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Tarnowiec, 9 października 2022 

Pod znakiem Baranka 
W ostatnią środę zakooczyliśmy tego-

roczne Nabożeostwa Zawierzenia – tzw. 

Fatimy. W tym roku towarzyszył nam  

z nauczaniem ks. dr Krzysztof Golas, 

którego wielu pamięta jako tutejszego 

wikariusza. Do września pochylał się wraz  

z nami nad tajemnicą grzechu, który 

niszczy miłośd, natomiast ostatnie 

głoszenie poświęcone już było prawdzie  

o Jezusie Chrystusie jako naszym Zbawi-

cielu. 

 
Wymownie i z mocą przepowiadał Jezusa 

pokazując go szczególnie jako Baranka, 

który „gładzi grzech świata”. Sami nie 

jesteśmy w stanie wyzwolid się z grzechu, 

może mamy poczucie, że wszystkie drogi 

wyjścia są zasypane. Ale jest Jezus, który 

przychodzi z pomocą! Jak owca daje nam 

wszystko z siebie: wełnę do okrycia, mleko 

do picia i swoje mięso do jedzenia – tak 

Jezus Chrystus podobnie daje się nam 

cały: okrywa nas swoją łaską, poi nas 

swoim słowem, karmi nas swoim Ciałem. 

Dziękujemy Panu Bogu za dar słowa 

przekazanego nam przez ks. Krzysztofa 

oraz wszystkim, którzy włączali się  

w asystę podczas poszczególnych 

Nabożeostw – dziękujemy strażakom oraz 

Liturgicznej Służbie Ołtarza. 

 Ostatnie spotkanie zostało także uboga-

cone przedstawieniem pt. „W cieniu 

krzyża”, którego inicjatorkami były pani 

Katarzyna i pani Teresa, a które zostało 

nam zaprezentowane przez dzieci  

i młodzież z naszej parafii. Dziękujemy za 

ich trud i zaangażowanie! Czekamy na 

kolejne mniejsze i większe inscenizacje, tej 

nowej raczkującej grupy w parafii, która 

staje się świetnym narzędziem ewangeli-

zacji. 

ks. Łukasz 

 

Parafialna grupa trzeźwościowa 
Celem pracy tej grupy jest duchowy 

rozwój uczestników, oraz uporządko-

wanie uczud zranionych przez alkohol  

i inne uzależnienia. 

Wielu z nas ma w najbliższym środowi-

sku człowieka chorego – uzależnionego  

i ta sytuacja wywraca do góry nogami 

nasze życie. Wielu wyrosło z rodzin 

gdzie ten lub podobne problemy 

wpływały na nasz rozwój i w dorosłym 

życiu zmagamy się z następstwami tych 

sytuacji w postaci lęków, kompleksów 

itp. Bardzo często te trudności wpływają 

na nasze życie duchowe, gdyż mamy 

zniekształcony obraz Boga, siebie, 

miłości i winy. Mamy problemy  

w chrześcijaoskim rozumieniu rzeczywi-

stości lub przypisujemy sobie, Bogu  

i innym to co nie jest obiektywne, ale 

mocno nam narzucają nasze uczucia. 

Nieraz mamy problem ze zrozumieniem 

swych uczud i zachowao, i to nas prowadzi 

do duchowego stygnięcia lub zniechęce-

nia. 

Celem naszej wspólnoty jest stworzenie 

grupy samopomocowej w jakiej będziemy 

razem odkrywad mechanizmy działające  

w ludzkich uczuciach, ich wpływ na 

duchowe i codzienne życie oraz metody 

radzenia sobie ze swymi zranieniami. 

Chcemy byd dla siebie wsparciem. 

Przede wszystkim jest to miejsce dla tych 

którzy chcą pracowad nad swoim 

problemem i pomóc sobie. Nie zależnie 

czy dotyczy nas osobiście jakiekolwiek 

uzależnienie czy cierpimy z powodu 

uzależnienia naszych bliskich, którzy są 

chorzy obecnie lub dawno temu i to ma 

wpływ na nasze dzisiejsze widzenie 

rzeczywistości. Pierwsze chcemy mówid  

o swoich problemach i szukad rozwiązania 

swego problemu, aby gdy znajdziemy 

zdrowy dystans będziemy wiedzied jak 

kompetentnie, odpowiedzialnie i skutecz-

nie wyciągad pomocną dłoo do naszych 

braci. 

Nasze spotkania opieramy o doświad-

czenie wyzwolenia i duchowego wzrostu 

według metody 12 kroków. Szczególnie 

inspirujemy się działaniem wspólnoty św. 

Jakuba, która ten program rozumie jak 

program formacji duchowej. 

Zapraszamy do sięgnięcia do katechez  

o 12 krokach wygłoszonych w naszej 

parafii a dostępnych na Youtube na kanale 

parafii oraz do programów na Youtube 

Rafała Porzezioskiego 12 kroków. 

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha 

bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego 

myślenia” (2Tm1,6nn). 

ks. Proboszcz 

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

Poniedziałek 10.10 

7:00 + Krystyna Biernacka Żydek 

16:30 
Wrocanka 

+ Piotr Lepucki (int. od wujka Jana) 

18:00 + Stanisław Malinowski (int. od 
rodziny Malczaków) 

+ Maria Klocek (int. od wnuczki 
Karoliny z rodziną) 

Poza 
 

+ Maria Goleo (greg.) 

+ Adam Buda (greg.) 

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

+ Maria Szmyd (int. od sędziów  
i pracowników Wydziału Rodzinnego 
Sądu Rejonowego w Jaśle) 

+ Zofia Biernacka (int. od Krystyny i 
Piotra Skopów z Jasła) 

Wtorek 11.10 

7:00 + Elżbieta Zięba (1. rocz. śm.) 
16:30 

Wrocanka 
+ Piotr Lepucki (int. od cioci Haliny 
 z rodziną) 

18:00 + Stanisław Malinowski (int. od Ewy  
z dziedmi) 

O zdrowie i błogosławieostwo Boże 
dla sióstr z Róży Opiekunki Rodzin 

Poza + Maria Goleo (greg.) 

+ Adam Buda (greg.) 

+ Piotr Mazur (greg. - int. od rodziny 
Kucharskich) 

+ Maria Szmyd (int. od sędziów 
 i pracowników Wydziału Rodzinnego 
Sądu Rejonowego w Jaśle) 

+ Zofia Biernacka (int. od wnuków 
Michała i Ani z mężem) 

Środa  12.10 

7:00 + Stefania Lepucka (z okazji imienin) 

W 50. rocz. ślubu Krystyny i 
Stanisława Chudy, dziękczynna z 
prośbą o Boże błogosławieostwo  
i opiekę Matki Bożej na dalsze lata 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Marian Wałęga (w 6. rocz. śm., int. 
od rodziny) 

Poza + Maria Goleo (greg.) 

+ Adam Buda (greg.) 

+ Piotr Mazur (greg. - int. od sąsiadów 
Lucyny i Jana) 

+ Maria Szmyd (int. od rodziny Kranc) 

+ Zofia Biernacka (int. od wnuków 
Michała i Ani z mężem) 

Czwartek 13.10 bł. Honorata Koźmioskiego 

7:00 + Zofia Świdrak 

16:30 
Wrocanka 

+ Piotr Lepucki (int. od żony Danuty) 

18:00 + Józefa i Michał Kilar 

+ Maria Klocek (int. od wnuczki Kamili 
z rodziną) 

Poza + Maria Goleo (greg.) 

+ Adam Buda (greg.) 

+ Piotr Mazur (greg. - int. od całego 
zespołu Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii z Jasła) 

+ Zofia Biernacka (int. od wnuków 
Michała i Ani z mężem) 

+ Maria Szmyd (int. od Małgorzaty  
i Adama Truty ze Skalnika) 

Piątek 14.10 

7:00 + Maria Klocek (int. od Alicji i Jana 
Burda z rodziną) 

+ Czesław Sanocki (w 10. rocz. śm.) 

18:00 + Wincenty Malinowski  

+ Maria Ziomek 

Poza + Maria Goleo (greg.) 

+ Adam Buda (greg.) 

+ Piotr Mazur (greg. - int. od Elżbiety  
i Marcina Żołądź) 

+ Zofia Biernacka (int. od rodziny 
Ziołów) 

+ Maria Szmyd (int. od rodziny 
Stopów ze Skalnika) 

Sobota 15.10   św. Teresy od Jezusa 

7:00 + Jan Gałuszka, rodzice: Maria  
i Władysław oraz syn Władysław  

16:30 
Wrocanka 

+ Piotr Lepucki (int. od córki Izabeli) 

18:00 + Józef Wójcik (w 4. rocz. śm.) 

+ Krystyna Biernacka Żydek  

Poza + Maria Goleo (greg.) 

+ Adam Buda (greg.) 

+ Piotr Mazur (greg. - int. od Figlusów 
i Szerafiniak) 

+ Zofia Biernacka (int. od rodziny 
Cyrulików) 

+ Maria Szmyd (int. od rodziny 
Orzechowiczów) 

Niedziela 16.10 

7:00 + Emilia i Józef Karczmarscy 

8:30 
Wrocanka 

+ Stanisław i Helena Juszczyk 

10:00 + Stanisław, Anna i Henryk Budziak 

Poza + Maria Goleo (greg.) 

+ Adam Buda (greg.) 

+ Piotr Mazur (greg. - int. od 
koleżanek z Ośrodka Zdrowia i apteki 
w Tarnowcu) 

+ Zofia Biernacka (int. od rodziny 
Michalskich z Żółkowa) 

+ Maria Szmyd (int. od chrzestnego 
Jana Radonia z rodziną) 

11:30 Za parafian 

+ Zofia i Edward Szarłan 

16:30 + Józef Bonar (w 14. rocz. śm.) 

 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
2 Krl 5,14-17   Ps 98   2 Tm 2,8-13    

Łk 17,11-19  
Zbawienie! To kluczowe prawda, która ma 
byd naszym osobistym doświadczeniem. Ono 
jest w centrum naszej wiary i bez niego 
będziemy się ślizgad po powierzchni 
chrześcijaostwa. Zbawienie to wyzwalające 
(uzdrawiające) działanie Boga w moim życiu. 
Aby móc go doświadczyd potrzeba posłu-
szeostwa słowu Boga. Naaman był posłuszny 
poleceniu proroka, trędowaci byli posłuszni 
poleceniu Jezusa – i wtedy właśnie 
doświadczyli uzdrawiającej mocy Boga. 
Trędowaty, który wrócił do Jezusa słyszy na 
koniec: Wstao, idź, Twoja wiara cię 
URATOWAŁA! Nie tylko uzdrowiła (co 
sugerowałby polski przekład), ale uratowała 
(co wyraża czasownik w języku greckim). Tak, 
Bóg chce mnie ratowad z mojej biedy (przede 
wszystkim grzechu). Potrzebuję tylko Mu 
zaufad i przyjąd Jego słowo! 

Ogłoszenia parafialne 
• Zapraszamy na nabożeostwa różaocowe 

w dni powszednie o godz. 17:30  
w Tarnowcu i o godz. 16:00 we 
Wrocance. W niedziele nabożeostwo  
o godz. 16:00 w Tarnowcu.  
W poniedziałek i piątek różaniec będzie 
prowadzony przez dzieci, prosimy, aby 
podeszły do przodu. 

• We wtorek Koło Biblijne o godz. 19:00 na 
plebanii. 

• W tym tygodniu spotkania dla 
kandydatów do Bierzmowania z klas VIII: 
we wtorek i w czwartek od 18:45 do 
20:15 w domu Pielgrzyma. 

• W czwartek dodatkowa Msza święta  
o godz. 20:00, po niej adoracja, która 
trwa do Nabożeostwa Różaocowego  
w piątek. 

• Zapraszamy na spotkania grup 
dziecięcych i młodzieżowych według 
stałych godzin. 

• W sobotę Dzieo Dziecka Utraconego oraz 
trzecia sobota miesiąca, kiedy to  
w naszej parafii modlimy się szczególnie 
w Obronie Życia. Zapraszamy na 
różaniec, w czasie którego polecad 
będziemy te intencje. Po Mszy świętej 
zapraszamy na spotkanie do Domu 
Pielgrzyma Obrooców Życia, członków 
Duchowej Adopcji Dziecka Nienaro-
dzonego oraz wszystkich zainteresowa-
nych tym tematem. 

• Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 2. i 3. z Roztok. 

• Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę 
do Kalwarii i Krakowa. Szczegóły na 
plakacie w gablocie i na stronie parafii. 

• W przyszłą niedzielę z racji Dnia 
Papieskiego po Mszach Świętych zbiórka 
do puszek na Fundację Dzieło Nowego 
Tysiąclecia. 

• Wypominki za zmarłych będą w tym roku 
od 2. do 8. listopada oraz w każdą 
niedzielę i piątek – w dni powszednie  
o godz. 17:30, w niedziele o godz. 16:00. 
Wypominki można składad w zakrystii 
wybierając termin. Kartki są wyłożone za 
ławkami. 

• Dziękujemy za złożone dary dla Caritas  
w Jaśle. 

• Wszystkie ogłoszenia w gablotce, 
gazetce i na stronie parafii. 
 

 


