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Ogłoszenia parafialne 
 

1. Zapraszamy do SPOWIEDZI i Adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Codziennie w dni powszednie od godz. 10 do 
13 i od 18:30 do 20:30 znajdziecie księdza w pierwszym 
konfesjonale po prawej stronie. Prosimy, gdyby było kilka 
osób, by zachować odstęp 1,5 metra jeden od drugiego. 
Będzie też płyn do dezynfekcji przy konfesjonale. Prosimy  
z niego korzystać przed i po spowiedzi/rozmowie duchowej. 
W tych godzinach będzie też wystawiony NAJŚWIETSZY 
SAKRAMENT do prywatnej ADORACJI. Prosimy by korzystać 
z tej spowiedzi ponieważ nie będzie organizowanej 
spowiedzi przedświątecznej z udziałem księży z innych 
parafii. 

2. Nie będzie nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej 
we Wrocance. 

3. Przypominamy o dyspensie księdza biskupa od 
uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej. Korzystajmy  
z niej. 

4. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w życiu parafii  
i modlitwach za pośrednictwem Internetu: 
- transmisja na żywo z naszego kościoła na 
http://tarnowiec.aztv.pl  
- nasza strona: 
http://www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl  
- nasz Facebook: @SanktuariumTarnowiec 
- kanał Youtube: Parafia Narodzenia NMP w Tarnowcu.  

5. Od tej niedzieli kontynuowana będzie katecheza księdza 
proboszcza. Na razie nie będzie jednak ona na żywo przed 
Mszami, ale można ją będzie znaleźć w internecie na 
naszych stronach wymienionych powyżej. 

6. Nadal nie będzie spotkań grup duszpasterskich.  

7. Niektóre z przyjętych intencji będą odprawiane przez ks. 
Kazimierza u niego w domu. Wynika to z troski o jego 
zdrowie. Intencje te będą ogłaszane o przyjętych godzinach. 
Prosimy o zrozumienie.  

8. Wydawca gazety „Źródło”, „Arka”, „Cuda i łaski Boże” 
oraz „Droga” informuje, że zaprzestaje definitywnie 
wydawania swoich gazet. Nie będzie ich już w naszym 
sklepiku. 

9. Przez czas trwania koronawirusa wydawca „Gościa 
niedzielnego” nie będzie go dostarczał do parafii. 
Przypominamy o możliwości skorzystania z prenumeraty 
pocztowej.  
Szczegóły na www.igomedia.pl/Zamowprenumerate lub 
pod nr. tel. 32 608 80 83. Zachęcamy do skorzystania  
z darmowego, elektronicznego wydania „Gościa 
Niedzielnego” nr 12/2020. Szczegóły na e.gosc.pl  
w zakładce Instrukcja. 

10. Można natomiast dostać „Niedzielę” – jest ona 
wyłożona przed sklepikiem, a pieniądze za nią prosimy 
wrzucać do skrzynki w drzwiach sklepiku. 

 

 

 

 

„W jedno nas zgromadziła miłość Chrystusa” 
 

5 marca w naszej parafii odbyło się dekanalne spotkanie Akcji Katolic-
kiej. Diecezję reprezentował ks. Prałat Stanisław Potera i trzech członków 
Zarządu Diecezjalnego. Obecni byli księża opiekunowie parafialni i 45 
członków Akcji Katolickiej z dekanatów: Brzostek, Dębowiec, Jasło 
Wschód, Jasło Zachód i Nowy Żmigród oraz my jako gospodarze tego spo-
tkania. Wszystkich zebranych powitał nasz proboszcz ks. Kanonik Paweł 
Knurek. By spotkanie odbyło się w duchu wiary i miłości pomodliliśmy się 
koronką do Bożego Miłosierdzia. Wysłuchaliśmy konferencji wygłoszonej 
przez ks. Stanisława Poterę pt. „Wielka tajemnica wiary”, związanej z pro-
gramem duszpasterskim ‘Eucharystia daje życie’. Prezes Akcji Katolickiej 
Diecezji Rzeszowskiej Jeremi Kalkowski, zwrócił uwagę na kilka przedsię-
wzięć, w które powinna włączyć się Akcja Katolicka w swoich parafiach,  
a mianowicie: w Fundację PRO-PRAWO do życia, którego założycielem jest 
prof. Bogdan Chazan, w Święto Chrztu Polski, które będziemy obchodzić 
po raz pierwszy 14 kwietnia, a także w Peregrynacja obrazu i relikwii Świę-
tego Jana Pawła II - W naszej parafii będzie to 12 maj. Prezes AK przedsta-
wił również kalendarium pracy wspólnoty na rok 2020 oraz nowe publi-
kacje formacyjne przydatne w czasie spotkań parafialnych.  Po czym 
rozpoczęła się dyskusja, w której członkowie poruszali wiele spraw 
dotyczących wiary, świętości i apostolstwa, a także dzielili się inicjatywami, 
które organizują w swoich parafiach. Na koniec zawierzyliśmy się Matce 
Bożej Tarnowieckiej.  

Wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego spotkania serdecznie 
dziękujemy ~ Króluj Nam Chryste!     

Teresa                   

 W świecie LSO 
 

W sobotę 29 lutego miały miejsce dwa wydarzenia dotyczące 
Liturgicznej Służby Ołtarza.  

Pierwszym było błogosławieństwo lektorskie, które odbyło się w parafii 
Bożego Ciała w Rzeszowie, a któremu przewodniczył ks. bp Jan Wątroba.  
Z naszej parafii błogosławieństwo przyjęło trzech ministrantów: Ksawery 
Forc, Andrzej Kobak i Julian Wasłowicz. Gratulujemy chłopakom i cieszymy 
się ich posługą lektorów.  

Drugim wydarzeniem był Konkurs biblijny LSO, który odbył się  
w Gorlicach. Naszą parafię reprezentowało dwóch lektorów: Jakub 
Buczyński i Patryk Kuźniarowicz. Konkurs obejmował znajomość Księgi 
Jozuego i Dziejów Apostolskich. Przygotowanie trwało miesiąc. 
Konkurencja była silna, bowiem trzeba było zmierzyć się z kilkukrotnymi 
mistrzami Polski i niestety naszym przedstawicielom nie udało się wejść na 
podium. Może za rok, w kolejnym konkursie? Nie tracimy ducha  
i podejmujemy lekturę Pisma Świętego. 

Ks. Łukasz 

 

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 23.03. 

7:00 + Edward Tomasik (int. od 
siostry Janiny z rodziną) 

Ks. 
Kazimierz 

+ Józefa Radoń (int. od 
wnuczki Izabeli z rodziną) 

18:00 + Józef Radoń (w 29 rocz. 
śm.) 

+ Henryka Malinowska 

+ Andrzej Tomasik (greg.) 

Poza + Małgorzata Ziomek (greg. 
– int. od sąsiada Dariusza  
z rodziną) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – 
int. od Marka Marszałek  
z rodziną) 

+ Lucyna Wojtunik (greg. - 
int. od Haliny i Bogdana 
Kranc) 

+ Lucyna Pisula (int. od 
sąsiadów z grupy III) 

Wtorek 24.03. 

7:00 + Stanisław Boratyn (w 1 
rocz. śm.) 

+ Edward Tomasik (int. od 
córki Marty i wnuczki 
Eweliny z rodziną) 

Ks. 
Kazimierz 

+ Józefa Radoń (int. od 
wnuczki Justyny) 

18:00 + Andrzej Tomasik (greg.) 

+ Zdzisława Osika (int. od 
chrześnicy Marzeny z 
rodziną) 

Poza + Małgorzata Ziomek (greg. 
– int. od sąsiadów 
Pawłowskich) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – 
int. od wychowanka Wojtka 
Forystek z rodzicami) 

+ Lucyna Wojtunik (greg. - 
int. od emerytowanych 
koleżanek córki Wioli) 

+ Lucyna Pisula (int. od 
Małgorzaty Węgrzyn i Haliny 
Piekoś) 

Środa 25.03. Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego 

7:00 
 

+ Edward Tomasik (int. od 
siostry Lucyny z rodziną) 

+ Józefa Radoń (int. od 
chrzestnego Marka Brągla  
z rodziną) 

18:00 + Anna Skała 

+ Andrzej Tomasik (greg.) 
Ks. 

Kazimierz 
Za ofiarodawców 

Poza + Małgorzata Ziomek (greg. 
– int. od Elżbiety i Romana 
Kosibów) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – 
int. od Małgorzaty i 
Krzysztofa Kidor) 

+ Lucyna Wojtunik (greg. - 
int. od rodzin: Chochołków, 
Goleniów i Krygowskich) 

+ Lucyna Pisula (int. od 
Lucyny i Zbigniewa Nowak) 

Czwartek 26.03. 

7:00 + Józefa Radoń (int. od 
chrześnicy Ewy z rodziną) 

+ Stanisław i Julia 
Orzechowicz 

Ks. 
Kazimierz 

+ Michalina Betlej (int. od 
Piotra Urama z siostrą) 

18:00 + Andrzej Tomasik (greg.) 

+ Tadeusz i Jadwiga 
Regiewicz 

Poza + Małgorzata Ziomek (greg. 
– int. od kolegi Mirka z 
małżonką) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – 
int. od Danuty Kawula) 

+ Lucyna Wojtunik (greg. - 
int. od kolegi Krzysztofa 
Kamińskiego z rodziną) 

+ Lucyna Pisula (int. od 
rodziny Zawadowiczów) 

20:00 Dziękczynna z okazji 70 
urodzin Wiesławy z prośbą  
o potrzebne łaski 

Piątek 27.03. 

7:00 + Zdzisława Osika (int. od 
wnuczki Ewy z mężem  
i dziećmi) 

18:00 + Barbara Sobczak 

+ Andrzej Tomasik (greg.) 

+ Zofia i Edward 
Ks. 

Kazimierz 
+ Julia Smyka (int. od sióstr  
z Róży Matki Bożej z 
Lourdes) 

Poza + Małgorzata Ziomek (greg. 
– int. od Marcelina i Elwiry 
Polak) 

+ Agnieszka Młocek, z 
prośbą o opiekę nad rodziną 
zmarłej (greg. – int. od 
rodziny Michalskich) 

+ Lucyna Wojtunik (greg. - 
int. od zespołu dworzanie  
z Łubna) 

+ Lucyna Pisula (int. od Ani  
z rodziną) 

Sobota 28.03. 

7:00 
 

+ Józefa Radoń (int. od 
siostry Janiny z rodziną) 

O zdolność realizacji woli 
Bożej 

Ks. 
Kazimierz 

O zdrowie Grzegorza 

18:00 + Andrzej Tomasik (greg.) 

+ Józef Biernacki i Zofia 
Macioszek (w 10 rocz. śm.) 

Poza + Małgorzata Ziomek (greg. 
– int. od rodziny Wachlów) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – 
int. od Jolanty Lepuckiej 
Muzyka z rodziną 

+ Lucyna Wojtunik (greg. - 
int. od kolegi Tadeusza  
z żoną) 

+ Wacław Polak (int. od 
rodziny Kielar) 

Niedziela 29.03. 

7:00 + Barbara Lepucka (w 3 rocz. 
śm.) 

8:30 
Wrocanka 

+ Julia Smyka (int. od syna 
Sylwestra z żoną) 

10:00 Podziękowanie za przeżyte 
80 lat, z prośbą o zdrowie  
i błogosławieństwo Boże dla 
Marii Dunaj 

Poza + Małgorzata Ziomek (greg. 
– int. od kolegów i koleżanek 
córki Natalki z Błażkowej) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – 
int. od Stanisławy Lepuckiej 
z rodziną) 

+ Lucyna Wojtunik (greg. - 
int. od pracowników 
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tarnowcu) 

+ Wacław Polak (int. od 
kolegów i koleżanek ze 
Szkoły Podstawowej z 
Tarnowca) 

11:30 Za parafian 
Ks. 

Kazimierz 
+ Andrzej Tomasik (greg.) 

16:30 + Tadeusz, Eugeniusz, Maria 
i Stanisław Ryba 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

1 Sm 16,1b.6–7.10–13b     
Ps 23   Ef 5,8–14    J 9, 1-41 

Światłość – ciemność. Dzień – noc. Wi-
dzieć – być ślepym. Dzisiejsze Słowo 
Boże pokazuje nam tych, którzy przyjmu-
ją Chrystusa – Światłość i tych, którzy Go 
odrzucają. Przyjąć Jezusa to przejrzeć, 
odrzucić to pozostać w ciemności  
i ślepocie. Przejrzyj i patrz na innych 
i na świat jak Chrystus. 
 

Rozwiązanie 
wykreślanki 

Gratulujemy wszystkim, którzy popraw-
nie rozwiązali naszą wykreślankę  Na-
gradzamy 11 pierwszych osób (ponieważ 
dziesiąte odpowiedzi przyszły egzekwo), 
a są to: Kacper Bigos, Patryk Kuźniaro-
wicz, Anna Wyderka, Kamil Wyderka, 
Adrian Ziemba, Agnieszka Marek, Teresa 
Pawłowska, Katarzyna Musiał, Wiktoria 
Wachel, Urszula Muszyńska, Andrzej 
Kupka. Po nagrody książkowe można 
zgłaszać się do zakrystii (do ks. Łukasza) 
od niedzieli 22 marca.  

Redakcja 

 


