
+  W ostatnim czasie pochowaliśmy w naszej parafii: śp. Helenę Łopatkiewicz i Marię Lawera +  
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Ogłoszenia parafialne 
 

1. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary grupie 1 i 2 z Umieszcza,  
a zapraszamy grupę 3 i 4 z Umieszcza. 

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

3. Najbliższa środa to Środa Popielcowa, którą rozpoczynamy 
Wielki Post. W tym dniu wszystkich od 18 do 60 roku życia 
obowiązuje post ścisły. Porządek Mszy świętych: w Tarnow-
cu o godz. 7:00, 12:00 i 18:00 oraz we Wrocance o godz. 16. 

4. W środę po Mszy św. wieczornej zapraszamy kandydatów 
do Bierzmowania – grupę II. Spotkanie będzie miało miejsce 
w kościele.  

5. Od czwartku Msze św. wieczorne o godz. 18:00. 

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

7. W piątek Droga krzyżowa w Tarnowcu o godz. 17:30, a we 
Wrocance o godz. 16.00.  

8. W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie Oazy i KSM-u,  
a w sobotę o godz. 10 scholi. 

9. Drogi Krzyżowe w poszczególnych wioskach naszej parafii 
będą miały miejsce w soboty o godz. 16, po których o godz. 
17:00 odprawiana będzie Msza Święta niedzielna. W najbliż-
szą sobotę odbędzie się ona we Wrocance. 

10. W niedziele Wielkiego Postu nabożeństwo Gorzkich Żali 
we Wrocance o godz. 14.45 (nie będzie po nich Mszy świę-
tej), a w Tarnowcu o godz. 15:45 i Mszą świętą jak zawsze  
o godz. 16:30. Uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich Żali 
warto potraktować jako dodatkową praktykę Wielkiego Postu 
połączoną z wysłuchaniem kazania pasyjnego. Wszystkie 
Msze w ciągu dnia, także popołudniowa, będą odprawiane jak 
zwykle uroczyście z własną homilią. 

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

12. Przypominamy, że z intencji przyjętych w dniu pogrzebu, 
tylko Msze od najbliższej rodziny są odprawiane w parafii (ok. 
dziesięciu). Pozostałe przekazujemy poza parafię. Praktyka ta 
wynika z dużej ilości pogrzebów w naszej parafii i troski, aby 
nie zablokować możliwości zamawiania Mszy św. na bieżąco. 

13. Organizowana jest Narodowa Pielgrzymka do Rzymu  
z okazji 100 rocznicy Urodzin św. Jana Pawła II. Szczegóły na 
plakacie w gablotce. Zapisy do 2 marca. 

14. 7 czerwca w Warszawie odbędzie się beatyfikacja kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. Potrzebujemy wstępnie przed-
stawić ile byłoby osób chętnych z naszej parafii, by wziąć 
udział w tej uroczystości. Prosimy, aby zainteresowani zgłosili 
się do środy w zakrystii. 

15. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie w czasie wizyt duszpa-
sterskich, a także złożone ofiary. 

 

 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Kpł 19,1-2.17-18    Ps 103   1 Kor 3,16-23   Mt 5,38-48 
Dziś Liturgia Słowa rysuje przed nami podstawowe powołanie, któ-
rym jest świętość, doskonałość. Mamy dążyć do świętości, bo nasz 
Bóg jest święty. Nie można jej jednak mylić z pobożnością, z godzi-
nami spędzonymi na modlitwie. Świętość przejawia się w naszej 
relacji do drugiego człowieka. Jaki jestem dla innych, także dla moich 
nieprzyjaciół?  

 

Mój pomysł na Wielki Post 
Można by było zacząć ten artykuł w taki sposób: kolejny Wielki 

Post naszego życia przed nami … jest to prawda, jednak ten może 
różnić się od tych już przeżytych. 40 dni to krótki czas, ale spójrzmy  
w tym czasie nieco inaczej na wiarę, Chrystusa i na siebie. Może warto 
rozpocząć od oczyszczenia naszej duszy, czyli od Sakramentu pojedna-
nia, a następnie zaangażujmy swoje serce i z nadzieją przejdźmy drogę 
ku Wielkanocy. A będzie to droga postu. Nie wolno koncentrować się 
jedynie na posiłkach, ale spróbujmy pokonać bariery, które oddzielają 
nas od Boga - może opanowanie gniewu, może tylko jeden wieczór  
w tygodniu bez telewizji, nie zaglądanie na FB, ograniczenie swoich 
przyzwyczajeń … i tak można by wymieniać długo. Ale główną moty-
wacją moich wyrzeczeń, musi być Jezus i Jego cierpienie i chcę odpo-
wiedzieć moją miłością na Jego miłość, poprzez odmówienie sobie 
jakiejś rzeczy czy przyjemności. Czasem może być to trudne, ale moż-
liwe, by poprawić relację z Bogiem. Pomocną drogą w podążaniu ku 
Wielkanocy będzie modlitwa, która uświadamia nam, że nie jesteśmy 
samowystarczalni i rozmawiając z Panem Bogiem chcemy wyprosić 
Jego miłosierdzie i łaskę. Posłuchaj Jezusa podczas rekolekcji wielko-
postnych, katechez, kazań pasyjnych, wówczas nasza świątynia będzie 
dla ciebie prawdziwa Górą Tabor. Zapraszajmy się wspólnie na Drogę 
Krzyżową Na tej drodze jesteśmy złączeni z Jezusem poprzez krzyż. 
Krzyże naszego życia kładziemy na krzyż Chrystusa. Jego cierpienie  
i nasze cierpienia chciejmy złożyć Bogu. W niedzielne popołudnia 
przychodźmy na piękne pasyjne nabożeństwo eucharystyczne, jakim 
są Gorzkie Żale, gdzie w trzech częściach rozważymy wyśpiewując 
mękę Jezusa. Warto też pomyśleć o wielkopostnej lekturze, może to 
być Pismo Święte albo jakaś dobra książka. To będą takie okazje by 
oderwać się od rzeczywistości i znaleźć chwilę tylko dla Boga. Nie 
wolno nam zapomnieć o geście miłości, jakim jest jałmużna To nie 
dawanie tego co nam zbywa, ale dzielenie się tym co mamy. W tym 
roku postanowiłam poszukać potrzebujących wśród nas, czasem wy-
starczy coś drobnego, uśmiech, czy dobre słowo, ale ofiarowane  
z życzliwością, miłością i pokorą. Może odmów sobie coś ze słodyczy,  
a ten grosz wrzuć do skarbonki wielkopostnej. Św. Jan Maria Vianney 
niech będzie przewodnikiem po drogach modlitwy, postu i jałmużny. 
Posypmy w środę popielcową nasze głowy popiołem i rozpocznijmy 
walkę z naszymi wadami i egoizmem. Nie zmarnujmy tego pięknego 
czasu, zasnutego fioletem, a wówczas z radością w poranek Wielka-
nocny w cichości serca, szczerze wyznamy; W Tobie Panie zaufałem, 
nie zawstydzę się na wieki.   

                                                                                               Teresa                                     
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 24.02. 

7:00 + Zdzisława Osika (int. od 
wnuczki Karoliny z rodziną) 

+ Ludwika Pyzik (greg.) 

17:00 + Stefan Polak (w 7 rocz. śm.) 

+ Julia Kubacka (int. od bratowej 
z córkami) 

+ Krystyna Bożek (int. od wnucz-
ki Marioli z rodziną) 

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

+ Małgorzata Ziomek (greg. - int. 
od sąsiadki Tomasikowej) 

+ Jan Woźniak (int. od Ireny  
i Kazimierza Sapała) 

Wtorek 25.02. 

7:00 + Tadeusz Radoń (w 25 rocz. 
śm.) 

+ Kinga Grabowska (int. od 
rodziny Markuc i Pawluś  
z Brzezówki) 

+ Ludwika Pyzik (greg.) 

17:00 + Helena Soboń (int. od sąsia-
dów Pawluś z rodziną) 

O zdrowie, błogosławieństwo 
Boże i opiekę Matki Bożej Zawie-
rzenia dla Mariana z okazji uro-
dzin i imienin 

Poza + Barbara Pawłowska (int. od 
kolegów i koleżanek druhów z 
OSP Potakówka) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. - int. 
od kolegi Karola Tomasika) 

+ Małgorzata Ziomek (int. od 
kuzynki Krystyny z rodziną) 

Środa 26.02. - Środa Popielcowa 

7:00 + Ludwika Pyzik (greg.) 

12:00 + Zdzisława Osika (int. od 
wnuczki Karoliny z rodziną) 

+ Kinga Grabowska (int. od 
rodziny Markuc i Pawluś  
z Brzezówki) 

16:00 
Wro-
canka 

+ Józef Muroń i Anna 

18:00 O zdrowie i błogosławieństwo  
Boże dla Grzegorza 

Za ofiarodawców 

Poza + Barbara Pawłowska (int. od 
koleżanek z pracy: Hodoroskiej, 
Trznadel i Godek) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. - int. 
od Marty i Andrzeja Soboń) 

+ Małgorzata Ziomek (int. od 
cioci Zosi Jarosz) 

Czwartek 27.02. 

7:00 + Jan Kisiołek 

+ Zdzisława Osika (int. od syna  

z żoną) 

+ Ludwika Pyzik (greg.) 

18:00 Zmarli z rodziny Hulik i Paluch 

+ Helena Soboń (int. od sąsia-
dów Betlejów i Gancarzów) 

Poza + Barbara Pawłowska (int. od 
Damiana i Anny Drozd) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. - int. 
od Łukasza, Ani, Mateusza Pta-
szek) 

+ Małgorzata Ziomek (int. od 
kuzyna Andrzeja z żoną Dorotą) 

Piątek 28.02. 

7:00 + Barbara Pawłowska (int. od 
koleżanek z Caritasu) 

16:00  
Wro-
canka 

+ Ludwika Pyzik (greg.) 

18:00 + Józefa i Roman Wanad 

+ Helena Soboń (int. od brata 
Mariana) 

+ Józef i Monika Waśko 

Poza + Małgorzata Ziomek (greg. - int. 
od Ewy i Andrzeja Dziura) 

+ Małgorzata Ziomek (int. od 
szwagra Pawła z rodziną) 

Sobota 29.02. 

7:00 
 

+ Ludwika Pyzik (greg.) 

Za braci z róży św. Józefa  
zmarłych i żywych 

+ Kinga Grabowska (int. od 
Szkoły Podstawowej z kl. II A 
wraz z wychowawcą i rodzicami) 

18:00 + Józef Lepucki (w 17 rocz. śm.) 

+ Maria, Władysław, Kazimierz  
i Józef z domu Betlej  

Poza + Małgorzata Ziomek (greg. - int. 
od Tomasza Misior z rodziną) 

+ Małgorzata Ziomek (int. od 
chrzestnego Wiktora) 

Niedziela 1.03. -  I Niedziela Wielkiego 
Postu 

7:00 + Andrzej Tomasik (rozpoczęcie 
greg.) 

8:30 
Wro-
canka 

+ Julian (w 29 rocz. śm.) 

10:00 + Kazimiera Kochanek 

Poza + Zdzisława Osika (int. od róży 
Królowej Jadwigi) 

+ Małgorzata Ziomek (zakończe-
nie greg. - int. od rodziny Mot-
kowicz z Roztok) 

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

+ Małgorzata Ziomek (rozpoczę-
cie greg. - int. Od Halerów) 

+ Agnieszka Młocek (rozpoczęcie 
greg. - int. od sąsiada Andrzeja 
Pikuły) 

11:30 Za parafian 

+ Łucja Markuszko (w 4 rocz. 
śm.) i Stanisław Markuszko 

16:30 + Ludwika Pyzik (greg. - zakoń-
czenie) 

 KATECHEZA 
Czas Wielkiego Postu przygotowuje nas do 
uroczystego świętowania Paschalnego Zwy-
cięstwa Chrystusa. Wspominamy czterdzie-
stodniowy post jaki odbył Jezus przed roz-
poczęciem działalności. W czasie postu od-
nawiamy swą gorliwość w wykonywaniu 
praktyk pokutnych, jakimi tradycja nazywa: 
post, modlitwę i jałmużnę. Dobremu prze-
życiu tego czasu, służą tradycyjne formy 
pobożności ludowej jakie są odprawiane  
w naszej parafii. Droga Krzyżowa to modli-
twa, w której wspominamy Jezusową Mękę 
oraz inspirowani nią rozważamy o naszym 
życiu. Melodią duchową owych rozważań są 
modlitewne wezwania: Któryś za nas cierpiał 
rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. To 
modlitwa prośby o miłosierdzie za nasze zło 
jakie stało się przyczyną cierpienia Jezusa.  
A także: I Ty Matko któraś współcierpiała – 
Matko Bolesna przyczyń się za nami! Jest to 
prośba do Maryi, aby zasługi jej udziału  
w cierpieniu Jezusa ofiarowała za nas, 
wstawiając się w naszej intencji. Kłaniamy 
się Tobie Panie Jezu Chryste i błogosławimy 
Tobie, boś przez Krzyż i Mękę świat odkupić 
raczył. Jest to modlitwa uwielbienia dla 
Jezusa, który przez Mękę i śmierć przeszedł 
do zwycięstwa zmartwychwstania, aby nas 
zbawić. Modlitwa – Gorzkie Żale to rozwa-
żanie ostatnich dni z życia Jezusa. W modli-
twie tej pobudzamy swą wrażliwość, na 
ofiarę Jezusa i Jego cierpienia. W hymnie 
rozważam o poszczególnych cierpieniach 
Chrystusa i zachowaniach otaczających Go 
ludzi. W pieśni zwanej Lament duszy wra-
camy do rozważanych wydarzeń, wzbudza-
jąc w sobie miłość do Cierpiącego za nas 
Pana i wyrażamy Mu swe uwielbienie. Pieśń 
Rozmowa duszy z Matką Bolesną ma charak-
ter rozmowy z Maryją oraz prośby o Jej 
wstawiennictwo w zmianie usposobienia 
naszych serc. Szczególnym elementem tego 
nabożeństwa są kazania pasyjne jakie trwa-
jąc w pasyjno – paschalnym nastroju pogłę-
biają wybrane tematy duchowe. W tym roku 
w naszej parafii będą one dotyczyć Euchary-
stii. 
Uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich Żali 
jest praktyką dobrowolną i dodatkową, 
sprzyjającą dobremu przeżywaniu Wielkiego 
Postu. Obowiązuje zaś uczestnictwo w nie-
dzielę i w święta obowiązkowe we Mszy Św. 
Istnieje tradycja przyjęcia jakiegoś postano-
wienia na Wielki Post lub praktyki pokutnej. 
Może to być wybranie jednej praktyki modli-
tewnej lub czynu miłosierdzia albo podjęcia 
postu od czegoś. W parafii praktykujemy 
także zbieranie darów dla ubogich parafian 
do kosza z żywnością. 


