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              Tarnowiec, 1 marca 2020 

+  W ostatnim czasie pochowaliśmy w naszej parafii: śp. Michalinę Betlej i Stanisława Mazura +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia parafialne 
 

1. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary grupie 
3 i 4 z Umieszcza, a zapraszamy grupę 5 i 6 
z Umieszcza. 

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

3. We wtorek o godz. 19 zapraszamy na 
pierwsze spotkanie wspólnoty modlitew-
no-formacyjnej dla dorosłych. Zapraszamy 
szczególnie średnie pokolenie i młodzież 
pracującą. Przy tej grupie będziemy pró-
bować tworzyć scholę i zespół muzyczny. 

4. W środę po Mszy św. wieczornej zapra-
szamy kandydatów do Bierzmowania – 
grupę III. Spotkanie będzie miało miejsce  
w kościele.  

5. W czwartek Msza św. o godz. 20 z wy-
stawieniem i adoracją do godzin przedpo-
łudniowych w piątek. 

6. W piątek Droga Krzyżowa w Tarnowcu  
o godz. 17:30, a we Wrocance o godz. 
16.00. Jest to pierwszy piątek. Spowiedź od 
godz. 15.30 we Wrocance i od 17:00  
w Tarnowcu.  

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

8. W sobotę odwiedzimy chorych. 

9. Droga Krzyżowa w sobotę o godz. 16  
w Brzezówce. Po Drodze Krzyżowej Msza 
św. niedzielna o godz. 17:00. 

10. O prowadzenie Różańca św. w niedzielę 
prosimy o 9:20 Różę Niepokalanego Poczę-
cia Matki Bożej. 

11. Gorzkie Żale w niedzielę o 14.45  
we Wrocance i o 15.45 w Tarnowcu. 

 

 

 

 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Rdz 2,7–9;3,1–7   Ps 51   Rz 5,12–19    
Mt 4,1–11 

Przejrzyj się sobie w Słowie i zobacz jak rodzi się 
grzech oraz jakie pokusy dotyczą Ciebie. Niejedno-
krotnie pokusa jest bardzo wyrafinowana, nawet 
potrafi używać argumentów ze Słowa Bożego. Aby 
się jej przeciwstawić potrzeba pokory i zdania się 
na Pana Boga. Czas Wielkiego Postu to czas pustyni 
i łaski ale też i czas zmagania się oraz pokus.  

 

Dziękujemy!  
 

W dniach 22-23 luty podczas niedzielnych Mszy św. kwestowałyśmy w Sanktua-
rium Matki Bożej Tarnowieckiej na potrzeby naszych podopiecznych - wychowanków 
Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej  w Kielcach. 
Ośrodek przeznaczony jest  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  
i zagrożonej niedostosowaniem społecznym.  

Serdecznie dziękujemy Ks. Proboszczowi wraz ze wspólnotą Księży za serdeczność 
 i  umożliwienie nam przeprowadzenia zbiórki na rzecz naszego Ośrodka. Dzięki Boskiej 
Opatrzności i hojności serc niezwykle życzliwych Parafian zebrałyśmy  7663, 95 zł i 5 €. 
Kwota ta będzie przeznaczona na zakup potrzebnych rzeczy dla najuboższych wycho-
wanków, a także na zajęcia terapeutyczne, wyjazdy rehabilitacyjno-wypoczynkowe  
i remont Ośrodka.  

Wielką radością była dla nas także możliwość spotkania  się z młodzieżą, groma-
dzącą się przy Sanktuarium w Domu Pielgrzyma na wieczorach „Przestrzeń Młodych”. 
Wartościowych rozmów o wierze,  poszukiwaniu Boga,  trudnościach, jakie spotykają 
młodego człowieka i wielu, wielu innych atrakcji (w tym słodkich i smacznych!) nie 
było końca.  Bardzo cieszymy się, że tyle młodych serc ma pragnienie tworzenia 
wspólnoty mocnej Bogiem, a tym samym poszerzenia dobra i piękna  w świecie. Pra-
gniemy Wam życzyć Drodzy Młodzi, aby wszyscy Święci i Błogosławieni Zakonu Domi-
nikańskiego, a szczególnie Ci, o których usłyszeliście na spotkaniu, nieustannie inspi-
rowali Was do poznawania i wzrastania w PRAWDZIE, którą jest Chrystus. 

Wszystkim, z którymi mogłyśmy się spotkać, porozmawiać, wszystkim naszym Czci-
godnym Dobroczyńcom pragniemy podziękować za modlitwę i otwarte, hojne serca na 
potrzeby naszych  wychowanków. Powołując się na słowa Jezusa „Cokolwiek uczynili-
ście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40) wraz  
z naszymi Dziećmi prosimy w modlitwie, aby każde dobro nam okazane, Bóg wynagro-
dził po stokroć. 

Polecamy także nasze strony Internetowe, na których można lepiej poznać naszą 
pracę w Ośrodku, a także powierzać osoby i intencje,  które nieustannie pragniemy 
otaczać modlitwą: www.osrodek.dominikanki.pl  oraz Facebook:  Specjalny Ośrodek 
Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej w Kielcach. 

s. Kordiana Mróz OP 
s. Kanizja Bielińska  OP 
s. Xymena Latawiec OP 

s. Rozanna Śliwińska OP 
s. Gabriela Piekarz OP 

 

 

Wielki Post! 
Skończył się Karnawał, 

zabawy i bale. 

Wielki Post – przed nami. 

Czoło popiołem naznacz 

i przed Bożym Obliczem 

klęknij i wyszeptaj: 

„Panie mój: 

prochem jestem i niczym!” 

 

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 2.03. 

7:00 + Andrzej Tomasik (greg.) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od 
męża z synem) 

17:00 + Lucyna Makówka (int. od 
siostrzeńca Tomasza z rodziną) 

+ ks. Piotr (w 4 rocz. śm.) 

+ Stanisława i Andrzej Piekoś 

Poza + Zdzisława Osika (int. od gr. X 
z Tarnowca i sąsiadów) 

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

+ Małgorzata Ziomek (int. od 
uczniów i rodziców klasy VI 
Szkoły Podstawowej w Rozto-
kach) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – 
int. od pionu handlowego 
Firmy Splast) 

Wtorek 3.03. 

7:00 + Andrzej Tomasik (greg.) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od 
córki Edyty i Miłosza) 

+ Agnieszka Młocek (int. od 
Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół  
i Przedszkoli w Jedliczu) 

17:00 + Lucyna Makówka (int. od 
rodziny Radoniów) 

+ Irena (w 20 rocz. śm.) 

Poza + Zdzisława Osika (int. od ro-
dziny Szczepaników) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – 
int. od rodziny Berowskich  
i Pyznarów) 

+ Małgorzata Ziomek (int. od 
Janusza Wrony) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – 
int. od pionu handlowego 
Firmy Splast) 

Środa 4.03. św. Kazimierza 

7:00 
 

+ Andrzej Tomasik (greg.) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od 
córki Wioletty i wnuczka Kon-
rada) 

18:00 + Kazimiera Jachym 

+ Kazimierz Miller 

Za ofiarodawców 

Poza + Zdzisława Osika (int. od Tere-
sy Polak z rodziną) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – 
int. od Kobaków z Czeluśnicy) 

+ Małgorzata Ziomek (int. od 
rodziny Lisaków i Miskowiczów 
z Zawadki Brzosteckiej) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – 
int. od Leonardy i Marka Świ-
draków) 

Czwartek 5.03. 

7:00 + Andrzej Tomasik (greg.) 

+ Aleksandra i Melania Grzesik 
(w 5 rocz. śm.) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od 
kuzynki ze Zręcina z rodziną) 

18:00 + Kazimierz Pelczar 

+ Tekla i Błażej Stanisz i zmarli 
rodzice 

Poza + Zdzisława Osika (int. od An-
drzeja Biernackiego z rodziną) 

+ Rozalia Herbut (int. od Dylą-
gowej i Gwoździańskiej) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – 
int. od OSP Czeluśnica) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – 
int. od rodziny Dubiel z Sądko-
wej) 

Piątek 6.03. 

7:00 + Andrzej Tomasik (greg.) 

+ Marcin Chudy (w 1 rocz. 
śmierci) 

16:00  
Wro-
canka 

Dziękczynna za pomoc w cięż-
kim stanie zawału, z prośbą  
o dalszą opiekę Matki Bożej 
Zawierzenia dla Edwarda Pac 

18:00 + Czesława (w 11 rocz. śm.) 

+ Henryk Szmid 

Poza + Zdzisława Osika (int. od babci 
Mateusza z Szebni) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – 
int. od Henryka Banacha  
i Kariny Wezgłowiec) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – 
int. od Kazimiery i Tadeusza 
Dubiel) 

+ Rozalia Herbut (int. od rodzi-
ny Cyntrów) 

Sobota 7.03. 

7:00 
 

+ Andrzej Tomasik (greg.) 

+ Maria i Stanisław Dzwonko-
wicz 

+ Lucyna Wojtunik (int. od 
kuzyna Bogdana Nowosielskie-
go z żoną i dziećmi) 

18:00 + Stanisława i Feliks Dzik 

+ siostra Melania Lepucka  
(w 13 rocz. śm.) 

Poza + Zdzisława Osika (int. od ro-
dziny Krok z Zimnej Wody) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – 
int. od rodziny Łuszczów z 
Roztok) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – 
int. od Jana Młocek) 

+ Rozalia Herbut (int. od Fry-
drychów z Sądkowej) 

NIedziela 8.03. 

7:00 + Andrzej Tomasik (greg.) 

8:30 
Wro-
canka 

+ Sebastian Gawron (w rocz. 
śm., int. od dziadków) 

10:00 + Kazimierz Mizera (w 15 rocz. 
śm.) 

Poza + Zdzisława Osika (int. od są-
siadów Szarafiniaków i Figlu-
sów) 

+ Rozalia Herbut (int. od rodzi-
ny Zwierzyńskich i Dąbrowskich 
z Bystrej) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – 

int. od rodziny Wietechów 
 z Roztok) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – 
int. od Katarzyny Młocek) 

11:30 Za parafian 

Dziękczynna za Basię, w 14 
rocz. urodzin, z prośbą o dalszą 
opiekę Matki Bożej Tarnowiec-
kiej 

16:30 + Kazimiera i Marian Karaś 

 
KATECHEZA 
W centrum życia parafii w Wielkim 
Poście są celebracje liturgiczne. One 
najpełniej przygotowują nas do 
dobrego świętowania Paschalnych 
Świąt. 
Liturgia środy popielcowej rozpo-
czyna Post. W ten dzień obowiązuje  
post ścisły - jakościowy i ilościowy. 
Zaś w liturgii tego dnia jest przewi-
dziany obrzęd posypania głów po-
piołem.  
Słowa kapłana: „Prochem jesteś  
i w proch się obrócisz” przypomina-
ją o przemijalności życia na tym 
świecie i wzywają do skierowania 
myśli do spraw wiecznych.  
Zaś wezwanie „nawracajcie się  
i wierzcie w Ewangelię” wzywają do 
rozpoczęcia nowego życia i uwie-
rzenia w Dobrą Nowinę o Jezusie 
Chrystusie. Mimo tego, że w ten 
dzień uczestnictwo w liturgii nie jest 
obowiązkowe to jednak to dobry 
czas do rozpoczęcia nawrócenia  
i podjęcia Wielkopostnego posta-
nowienia. 
Liturgia każdej niedzieli ma przygo-
towane szczególne teksty czytań 
oraz Mszy świętej. Teksty te wpro-
wadzają w życie głęboką wiarą, jaką 
otrzymaliśmy na chrzcie świętym. 
Także liturgia dnia codziennego ma 
wtedy specjalnie dobrane na każdy 
dzień czytania i modlitwy mszalne. 
Uczestnictwo w codziennej Eucha-
rystii jest doskonałym przygotowa-
niem do przeżycia Triduum sacrum. 
Tak nazywają się trzy święte dni, 
jakie są celebracją paschalnych wy-
darzeń. Są to: Liturgia Wielkiego  
Czwartku, Wielkiego Piątku i Nocy 
Paschalnej. Do tych wydarzeń zmie-
rza i z nich wynika liturgia całego 
roku. 
 


