
Nr 30 (204), XXVII Niedziela Zwykła 

+ W tym ostatnim pożegnaliśmy Ś.P. Zofię Biernacką, Ś.P. Marię Szmyd oraz Ś.P. Wiktora Barańskiego + 
 

                          TYGODNIK SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ZAWIERZENIA W TARNOWCU 
 

W   S E R C U   M A R Y I 
                                     www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl 

 
 

 

    Tarnowiec, 2 października 2022 

 

GRUPY PARAFIALNE 

Człowiek nie znosi pustki, głodu. 
No wiadomo, głodny Polak, to Polak zły. A 
głodna dusza? … to dusza narażona na zło. 
Trzeba zadbać o to by nie pozwolić wygło-
dzić i zaprzepaścić swoje talenty, zdolności, 
przez lata rozwijaną wrażliwość czy dopiero 
co odkryty potencjał. Czasem to i pusty 
czas, któremu trzeba nadać formę i treść. 
Formować to nadawać kształt. Nawet naj-
lepsze, najlepiej przygotowane ciasto, aby 
dobrze wyrastać musi być otoczone pewną 
formą, żeby się nie rozlazło. Dlatego nikt z nas, którzy zmieniamy się 
przez życie – niejako wyrastamy jak ciasto, to nikt z nas nie jest ufor-
mowany do końca. Każdy jest zaproszony do ciągłej formacji. Gdzie ona 
jest? Bliżej niż myślisz! 

Chłopcy od 4 klasy szkoły podstawowej mogą przyjąć komżę 
Liturgicznej Służbie Ołtarza by podjąć wartę - służbę Bogu przy ołtarzu. 
Ministranci - wcale nie najgrzeczniejsi chłopcy – ale starają się(!) wyra-
biać w sobie odpowiedzialność i systematyczność. Mimo różnego wieku 
tworzą zgraną paczkę na zbiórkach i w codzienności; spędzają razem 
czas, pomagają sobie nawzajem, wspierają się! Zapraszamy, wystarczy 
przyjść do zakrystii. 

Chłopcy i dziewczęta, dzieci i młodzież mogą wejść w grono 
OAZY, wzrastać w Ruchu Światło Życie, To grupa, która rozwija ducho-
wość, talenty, uczy wzajemnej pomocy i radosnego przeżywania mło-
dości. Dzieci ze szkoły podstawowej gromadzą się w sobotnie przedpo-
łudnie, by pogłębiać swoją więź z Bogiem i sobą nawzajem. Przez 
wspólną zabawę, poznawanie Słowa Bożego, animacje, warsztaty, 
spędzany w grupie wesoło, a za razem twórczo czas - poznają Dobrego 
Boga Ojca. Zapraszamy w sobotę o godz. 9:00 Oaza dla dzieci z klas VI-
VIII, natomiast o 11:00 Oaza dla dzieci z klas I-V. 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży gromadzi młodzież, któ-
ra uczy się wspólnego działania, kreatywności aby dojrzale po chrześci-
jańsku żyć.  KSM jako organizacja/wspólnota kościelna skupia nastolat-
ków, którzy chcą pożytecznie i na chwałę Bożą wykorzystać swój czas. 
KSM kształtuje, wzbogaca o wartościowe relacje, pomaga pokonać 
słabości i odnaleźć właściwą drogę wdł. darów, którymi obdarzył Bóg. 
Nie brakuje też młodzieńczej radości. Będąc stowarzyszeniem ogólno-
polskim wspólnota KSM może więcej niż jednostka. Przyjdź w piątek po 
Mszy popołudniowej. 

Schola jest wspólnotą osób, które uwielbiają Boga wspólnie 
śpiewając. Jest grupa dziecięca i grupa dorosła. Wszyscy jednak wyróż-
niają się pasją do muzyki oraz chęcią rozwijania daru śpiewu. Ale i swo-
je miejsce znajdą Ci, którzy dopiero odkrywają te talenty. Zachęcamy 
do zapoznania się z działalnością scholi oraz zapisywania się do tej 
wspaniałej grupy, bo jak mawiał św. Augustyn: ,,kto śpiewa dwa razy 
się modli”. Próba scholi dziecięcej w każdą sobotę o godz. 10:00,  
a scholi dorosłych co dwa tygodnie we wtorek o godz. 20:00. 

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, 
którzy w zorganizowanej formie współpracują bezpośrednio z kapła-
nami w wypełnianiu wspólnej misji Kościoła  Katolickiego.  Podejmują 
 

 
 
 
 
staranie by przekształcać codzienność na życie zgodnie z wolą 
Jezusa Chrystusa. Cel ten realizuje się na drodze wprowadzenia 
w życie metody: widzieć, oceniać, działać. Członkowie AK po-
dejmują konkretne działania, akcje, inicjatywy dla całej parafii  
w różnych dziedzinach życia, czerpiąc inspirację z wiary i nau-
czania Kościoła Katolickiego. Zapraszamy 3. środa miesiąca po 
Mszy Świętej. 

Koło Biblijne - Czytając i rozważając Pismo Święte  
z kapłanem – przewodnikiem, uczestnicy spotkań dowiadują się 
nie tylko o znaczeniu przeczytanych tekstów dla pierwszych jego 
odbiorców ale również co one oznaczają dla żyjących współcze-
śnie. Poprzez rozważanie Pisma Świętego w grupie łatwiej zro-
zumieć wskazówki jakie ukrył tam Bóg dla nas ludzi - jak żyć. 
Celem spotkań Kręgu Biblijnego jest nie tylko poznanie Biblii, ale 
uczynienie z niej Księgi, która jest światłem dla życia. Spotkania 
odbywają się w każdy wtorek o 19.00. 

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem 
świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-
Życie. DK chce pomóc małżonkom pełniej otworzyć się na ra-
dość i moc Chrystusa płynącą z sakramentu małżeństwa. Mał-
żeństwa należące do Oazy Rodzin tworzą wspólnoty 4-7 mał-
żeństw, zwane kręgami. Zapraszamy do wspólnoty małżeństwa, 
które chciałyby pogłębić więź z Bogiem, zbliżyć się do współmał-
żonka, odnaleźć przyprószoną codziennością i upływającym 
czasem miłość, która przed laty połączyła ich sakramentem 
małżeństwa. Wspólnota daje siłę, jest źródłem wsparcia i po-
mocy w kroczeniu drogami, które prowadzą do pogłębiania 
wiary jedności w rodzinie. Spotykają się raz w miesiącu. 

Wielki skarb setek odmawianych paciorków różańca, 
które łączą się we wspólną modlitwę to Róże Różańcowe. 
Wspólnie odnawiana modlitwa jak zaplecze dla intencji Kościoła 
powszechnego, naszej parafii. Każdy daje kilka chwil na dziesią-
tek, a w sumie to godziny modlitw. 

Ciche i często spowite cierpieniem modlitwy Duszpa-
sterstwa Chorych - osób odwiedzanych w pierwsze soboty 
miesiąca to niesamowity skarbiec. Swoim cierpieniem prowadzą 
szturm do nieba za nas wszystkich. Dzięki ich bliskim, którzy 
także podejmują codzienny trud opieki, księża mogą spotkać się 
z nimi i umocnić sakramentami. 

Nikt nie lubi jak mu się na talerz nakłada i wpycha do 
jedzenia. Ale cennym jest, gdy ktoś z półmiska pełnego dobroci 
zachęca: „spróbuj taki czy inny kąsek. Spróbuj!” Dziś w imieniu 
duszpasterzy mówimy spróbuj! To czy tamto. Nie dla nas, ale 
dla siebie i dla swoich bliskich. Wszystkie duszpasterstwa są 
otwarte, nawet jeśli ktoś się zraził, to do każdych można wrócić. 
Jak z grilla, nieraz się trafi gorszy kawałek, to nie znaczy, że już 
trzeba głodować. Być sytym, tak w sam raz. Tyle ile moja wraż-
liwość potrzebuje. Wtedy czuję się pełny pokoju, mimo, że  
i życie i tyle spraw, obowiązków, to czuje się dobrze. Bo roz-
tropnie formuję swoje życie. By było ono dobre. Prawdziwie 
dobre. 

ks. Paweł 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 03.10  

7:00 + Stanisław Malinowski (int. od 
chrzestnej z rodziną) 

16:30 
Wrocanka 

W int. Teodory i Janusza w 40. rocz. 
ślubu 

18:00 + Teresa Mazur 

+ Andrzej Klisiewicz 

Poza + Maria Goleń (greg.) 

+ Adam Buda (greg.) 

+ Piotr Mazur (greg. - int. od Urszuli 
Maczugi) 

+ Maria Szmyd (int. od Grażyny i 
Kazimierza z Krosna) 

+ Kamil Niezgoda (int. od Maksymi-
liana i Marty) 

Wtorek 04.10 – św. Franciszka 

7:00 + Stanisław Malinowski (int. od 
rodziny Bożków z Moderówki) 

16:30 
Wrocanka 

+ Piotr Lepucki (int. od mamy) 

18:00 + Zofia Machowska (int. od syna 
Zbigniewa z rodziną) 

+ Helena Gancarz (int. od Marty 
Kosiby z rodziną) 

Poza + Maria Goleń (greg.) 

+ Kamil Niezgoda (int. od rodziny 
Gromek z Potakówki) 

+ Maria Szmyd (int. od rodziny Wik-
torskich) 

+ Piotr Mazur (greg. - int. od 
chrzestnej Zuzanny z rodziną) 

+ Adam Buda (greg.) 

Środa 05.10 – św. Faustyny 

7:00 + Stanisław Malinowski (int. od 
rodziny Smalarzy) 

W int. Jana o zdrowie i za Michała 

19:00 Za ofiarodawców 

Dziękczynna za powrót do zdrowia i 
pomyślne załatwienie spraw 

Poza + Maria Goleń (greg.) 

+ Adam Buda (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od Iwony Olbrot 
z rodziną) 

+ Piotr Mazur (greg. - int. od Anny i 
Kazimierza Styś z rodziną) 

Czwartek 06.10 

7:00 + Stanisław Malinowski (int. od 
Haliny Szcześniak) 

16:30 
Wrocanka 

+ Piotr Lepucki (int. od brata z żoną) 

18:00 + Zofia Machowska (int. od syna 
Edwarda z rodziną) 

+ Helena Gancarz (int. od Bogusława 
Garbacik) 

Poza 
+ Maria Goleń (greg.) 

+ Adam Buda (greg.) 

+ Maria Szmyd (int. od Marii Gadza-
ła) 

+ Piotr Mazur (greg. - int. od Andrze-
ja i Karasia z rodziną) 

Piątek 07.10 – NMP Różańcowej 

7:00 + Andrzej Jantoń 

+ Stanisław Malinowski (int. od 
Marii Malinowskiej) 

16:30 
Wrocanka 

+ Piotr Lepucki (int. od Ireny i Jadwi-
gii – kuzynek z Tarnowca) 

18:00 Prośba o opiekę i błogosławieństwo 
Boże za wstawiennictwem Matki 
Bożej Tarnowieckiej dla Marii i jej 
rodziny 

Poza + Maria Goleń (greg.) 

+ Piotr Mazur (greg. - int. od brata 
Waldemara z rodziną) 

+ Maria Szmyd (int. od Wioletty i 
Adama Gadzała) 

+ Adam Buda (greg.) 

Sobota 08.10 

7:00 + Janina i adolf Garbacik (w 12. rocz. 
śm.) 

16:30 
Wrocanka 

+ Piotr Lepucki (int. od bratanicy 
Anety i Patrycji z rodzinami) 

18:00 + Stanisława Juszczyk (w 13. rocz. 
śm.) 

+ Stanisław Malinowski (int. od 
Teresy i Tadeusza Szcześniak) 

Poza + Maria Goleń (greg.) 

+ Piotr Mazur (greg. - int. od brata 
Waldemara z rodziną) 

+ Maria Szmyd (int. od rodziny Cho-
chlów) 

+ Adam Buda (greg.) 

Niedziela 09.10 

7:00 + Krystyna Biernacka Zydek 

8:30 
Wrocanka 

+ Jan Bugiel (w 10. rocz. śm.) 

10:00 + ks. Adam Garbacik i ks. Władysław 
Gurbisz 

Poza + Maria Goleń (greg.) 

+ Piotr Mazur (greg. - int. od brata 
Waldemara z rodziną) 

+ Maria Szmyd (int. od Anny i Ro-
mana Dziadek z Dobrzechowa) 

+ Adam Buda (greg.) 

11:30 Za parafian 

+ Władysława Urban (w 11. rocz. 
śm.) 

16:30 + Helena Rzońca (w 10. rocz. śm.) 

 
 

 

 
SŁOWO NA NIEDZIELE 

 
Ha 1,2-3;2,2-4   Ps 95    

2 Tm 1,6-8.13-14   Łk 17,5-10 
 

„Dodaj nam wiary” - to prośba jaką 
kierują dziś Apostołowie do Jezusa.  
A czy nam zależy, aby nasza wiara 
rosła i się rozwijała? Czy prosimy 
Pana, aby dodał nam wiary? Jezus nie 
czyni jakiś magicznych obrzędów  
w wyniku czego nagle wiara Aposto-
łów wzrasta. Jezus dodaje im wiary 
pokazując jaka jest jej istota i odpo-
wiednio ją ustawia. Warto się temu 
przyjrzeć ponieważ jest to ważna 
nauka dla nas. Jezus pokazuje, że 
istotą wiary jest posłuszeństwo Bogu. 
My natomiast niejednokrotnie wi-
dzimy wiarę odwrotnie – chcieliby-
śmy, by Bóg nas słuchał i spełniał 
nasze polecenia. Błędne rozumienie 
prowadzi do rozgoryczenia, że Bóg 
nie reaguje na nasze prośby. A czy my 
reagujemy na Jego? Przyjrzyj się swo-
jej wierze... 
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. W tym tygodniu wypada: w piątek wspo-
mnienie NMP Różańcowej. 
2. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe  
w dni powszednie o godz. 17:30 w Tarnowcu  
i o godz. 16:00 we Wrocance. W niedziele 
nabożeństwo o godz. 16:00 w Tarnowcu.  
W poniedziałek dzieci otrzymają plansze  
a w kolejne dni będą otrzymywać obrazki.  
Na koniec miesiąca dla wytrwałych będą 
upominki. 
3. W poniedziałek na godz. 17:30 zapraszamy 
rodziców z dziećmi przygotowującymi się do  
I Komunii Świętej. Dzieci otrzymają Różańce. 
4. We wtorek Koło Biblijne o godz. 19:00 na 
plebanii, a o 20:00 próba scholi dorosłych  
w domu pielgrzyma. 
5. W środę o godz. 19:00 Nabożeństwo Zawie-
rzenia (tzw. Fatima): Msza Święta, a po niej 
procesja różańcowa z lampionami. Do uczest-
nictwa we Mszy św. i niesienia figury zapra-
szamy strażaków z Umieszcza i Wrocanki. Nie 
będzie w tym dniu Różańca i Mszy św. we 
Wrocance. 

 

6. W czwartek dodatkowa Msza święta  
o godz. 20:00, po niej adoracja, która trwa 
do Nabożeństwa Różańcowego w piątek. 
7. W tym tygodniu pierwszy piątek miesią-
ca. Spowiedź we Wrocance o godz. 16:00  
i w Tarnowcu od godz. 17:00. 
8. Zapraszamy na spotkania grup dziecię-
cych i młodzieżowych. W piątek po Mszy 
św. wieczornej KSM, w sobotę o godz. 
10:00 Schola dziecięca, o godz. 9:00 Oaza 
dla dzieci z klas VI-VIII, a o godz. 11:00 dla 
dzieci z klas I-V. Spotkania odbywają się co 
tydzień. Opis grup znajduje się w bieżącym 
numerze gazetki parafialnej. 
9. W najbliższą niedzielę (9.10) na Mszę  
o godz. 11:30 zapraszamy młodzież przygo-
towującą się do sakramentu bierzmowania 
z klas VIII wraz z rodzicami. Młodzież zosta-
nie włączona w grono kandydatów oraz od 
rodziców otrzymają Pismo Święte. Jeżeli 
ktoś nie ma go jeszcze, to przypominamy, 
że można je nabyć w sklepiku parafialny. 
10. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 6. z Potakówki i 1. z Roztok. 
11. W sklepiku można nabyć kalendarze 
rolnicze oraz kalendarze ze św. Berettą 
Mollą na rok 2023. 
12. Akcja Katolicka organizuje wyjazd do 
Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowa w dniu 
22 października. Szczegóły na plakacie. 
13. W zakrystii są do odebrania rozpiski 
Mszy pogrzebowych za śp. Piotra Mazura, 
Zofię Biernacką i Marię Szmyd. Można je 
znaleźć także na stronie parafii. 

 


