śpiew to ważna 
funkcja. Śpiew w Kościele jest nieodłączną 
częścią chwalenia i uwielbiania Pana Boga.
 Należy starannie przygotować 
wspólny śpiew podczas każdej Eucharystii, 
ponieważ jest to szczególnie stosowny wy-
raz radości serca, który podkreśla uroczysty 
charakter zgromadzenia i sprzyja dzieleniu 
się jedną wiarą i miłością.  

Dziś, niestety, można zauważyć, że 
śpiew w kościołach nie jest już tak mocny           
i potężny jak kiedyś. Gdzie jest przyczyna, 
że głos wiernych w kościołach nie brzmi tak 
donośnie jak kiedyś? Głównym problemem 
jest to, że ludzie generalnie dzisiaj mało 
śpiewają. Kiedyś śpiew pielęgnowano prze-
de wszystkim w domu. Podczas różnych prac 
domowych śpiewało się pieśni i piosenki, nie 
tylko religijne, ale i świeckie. To były czasy, 
kiedy nie było discmanów, odtwarzaczy 
DVD, internetu, telewizji i dla wielu osób 
pięknym zajęciem czasu był śpiew. Dziś 
ludzie, niestety, w większości wolą słuchać, 
niż śpiewać.  

Codzienność tej dziecięcej wspólnoty 
tworzą też i inne dzieła, czyli wszystko to, 
dzięki czemu starają się wśród nich wytwo-
rzyć prawdziwie rodzinną atmosferę. Dzieje 
się to na różnych płaszczyznach poprzez 
wspólne modlitwy w kościele, wyjazdy, 
ogniska, wspólne kolędowanie w czasie 
Świąt Bożego Narodzenia, spotkanie ze Św. 
Mikołajem, Dzień Dziecka. Dzieci starają się 
więc zapełnić swój wolny czas i wykorzystać 
go na budowanie przyjacielskich więzi mię-
dzy sobą. We wszystkim, co robią, pragną 
być jak najbliżej Pana Boga, chcą po prostu 
duchowo i praktycznie realizować, jak tylko 
potrafią najlepiej wezwanie Pana Jezusa, 
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”.    

KATECHEZA 
 

Miłość to wymiana darów. Bóg nas obdarzył 
bezinteresownie licznymi darami: życiem, wiarą 
i wezwaniem do dziecięctwa Bożego oraz wy-
walczył dla nas wieczne zbawienie. Wzywa nas 
do odpowiedzi na miłość - miłością. Pragnie,  
abyśmy żyli według przykazania miłości. Bywa, 
że doświadczenie miłości i daru, jaki otrzymali-
śmy jest zranione doświadczeniem otrzymanej 
traumy. Wśród wielu bolesnych doświadczeń 
jakie przeżywa współczesny człowiek jest 
współuzależnienie. Cały zespół zachowań 
obronnych i mechanizmów psychologicznych,  
jakie wpływają na naszą relację z Bogiem. Wiele 
zranionych uczuć przeszkadza w prawidłowym 
postrzeganiu miłości, zaufania, odpowiedzialno-
ści. Miłość bywa zraniona. Grzech osobisty  
i krzywda, jaka jest grzechem innych uderzają-
cym w nas stwarzają dodatkowe problemy 
natury duchowej. Często pojawia się fałszywe 
lub chore poczucie winy. Bywa, że doświadcza-
my rozczarowania lub wątpliwości w wierze, 
pytając o Boga wobec cierpienia odbywającego 
się w zaciszu rodziny. Zagadnienia te nieporu-
szone szczerze z Bogiem, nieomówione w konfe-
sjonale, dopadają nas jako pokusy doprawione 
przez diabła złymi i fałszywymi odpowiedziami. 
Nieszczere spowiedzi, lęki i zaniżona samoocena  
jeszcze bardziej nas oddalają od Pana. I zamiast 
znaleźć otuchę w Bożych objęciach, zamykamy 
się na łaskę wiary, a może nawet mamy bunt 
wobec niesprawiedliwości, Boga i hipokryzji 
ludzi Kościoła. Tymczasem Bóg przez swój Ko-
ściół chce nam dzisiaj przyjść z pomocą. Trzeba 
nam po nowemu popatrzeć na: problemy mał-
żeńskie i rodzinne, na moralny obowiązek obro-
ny życia i zdrowia swego i dzieci, na lęki  
i ich następstwa w życiu religijnym. Wiele z tych 
zagadnień poruszymy w czasie następnych 
katechez. Jest bowiem Wolą Boga, abyśmy 
wyciągnęli do Niego rękę i otrzymali Jego łaskę  
i pokój. 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Iz 58,7–10   Ps 112   1 Kor 2,1–5    Mt 5,13–16 
Mam być solą ziemi i światłem świata. Co to 
znaczy? To znaczy, że mam, jako uczeń Jezusa, 
nadawać smak światu i wskazywać na to, co 
najważniejsze, wskazywać na Boga. Jak mogę to 
czynić? Poprzez miłosierdzie – konkretne czyny 
miłości wobec drugiego człowieka. Postaw za-
tem sobie pytanie - jak wygląda to w Twoim 
życiu? 

http://www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl/
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Istnienie i sukcesy scholii dziecięcej są 
efektem systematycznej i konsekwentnej 
pracy Pani Joli, którą wspiera ks. Proboszcz  
i ks. wikariusz Łukasz Brągiel. Dzięki rodzi-
com i bliskim, którym serdecznie dziękuje-
my, dzieci mogą bezpiecznie docierać na 
spotkania scholi. 

Zapraszamy serdecznie dzieci do naszej 
wspólnoty. Każde dziecko lubiące śpiewać          
i chcące swoim śpiewem wielbić Pana Boga 
przyjmiemy z wielką radością.  

Jolanta Smyka 
 

Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 10.02.  św. Scholastyki 

7:00 + Ludwika Pyzik (greg.) 

+ Krystyna Bożek (int. od 
wnuczki Anety z rodziną) 

17:00 + Władysław Hendzel (int. od 
brata Józefa z rodziną z Jaro-
sławia) 

+ Emilia i Józef, Bronisława, 
Stanisław Chudy 

+ Helena i Jan Smyka oraz Jan 
Nowotyński 

Poza + Barbara Pawłowska (int. od 
koleżanek KGW Dobrucowa) 

+ Julia Kubacka (int. od Kazi-
mierza Dubiel) 

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

Wtorek 11.02. Najświętszej Maryi Panny  
z Lourdes - Dzień Chorych 

7:00 + Ludwika Pyzik (greg.) 

+ Rozalia Herbut (int. od 
wnuczki Edyty i wnuka Mirka) 

12:00 + Helena Soboń (int. od sąsia-
dów Przybyłów) 

+ Stefania (w 35 rocz. śmierci)  
i zmarli z rodziny 

17:00 + Jan Woźniak (int. od brato-
wej z rodziną) 

Poza + Barbara Pawłowska (int. od 
koleżanek KGW Sądkowa) 

+ Julia Kubacka (int. od sąsia-
dów córki Marii z Szebni) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – 
int. od Renaty i Piotra Gran-
dów) 

Środa 12.02. 

7:00 + Ludwika Pyzik (greg.) 

+ Rozalia Herbut (int. od zięcia 
z córką Katarzyną) 

17:00 + Jan Woźniak (int. od brato-
wej Janiny z rodziną) 

+ Mieczysław i Maria Gałuszka 

Za ofiarodawców 

Poza + Barbara Pawłowska (int. od 
Urszuli z rodziną) 

+ Julia Kubacka (int. od sąsiadki 
Zofii Soboń i rodziny Kowolków 
z Krakowa) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – 
int. od rodziny Bożków i Kena-
rów) 

Czwartek 13.02. 

7:00 + Ludwika Pyzik (greg.) 

+ Rozalia Herbut (int. od bra-
towej Franciszki z rodziną) 

+ Helena Soboń (int. od sąsia-
dów Radoniów) 

17:00 + Jan Woźniak (int. od (int. od 
bratowej z rodziną z Kosiny) 

+ Krystyna Bożek (int. od 
wnuczki Magdaleny z rodziną) 

Poza + Barbara Pawłowska (int. od 
koleżanek z klasy Szkoły Pod-
stawowej) 

+ Julia Kubacka (int. od sąsia-
dów Roś) 

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

Piątek 14.02. Św. Cyryla i Metodego 

7:00 + Ludwika Pyzik (greg.) 

+ Helena Soboń (int. od grupy 
pierwszej z Tarnowca) 

17:00 + Jan, Karolina i rodzina Filipów 
i Hapiów 

+ Józef Skała 

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

Poza + Barbara Pawłowska (int. od 
koleżanek z klasy Szkoły Pod-
stawowej) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – 
int. od sąsiadów Garbacik  
z rodziną) 

+ Jan Woźniak (int. od Marii  
i Henryka Wiśniowskich) 

Sobota 15.02. 

7:00 
 

+ Ludwika Pyzik (greg.) 

+ Krystyna Bożek (int. od zięcia 
Romana z synem) 

+ Rozalia Herbut (int. od sąsia-
dów Lepuckich) 

17:00 + Władysław Pietrusza 

+ Małgorzata Grzywacz (w 4 
rocz. śm.) 

Poza + Barbara Pawłowska (int. od 
koleżanek z Brzezin) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – 
int. od sąsiadów Płatek z rodzi-
ną) 

+ Jan Woźniak (int. od rodziny 
Mrokowskich) 

Niedziela 16.02. 

7:00 + Władysław Juszczyk (w 2 
rocz. śm.) 

8:30 
Wrocanka 

W podziękowaniu za otrzyma-
ne łaski w 85 rocz. urodzin, z 
prośbą o dalszą opiekę Bożą 
dla Władysławy 

10:00 + Konstanty Goleń (w rocz. 
śm.) 

Poza + Barbara Pawłowska (int. od 
Czesławy Dobrowolskiej  
z rodziną) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – 
int. od Kwiecińskich i Dziurów) 

+ Jan Woźniak (int. od Ewy, 

Lucjana, Marii Szczypińskich) 

11:30 Za parafian 

+ Ludwika Pyzik (greg.) 

16:30 + Jan i Maria Góra 

 Ogłoszenia parafialne 
1. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary grupie 16  
i 17 z Tarnowca, a zapraszamy grupę 18 i 19  
z Tarnowca. 

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

3. We wtorek przeżywamy Światowy Dzień 
Chorego. Zapraszamy na Mszę połączoną z 
nabożeństwem w intencji chorych na godz. 12. 

4. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie 
Akcji Katolickiej. 

5. W czwartek na Mszę świętą o godz. 17 
zapraszamy rodziców wraz z dziećmi przygo-
towującymi się do I Komunii Św. Dzieci otrzy-
mają książeczki. Po Mszy św. spotkanie.  

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

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

8. O prowadzenie Różańca św. w niedzielę 
prosimy o 9:20 Różę MB Opiekunki Rodzin. 

9. Plan wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu: 
poniedziałek od godz. 16 Umieszcz gr V, wtorek 
od godz. 16 Umieszcz grupa VI i VII, środa od 
godz. 16 Dobrucowa gr. I, piątek od godz. 16 
Dobrucowa gr. II, sobota od godz. 9 gr. III. 

10. W sobotę 22 lutego będzie miała miejsce 
„dogrywka” wizyt duszpasterskich. Osoby, 
które nie miały wizyty duszpasterskiej, a chcia-
łyby taką mieć, prosimy o zgłaszanie się  
w zakrystii. 

11. 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. 

12. Od tego tygodnia zapowiadając intencje 
Mszy świętych nie będziemy czytać ofiarodaw-
ców (od kogo jest Msza św.), ani z jakiej okazji 
intencja została zamówiona (dotyczy zmar-
łych). Informacje te są podawane w gazetce 
parafialnej, na stronie parafii i w gablotce. 
Zainteresowani, mogą tam sprawdzić te infor-
macje. 

13. W niedzielę 9 lutego pod kościołem będą 
zbierane przez bliskich środki na leczenie cho-
rej na wodogłowie dziewczynki z Ukrainy.  
W sprawie tej zbiórki jest pozytywna opinia 
Biskupa z Ukrainy i naszej rzeszowskiej Kurii. 
Kopia dokumentu w gablotce parafialnej. 

14. W niedzielę 23 lutego będzie pod kościo-
łem kwesta na rzecz Specjalnego Ośrodka 
wychowawczego dla dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej intelektualnie w Kielcach. Ośrodek 
jest prowadzony przez siostry Dominikanki  
i pracuje tam nasza parafianka s. Gabriela. 
Siostry w czasie ogłoszeń krótko przedstawią 
swoją działalność. 

 


