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JUBILEUSZOWY NUMER GAZETKI 
„Jakie to miłe, że istnieją jubileusze… dziś przeglądam 100 

numer naszej gazetki parafialnej w Sercu Maryi. Pierwszy 
numer ukazał się 3 września 2017 roku, a pomysłodawcą był 
ks. Grzegorz Wolan. Ze zdumieniem odkrywam, że to małe 
pisemko, jest swoistym świadkiem wydarzeń w naszej parafii. 
Każdy z nas może znaleźć coś dla siebie odpowiedniego - to nie 
tylko ogłoszenia parafialne, katechezy i intencje mszy świętych, 
ale artykuły pisane tylko do naszej gazetki, przez co czynią ją 
unikatową. Zespół redakcyjny zmienił się w przeciągu 3 lat. Wyrazy uznania  
i podziękowania kieruję do osób, które w sposób bezinteresowny poświęcają swój czas, 
piszą artykuły, przygotowują szatę graficzną oraz skład komputerowy.  
Jest też wersja internetowa /www.sanktuariumtarnowiec.patafia.info.pl/,   
a nad wszystkim czuwa ks. Łukasz Brągiel.”         ~Teresa 

Kochani parafianie, drodzy czytelnicy, dziękujemy, że chętnie sięgacie każdej 
niedzieli, po to pisemko, prawie cały nakład trafia do Waszych domów. Zachęcamy 
byście dzielili się z nami swoimi pomysłami, uwagami i zapraszamy do współpracy. Niech 
patronka naszej parafii Matka Boża Zawierzenia inspiruje nowymi pomysłami, a Pan Bóg 
błogosławi dalszej działalności.  

                                                                                   ~Redakcja   

Ogłoszenia parafialne 
 

1. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary grupie 
5 i 6 z Umieszcza, a zapraszamy grupę 7  
z Umieszcza i grupę 1 z Brzezówki. 

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

3. We wtorek o godz. 19 spotkanie wspól-
noty dorosłych, która zaczęła funkcjono-
wać w ostatnim tygodniu. Zapraszamy 
szczególnie starszą młodzieżi średnie 
pokolenie. 

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

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

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

7. Droga Krzyżowa w sobotę o godz. 16  
w Umieszczu. Po Drodze Krzyżowej Msza 
św. niedzielna około godz. 17:00.  

8. O prowadzenie Różańca św. w niedzielę 
prosimy o 9:20 Różę Niepokalanego Serca 
NMP. 

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

 

 

 

 

 

KONKURS 
Wykreślanka jubileuszowa 

Zapraszamy do wspólnej 
zabawy z okazji wydania 
100 numeru naszej Gazet-
ki Parafialnej :D Szczegóły 
gry, hasła i podpowiedzi 
do wykreślanki opubliku-
jemy na naszej parafialnej 
stronie www oraz Face-
book’u dziś, tj. NIEDZIELA 
08.03.2020r. o godz. 
20:00!!! Na pierwsze 10 
osób, które nadeślą 
poprawne hasło czekają 
nagrody!  ZAPRASZAMY! 

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

Poniedziałek 9.03. 

7:00 + Lucyna Wojtunik (int. od bratowej 
Anny z Piotrem) 

+ Edward Tomasik (int. od synowej 
Marty) 

18:00 + Andrzej Polak (w 21 rocz. śm.) 

+ Ryszard Surma (w 12 rocz. śm.) 

+ Andrzej Tomasik (greg.) 

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

+ Rozalia Herbut (int. od rodziny 
Kobaków) 

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

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
Anny Gawron z rodziną) 

Wtorek  10.03. 

7:00 + Sebastian Gawron (w 1 rocz. śm.) 

+ Zdzisława Osika (int. od wnuczka 
Norberta) 

+ Edward Tomasik (int. od wnuczki 
Moniki i Grzegorza z prawnukami) 

18:00 + Andrzej Tomasik (greg.) 

+ Kinga Grabowska (int. od SP  
z kl. II B wraz z wychowawcą  
i rodzicami) 

Poza + Rozalia Herbut (int. od 
Czekańskich) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – int. 
od Teresy i Patrycjusza z Roztok) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
rodziny Tabak i Michalak) 

+ Lucyna Wojtunik (greg. – int. od 
Leny z rodzicami) 

Środa 11.03. 

7:00 
 

+ Agnieszka Młocek (int. od grona 
pedagogicznego i rady rodziców  
z Przedszkola w Tarnowcu) 

+ Edward Tomasik (int. od wnuka 
Łukasza) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Andrzej Tomasik (greg.) 

+ Stanisław Wietecha (w 3 rocz. 
śm.) i jego rodzice: Ludwik 
i Stefania 

Poza + Rozalia Herbut (int. od rodziny 
Juszczyków) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – int. 
od nauczycieli i pracowników  
Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Roztokach) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
pracowników Samorządowego 
Przedszkola w Jedliczu) 

+ Lucyna Wojtunik (greg. – int. od 
rodziców i uczniów klasy VI  
w Niepli) 

Czwartek 12.03. 

7:00 + Agnieszka Młocek (int. od 
pracowników przedszkola, 
dyrektora i burmistrza) 

+ Edward Tomasik (int. od córki 
Bogusławy z mężem) 

+ Józefa Radoń (int. od córki  

z mężem) 

18:00 + Andrzej Tomasik (greg.) 

Poza + Rozalia Herbut (int. od rodziny 
Mariusza Mazur z rodziną) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – int. 
od nauczycieli i pracowników  
Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Roztokach) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
rodziny Skickich z dziećmi) 

+ Lucyna Wojtunik (greg. – int. od 
sąsiadów Okulskich i Muzyka) 

Piątek 13.03. 

7:00 + Krystyna Kostrząb 

+ Krystyna Garbarz i zmarli  
z rodziny 

16:00  
Wroca

nka 

+ Andrzej Tomasik (greg.) 

18:00 + Teresa Mazur 

+ Ryszard Świdrak (w 21 rocz. śm.) 

Poza + Rozalia Herbut (int. od Lulów  
z Tarnowca) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – int. 
od uczniów klasy VI wraz z 
rodzicami i wychowawcą) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
rodziny Paradyżów z dziećmi) 

+ Lucyna Wojtunik (greg. – int. od 
sąsiadów: Marii Marek i Andrzeja 
Żebrackiego z żoną z Nowego 
Glinika) 

Sobota 14.03. 

7:00 
 

+ Andrzej Tomasik (greg.) 

+ Agnieszka Młocek (int. od 
rodziców dzieci i wychowawczyń  
z grupy Krasnale z Przedszkola w 
Tarnowcu) 

+ Edward Tomasik (int. od wnuczki 
Angeliny z mężem) 

18:00 + Edmund Rozpara (w 9 rocz. śm.) 

+ Joanna i Franciszek Radoń 

Poza + Małgorzata Ziomek (greg. – int. 
od koleżanki Małgorzaty Wyderki  
z rodziną) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
rodziny Hanasów z dziećmi)  

+ Lucyna Wojtunik (greg. – int. od 
Zespołu Śpiewaczego 
Potakowianki) 

+ Helena Soboń (int. od 
Mieczysława Podsiadło) 

Niedziela 15.03. 

7:00 + Kazimiera Goleń, Kazimiera 
Myśliwiec i Krystyna Sysoł 

8:30 
Wroca

nka 

+ Maria i Stanisław Kopczak 

10:00 + Józefa, Józef Sutkowscy oraz 
bliscy zmarli z ich rodzin 

Poza + Małgorzata Ziomek (greg. – int. 
od Jakuba, Katarzyny Goleń  
z Brzezówki) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
Przedszkolaków z Jedlicza) 

+ Lucyna Wojtunik (greg. – int. od 
Koła Gospodyń z Umieszcza) 

+ Helena Soboń (int. od 
Mieczysława Podsiadło) 

11:30 Za parafian 

+ Andrzej Tomasik (greg.) 

16:30 + Helena i Edward Tomasik 

 

KATECHEZA 
 

W modlitwie kolekcie z dnia dzisiejsze-
go czytamy, że mamy słuchać Jezusa 
Bożego Syna umiłowanego, abyśmy 
umocnieni przez Boga mogli cieszyć się 
oglądaniem Jego chwały. Jest to nawią-
zanie do Przemienienia Pańskiego. To 
wydarzenie widzimy na naszej repro-
dukcji wystawionej obok ołtarza. Wi-
dzimy także trzy akty: scenę podążania  
na górę,  obraz przemienienia oraz 
powrotu z góry. Akcent pada na Jezusa, 
który idzie do Jerozolimy wykonać to, 
co powinien. Zaś w modlitwie po ko-
munii jesteśmy nazwani pielgrzymują-
cymi na ziemi. Albowiem wraz z apo-
stołami uczestniczymy w Jezusowej 
„Pascha”, czyli zbawczym przejściu 
przez ziemię. W prefacji dziękujemy 
Bogu, który w Jezusie, zapowiedział 
swoją śmierć, odsłonił blask swojego 
bóstwa i upewnił nas, że przez 
cierpienie możemy dojść do chwały 
zmartwychwstania. Dzisiejsza liturgia 
wprowadza nas w paschalne dzieło 
Jezusa. Pascha biblijna to zbawcze 
przejście Boga przez świat. Centralne 
liturgiczne celebracje tej tajemnicy 
będziemy odbywać w liturgii Wielkiego 
Czwartku, Wielkiego Piątku  
i Wigilii Paschalnej. W czasie każdej 
Mszy Świętej uczestniczymy w tych 
paschalnych wydarzeniach. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Rdz 12,1–4a   Ps 33   2 Tm 1,8b–10    
Mt 17,1–9 

Punktem wyjścia w byciu uczniem 
Jezusa jest doświadczenie spotkania  
z Bogiem. Słowo Boże pokazuje nam 
dzisiaj, że to doświadczenie ma nas 
ruszyć z miejsca. Nie wolno nam 
zatrzymać się tylko na nim, ale mamy 
zaufać Bogu i ruszyć drogą wiary, ruszyć 
w nieznane. Czas Wielkiego Postu jest 
doświadczaniem Pana Boga, ale jest też 
szkołą zaufania. Słuchaj Pana i pozwól 
się Mu prowadzić. 


