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Wywiad z ks. Pawłem – nowym wikarym 

Szczęść Boże, tym razem zapraszam do 
lektury wywiadu z ks. Pawłem Smoleniem 
– od września tego roku posługującym  
w naszej parafii: 
Księże Pawle, jesteśmy u księdza w poko-

ju i rzuca się w oczy krzyż oraz tablo rocz-

nikowe. Jakie znaczenie ma one mają dla 

księdza? 

Ks. Paweł: Doświadczenie tajemnicy krzy-

ża, miłości Jezusa Chrystusa jest drogą, 

która prowadzi każde chrześcijańskie życie 

w jego powołaniu. Dla mnie to droga ka-

płaństwa, a w tym formacja seminaryjna  

i rocznik święceń 2014. 

Z obrazka prymicyjnego można wyczytać cytat: Przestań się lękać,  

a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą”. Dz 18. Co znaczą dla ks. 

te słowa? 

Ks. P.: To słowa Jezusa skierowane do św. Pawła gdy borykał się z prze-

ciwnościami. Wierzę, że z Jezusem jesteśmy w stanie pokonywać każdą 

trudność. Pokonane przeszkody później przerodzić mogą się w do-

świadczenie wzmacniające na życiowej drodze. Wystarczy się nie bać  

i nie zamykać,  kolokwialnie „robić swoje” ale z Chrystusem (!). Czytając 

Biblię w klasie maturalnej zatrzymałem wzrok na tych słowach Jezusa  

i one poprowadziły mnie przez seminarium, święcenia i dalej prowadzą. 

No właśnie. A propos święceń kapłańskich. Powinniśmy zacząć od 

tego; Zanim święcenia to najpierw wzrastanie, wychowanie w miejscu 

zamieszkania i decyzja o wyborze drogi życia. Proszę przybliżyć te 

miejsca. 

Ks. P.: Pochodzę z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzost-

ku. Tam wzrastałem, kończyłem szkołę podstawową i gimnazjum. Do 

szkoły średniej dojeżdżałem do Jasła, k. Tarnowca ;) Świetnie wspomi-

nam czas dzieciństwa ale dopiero od 11-12 r.ż. dołączyłem do grup 

duszpasterskich w parafii. Najpierw w 5. klasie do ministrantów, póź-

niej także do KSMu. To był „strzał w 10tkę”! Odnalazłem się w gronie 

kreatywnych i uśmiechniętych najpierw dzieci, później młodzieży. Roz-

wijaliśmy się w wierze, wzajemnych relacji , czy też zwykłej zaradności 

życiowej.  

Nie tęskni ks. za domem? Czy wcześniej znał ksiądz Tarnowiec i tutej-

sze okolice? Jakie były pierwsze wrażenia po przyjeździe tutaj? 

Ks. P.: Do domu rodzinnego jest oczywiście tęsknota. Od czasu do czasu 

z przyjemnością odwiedzę rodziców. Moim domem jednak stał się już 

Tarnowiec. Okolice znałem z racji szkoły średniej oraz zahaczając  

o Beskid Niski (sercu bliski), czy też Pogórze Ciężkowickie z widocznym  

z naszej kalwarii Liwoczem. A pierwsze wrażenia? Piękno spojrzenia od 

figury Matki Bożej, piętrząca się świątynia, naturalna serdeczność  

i przewodnictwo duszpasterskie ks. Proboszcza oraz zaangażowanie  

i życzliwość ks. Łukasza. No i to „coś” czego nie da się opisać… 

 

 

 

Od razu po przyjeździe zaczął się wir obowiązków. Które z nich 

ksiądz pełni? 

Ks. P.: Pierwsze z nich to te wspólne dla każdego księdza. Posłu-

ga w konfesjonale, sprawowanie sakramentów, kancelaria para-

fialna. Ponadto prowadzenia grup parafialnych: ministrantów, 

lektorów, funkcja asystenta w KSMie oraz Akcja Katolicka i Sto-

warzyszenie przyjaciół WSD; oczywiście także katecheza w Szko-

le Podstawowej w Tarnowcu. 

Życie księdza to nie tylko homilie i modlitwa ale także czas 

wolny. Jak ks. spędza takie chwile? 

Ks. P.: Lubię aktywnie spędzać wolny czas. Sport, a w tym szcze-

gólnie rower oraz biegi to moje główne hobby. Przy gorszej 

pogodzie lektura książki, czy dobry film lub odwiedziny znajo-

mych.  

Jakie ks. ma marzenia, plany co do posługi w Tarnowcu? 

Ks. P.: Pierwszym moim celem jest wskazywanie na Pana Boga. 

Dobre wypełnianie powierzonych mi czynności kapłańskich; 

opieka i rozwój grup duszpasterskich, by zbliżać się wspólnie do 

Boga. Solidne prowadzenie katechezy w szkole. Bardzo ważnym 

pragnieniem jest dobre włączenie się w trwające przygotowanie 

do 100-nej rocznicy koronacji figury Matki Bożej.  

Tego księdzu życzymy! Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
SŁOWO NA UROCZYSTOŚĆ 

NARODZENIA NMP 
 

Mi 5,1-4a   Ps 96  Rz 8,28-30   Mt 1,1-16.18-23 
 

Warto w dzisiejszą Uroczystość zatrzymać się nad 
Ewangelią, która pokazuje nam tzw. rodowód Jezusa. 
Może on wydawać się trudny i niezrozumiały ale może 
stać się inspiracją, by sięgnąć po Stary Testament i poczy-
tać dzieje poszczególnych osób w nim wymienionych. 

Części z nich poświęcone są spore fragmenty Pisma 
Świętego. Co w nich wyczytujemy? Historię człowieczeń-
stwa, które oprócz blasków, ma też cienie i to nieraz 
bardzo głębokie – grzech, który może nas szokować.  
A jednak to prawda o nas... Narodziny każdego z przod-
ków Jezusa są jednak pisaniem Bożej historii na krzywych 
ludzkich drogach. I ostatecznie Bóg bierze tą historię, 
przyjmuje ją jako swoją po to by stać się zbawicielem 
człowieka! Bierze ją przez Maryję, która poślubia Józefa  
i niejako w niej poślubia te poranione dzieje pozwalając 
by stały się Jego historią! Przez Maryję jednak odrywa 
nas od tego zepsutego korzenia i zasadza na Nowym: 
czystym, niepokalanym, zdrowym. W jej narodzeniu roz-
poczyna się ostatni etap przed przyjściem Zbawiciela.  
Z Niej rodzi się Jezus, który zbawi swój lud od grzechów. 
Zobacz Bożą historię w Twoim życiu. 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 12.09 - NMP Rzeszowskiej 
7:00 + Kazimierz Wartyzela (int. od 

siostry Ireny) 

W int. wynagradzającej za grzechy 
w rodzinie 

18:00 + Kazimierz Bukowiecki (w 8 rocz. 
śm.) 

+ Adela Orzechowicz (int. od brata-
nicy Alicji z rodziną) 

Poza + Maria Wójcik (int. od rodziny 
Żarnowskich) 

+ Marek Kochanek (int. od Daniela 
Bracha z Roztok) 

+ Kamil Niezgoda (int. od rodziny 
Paszyna) 

+ Kamil Niezgoda (greg. - int. od 
Krystyny i Stanisława Wójtowicz 
wraz z rodziną) 

Wtorek 13.09 – św. Jana Chryzostoma 
7:00 + Kazimierz Wartyzela (int. od brata 

Jana i Katarzyny oraz córki Ani) 

O światło Ducha Świętego, opiekę 
Matki Bożej i zdrowie dla dzieci 
Marka, Moniki i Barbary 

18:00 + Cecylia Dubiel (int. od wnuczki 
Wioletty z rodziną) 

Dziękczynna za otrzymane łaski z 
prośbą o dalszą opiekę 

 
Poza 

+ Maria Wójcik (int. od rodziny 
Kisiołków z Tarnowca) 

+ Marek Kochanek (int. od rodziny 
Zygfryda i Alicji Jasińskich) 

+ Kamil Niezgoda (int. od OSP 
Wrocanka) 

+ Kamil Niezgoda (greg. - int. od 
rodziny Świstaków) 

Środa 14.09 – Święto Podwyższenia  
Krzyża Świętego 

7:00 + Kazimierz Wartyzela (int. od 
kierownika, pracowników i uczest-
ników Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Nowym Żmigro-
dzie) 

+ Janina Marek 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Cecylia Dubiel (int. od męża) 

Poza + Maria Wójcik (int. od rodziny 
Michalskich) 

+ Marek Kochanek (int. od Marii 
Kochanek) 

+ Kamil Niezgoda (int. od kolegów i 
koleżanek z Bud) 

+ Kamil Niezgoda (greg. - int. od 
wychowawczyni z Gimnazjum) 

Czwartek 15.09 – NMP Bolesnej 
7:00 

 
+ Jan Marek 

+ Zofia Machowska (int. od córki 
Marii z mężem) 

18:00 Dziękczynna w 10. rocz. ślubu 
Weroniki i Daniela, z prośbą o 
dalsze Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej 

+ Stanisław Filip 

Poza + Maria Wójcik (int. od rodziny 
Głodów) 

+ Marek Kochanek (int. od Wiesła-
wy Marek, Kingii i Dagmary Troni-
na) 

+ Kamil Niezgoda (int. od kolegów i 
koleżanek z Bud) 

+ Kamil Niezgoda (greg. - int. od 
kolegów z Roztok i Sądkowej) 

Piątek 16.09 – św. Korneliusza i Cypriana 
7:00 + Zofia Machowska (int. od córki 

Barbary z mężem) 

+ Józef Marzec (int. od córki Kry-
styny z mężem) 

18:00 + Maria i Mieczysław Majewscy 

+ Tadeusz i Ludwika Szustkiewicz 

Poza + Maria Wójcik (int. od rodziny 
Głodów) 

+ Marek Kochanek (int. od Danuty i 
Jerzego Bęben) 

+ Kamil Niezgoda (int. od kolegów i 
koleżanek z Bud) 

+ Kamil Niezgoda (greg. - int. od 
kolegów z Czeluśnicy) 

Sobota 17.09 
7:00 + Zofia Machowska (int. od córki 

Doroty z rodziną) 

+ Józef Marzec (int. od córki Anny z 
rodziną) 

18:00 + Jan Madejczyk i zmarli z rodziny 

+ Maria i Mieczysław Macek 

Poza + Maria Wójcik (int. od rodziny 
Malig) 

+ Marek Kochanek (int. od Marii 
Herbuta) 

+ Kamil Niezgoda (int. od Pauliny 
Kobak z rodziną) 

+ Kamil Niezgoda (greg. - int. od 
Wiktorii i Kacpra) 

Niedziela 18.09 
7:00 + Tadeusz Dubiel (w 3. rocz. śm.) 

8:30 
Wrocanka 

+ Stanisław Wiktorski 

10:00 + Antoni (w 2. rocz. śm.) 

Poza + Maria Wójcik (int. od grupy 12 z 
Tarnowca) 

+ Marek Kochanek (int. od pracow-
ników Banku PKO SA w Jedliczu i 
Krośnie) 

+ Kamil Niezgoda (int. od sąsiadki 
Danuty Gałuszka) 

+ Kamil Niezgoda (greg. - int. od 
przyjaciół) 

11:30 Za parafian 

+ Józef Gwiżdż (w 10. rocz. śm.) i 
Józefa 

16:30 + Lucjan Nowacki (w 11. rocz. śm.) 

 
 

 

Po Mszy św. prosimy o pozostanie  
w kościele na spotkanie. 
4. We wtorek Koło Biblijne o godz. 19:00 
na plebanii. 
5. W tym tygodniu rozpoczynamy spo-
tkania dla kandydatów do Bierzmowania 
z klas VIII. Będą one we wtorek i czwar-
tek. Prosimy, aby młodzież wybrała swój 
dzień i przyszła w danym dniu na spo-
tkanie, które rozpocznie się o 18:45  
w domu pielgrzyma. Spotkania będą 
trwały do godz. 20:15. Prosimy rodzi-
ców, aby zadbali o powrót młodzieży do 
domu. Spotkania będą co dwa tygodnie. 
6. W czwartek dodatkowa Msza święta  
o godz. 20:00, po niej adoracja, która 
kończy się w piątek o godz. 16:30. 
7. W piątek po Mszy św. spotkanie KSM 
8. W sobotę pielgrzymka dzieci i mło-
dzieży z grup parafialnych do Sanktua-
rium bł. Karoliny w Zabawie wraz z wy-
poczynkiem w parku trampolin w Tar-
nowie. Wyjazd o godz. 8:30. Jeżeli jesz-
cze ktoś nie oddał zgody na wyjazd, 
prosimy o doniesieni jej do wtorku. 
9. Ta sobota, to trzecia sobota miesiąca 
– o godz. 17:30 Różaniec w intencji 
Obrony Życia oraz modlitwa za rodziców 
oczekujących potomstwa. 
10. Zapraszamy całą wspólnotę parafial-
ną do udziału w zbiórce zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (wykaz 
rzeczy w gablotce i na Internecie). Sprzęt 
można składać boisku koło domu piel-
grzyma pod koszem do koszykówki do 
wtorku 20 września. Dochód przezna-
czony jest na posługę misyjną pochodzą-
cego z naszej diecezji ks. bp Krzysztofa 
Kudławca pracującego w Ekwadorze. 
11. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 4. z Dobrucowej i 1.  
z Potakówki. 
12. Jeszcze raz prosimy o przyjęcie na 
nocleg pielgrzymów idących do Dębowca 
w sobotę po wieczornej Mszy świętej. 
Na chwilę obecną zdeklarowały się tylko 
3 rodziny, które łącznie mogą przyjąć 
około 25 osób. Pielgrzymów ma być 
natomiast około 120. Jeżeli nawet ktoś 
jest już umówiony bezpośrednio z piel-
grzymami prosimy jednak o informację 
do ks. Pawła Smolenia, aby móc skoor-
dynować całość noclegów. 
13. W przyszłą niedzielę zapraszamy na 
pieszą pielgrzymkę do Dębowca na Uro-
czystości Odpustowe. Wyjście o godz. 
5:45 wraz z pielgrzymami z Rzeszowa. 
Powrót na własną rękę. Zapisy w zakry-
stii. 
14. W zakrystii jest do odebrania rozpi-
ska Mszy pogrzebowych za śp. Marię 
Wójcik. Można ją znaleźć także na stro-
nie parafii. 
 
 
 
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. W tym tygodniu wypada: w poniedziałek 
wspomnienie NMP Rzeszowskiej, w środę 
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego,  
w czwartek wspomnienie NMP Bolesnej. 
2. Dziś o godz. 16:00 Nieszpory ludowe. 
3. We wtorek na Mszę św. o godz. 18:00 
zapraszamy rodziców z dziećmi przygoto-
wującymi się do I Komunii Świętej. 

 


