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Tarnowiec, 23 października 2022 

Wieczory Uwielbienia? Co to i czy warto? 
 
W naszej parafii w środę 9 listopada 
odbędzie się pierwszy Wieczór Uwielbienia. 
Jest to forma modlitwy, która pojawia się w 
coraz większej liczbie parafii. W naszym 
Sanktuarium chcemy uczyd się jej od Maryi, 
która wyśpiewała Magnificat („Wielbi dusza 
moja Pana...”) i wraz z Nią uwielbiad 
dobrego Boga. Wieczory Uwielbienia będą 
odbywad się co miesiąc. Zapraszamy już dziś, 
by przyjśd chod raz oraz aby zaprosid swoich 
przyjaciół, także tych, którzy może na co 
dzieo nie żyją blisko Boga. Może to będzie 
szansa by na nowo lub po raz pierwszy 
spotkad Boga i trwad przy Nim w zachwycie 
– uwielbieniu, po prostu pozwolid się wziąd  
w ramiona. Poniżej zamieszczamy kilka 
świadectw osób, dla których uwielbienie jest 
ważną częścią ich życia. 
 
Uwielbianie to najgłębsza wolnośd w człowieku, 
dzięki której może oddad Bogu to co ma 
najcenniejszego czyli całego siebie. Ze swoją 
biedą, bezsilnością, przeciwnościami. Nie tylko  
w chwilach satysfakcji i powodzenia ale przede 
wszystkim w tym co tu i teraz. Chwila obecna 
taka jaka jest. Myślę, że uwielbienie staje się 
wyzwaniem w momentach kiedy zbliżamy się do 
szczytu naszych życiowych Kalwarii i jedyne co 
możemy wykrztusid z siebie, a co jest niejedno-
krotnie ciężkie - nasze osobiste Amen. Ono ma  
w sobie głęboki sens zgody przyjęcia Jezusa  
w całej pełni Jego Miłości do nas. Jezusa 
opuszczonego w nas samych przez to, co 
przeżywamy. Takie oddanie czci Bogu w czasie 
modlitwy nabiera głębszego sensu bo jest szczere 
i prawdziwe. Bóg w ten sposób nas przemienia 
przyjmując nasze "byd", a nie życiowe laurki. 
Modlitwa Uwielbienia uczy mnie pokory wobec 
życia i tego co mnie spotyka w życiu codziennym. 
Tego co mnie rozwija i tego co mnie ogołaca  
w mojej ludzkiej słabości, abym żył w świadomo-
ści obecności Pana Jezusa. W relacji z Nim  
i z drugim człowiekiem. AMDG!!!  

ks. Grzegorz 
 

Kilka lat temu trafiłam na wieczór uwielbienia, 
nie znałam tej formy modlitwy. Usłyszałam 
cudowny śpiew i muzykę, zobaczyłam ludzi 
adorujących Najświętszy Sakrament i usły-
szałam słowa, które trafiały do mojego serca. 
Czas się zatrzymał, wydawało się, że to 

przedsionek Nieba. Słowa przynosiły pokrze-
pienie, nadzieję i mówiły o Bożej miłości. 
Czułam jak łzy wzruszenia płyną, a wraz z nimi 
topnieje lód mojego serca. Przez kilka dni 
mimo zabiegania i wielu obowiązków 
śpiewałam w sercu jakieś melodie, czułam 
radośd i pokój. Postanowiłam za miesiąc pójśd 
ponownie... i trwa to do chwili obecnej. Powoli 
odkrywałam Boży plan na moje życie, Słowo 
Boże, moc modlitwy i wspólnoty. Bóg przez 
uwielbienie uleczył moje życiowe zranienia, 
wlewa nieustannie miłośd, radośd i pokój. To  
z Nim kroczę przez życie pokonując własne 
słabości, zniechęcenia, życiowe trudności, 
czerpiąc siłę z sakramentu pokuty, Eucharystii, 
modlitwy i adoracji. Wieczór Uwielbienia jest 
świętem, gdy we wspólnocie Kościoła stajemy, 
by uwielbid naszego Pana i Zbawiciela 
śpiewem i modlitwą, ale uwielbienie życiem 
trwa w codzienności. Chwała Panu! 

Renata 

 
Należę do wspólnoty uwielbienia od ponad 4 lat. 
Mocno wierzę w to, że trafiłem tam nie 
przypadkiem i to akurat w momencie, gdy 
potrzebowałem zmiany w swoim życiu. Przez 8 lat 
żyłem w grzechu ciężkim, nie przystępowałem do 
Komunii Świętej. Nie byłem w stanie zerwad  
z grzechem. Za radą kolegi przeszedłem 
Seminarium Odnowy Wiary, odbyłem spowiedź  
z całego życia i to był symboliczny początek 
mojego nowego życia w Panu. Zrozumiałem, że 
dla Boga nikt nie jest stracony, On się o każdego 
upomni w swoim czasie. We wspólnocie Pan 
stopniowo ukazywał mi piękno uwielbienia, 
otwierał mnie na wyrażanie się poprzez 
podnoszenie rąk oraz modlitwę na głos. Przez te 
lata dojrzewałem też do posługi muzycznej 
podczas adoracji i Mszy Świętych, gdzie 
początkowo miałem opory przed publicznymi 
wystąpieniami. Wciąż uczę się całkowitego 
zaufania Panu, zwłaszcza w chwilach próby, 
trudnościach czy cierpieniu. Ale nie wyobrażam 
sobie innej drogi. 

Michał  
 

Uwielbienie w moim życiu odgrywa ogromną rolę 
i wiele w nim zmienia. Święty Paweł w liście do 
Tesaloniczan pisze: „W każdym położeniu 
dziękujcie…” (1Tes 5, 18) - tego właśnie uczy mnie 
modlitwa uwielbienia. Moje narzekanie zamienia 
w taniec. W życiu codziennym pochłaniają mnie 
obowiązki związane z pracą, z domem i chęd 
odnoszenia sukcesów na każdym polu. Przewijają 

się przez moje życie różne relacje – te lubiane  
i bardziej udane i te, których najchętniej bym 
unikała. Pojawiają się choroby i cierpienia moje 
własne albo osób mi bliskich. Kiedy dociera do 
mnie ciężar tych różnych doświadczeo, Pan Bóg 
woła mnie do siebie i mówi mi, że nie muszę tego 
wszystkiego dźwigad sama. Nie wszystko musi się 
dziad według mojego scenariusza. Mogę oddad to 
Jemu i zaufad, że On wie co robi. Jego wizja na 
moje życie, na życie moich bliskich i na życie 
świata jest lepsza. Trwanie w Jego obecności 
przynosi pokój serca i napełnia nową nadzieją. 
Cały czas pojawia się we mnie chęd ogarnięcia 
życia jedynie własnymi siłami i cały czas uczę się 
tego, że Jezus już za mnie umarł i wziął na siebie 
moje grzechy i moje problemy. Uwielbiając Jezusa 
w każdym położeniu, dostaję od Niego wolnośd, 
bo wiem, że On jest większy od każdej trudności  
i od każdej rany. Nie ma takiego dna, z którego 
On by mnie nie chciał wyciągnąd. Nie ma takiej 
krzywdy, której nie pomógłby mi przebaczyd. 
Kiedy uwielbiam mojego Pana, tak jak Izraelici, 
odwracam głowę od kąsających węży i nie mogą 
mi wtedy nic złego uczynid. Oddaję moje grzechy 
Panu w sakramencie pokuty i pojednania, 
przyjmuję Go w Eucharystii, poznaję Go w Jego 
Słowie i wielbię za wszystkie doświadczenia, które 
mi daje i za ludzi, których stawia na mojej drodze, 
przez których przyprowadza mnie do siebie. Pan 
Bóg uwielbieniem zmienia moje życie i za to 
chwała Mu!  

  Katarzyna 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 24.10 

7:00 + Czesława Bernacka (int. od wnuczki 
Kasi) 

+ Alina Siara (int. od Marii  
i Stanisława Sikorów) 

16:30 
Wrocanka 

+ Kamil Niezgoda (int. od matki 
chrzestnej z synem) 

18:00 O Boże błogosławieostwo i opiekę 
Matki Bożej Tarnowieckiej dla 
Małgorzaty i Zygmunta oraz dzieci 
Roberta, Pawła i Barbary i ich rodzin 

Poza 
 

+ Adam Buda (greg.) 

+ Piotr Mazur (greg. - int. od Róży 
siostry Faustyny Kowalskiej) 

+ Maria Szmyd (int. od kuzynki Urszuli 
z rodziną) 

+ Zofia Biernacka (int. od Róży św. 
Anny) 

+ Wiktor Baraoski (int. od 
Stowarzyszeo i Niepublicznych 
Placówek Oświatowych) 

Wtorek 25.10 

7:00 + Czesława Bernacka (int. od wnuczki 
Karoliny z mężem) 

16:30 
Wrocanka 

+ Kamil Niezgoda (int. od kuzyna 
Tymoteusza) 

18:00 + Józefa Budko (w 14. rocz. śm.) 

Poza + Adam Buda (greg.) 

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

+ Maria Szmyd (int. od rodziny 
Wanat) 

+ Zofia Biernacka (int. od Róży św. 
Anny) 

+ Wiktor Baraoski (int. od rodziny 
Wiktorskich) 

Środa  26.10 

7:00 Za ofiarodawców 

16:30 
Wrocanka 

+ Kamil Niezgoda (int. od wujka 
Łukasza oraz kuzyna Patryka i kuzynki 
Aleksandry Bąk) 

18:00 + Franciszek Polak  

+ Michalina Forystek 

Poza + Adam Buda (greg.) 

+ Piotr Mazur (greg. - int. od Lidii  
i Marka Świdraków z rodziną) 

+ Maria Szmyd (int. od Bożeny  
i Mirka) 

+ Zofia Biernacka (int. od Marii  
i Grzegorza Maciechowskich) 

+ Wiktor Baraoski (int. od dyrekcji, 
nauczycieli i pracowników Szkoły 
Podstawowej w Tarnowcu) 

Czwartek 27.10  

7:00 + Stanisław Mazur z Umieszcza 

+ Czesława Bernacka (int. od wnuczki 
Doroty z mężem i prawnukami) 

16:30 
Wrocanka 

+ Kamil Niezgoda (int. od cioci Ireny  
z rodziną) 

18:00 + Alina Siara (int. od brata z bratową) 

+ Adam Buda (greg.) 

Poza + Adam Buda (greg.) 

+ Piotr Mazur (greg. - int. od sąsiadów 
Szostek) 

+ Maria Szmyd (int. od Justyny i 
Piotrka) 

+ Zofia Biernacka (int. od Marii Koza z 
rodziną) 

+ Wiktor Baraoski (int. od Sołtysa i 
Rady Sołeckiej z Potakówki) 

Piątek  28.10 święto św. Szymona i Judy Tadeusza 

7:00 + Alina Siara (int. od brata z bratową) 
16:30 

Wrocanka 
+ Kamil Niezgoda (int. od ciotki 
Lucyny Krychta) 

18:00 + Czesława Bernacka (int. od rodziny 
Sepiołów) 

+ Edmund Urbanik (int. od sąsiadów 
Jadwigi  Dłuskiej) 

Poza + Adam Buda (greg.) 

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

+ Maria Szmyd (int. od Mieczysława 
Podsiadło) 

+ Zofia Biernacka (int. od Małgorzaty 
Wójtowicz z rodziną) 

+ Wiktor Baraoski (int. od Joanny 
Wanat) 

Sobota  29.10    

7:00 + Alina Siara (int. od brata z bratową) 

16:30 
Wrocanka 

+ Kamil Niezgoda (int. od ciotki 
Karoliny Lichoo z rodziny) 

18:00 + Amelia i Jan Goleo (w 4. rocz. śm.) 

+ Czesława Bernacka (int. od 
sąsiadów syna Roberta z Jasła) 

Poza + Adam Buda (greg.) 

+ Piotr Mazur (greg. - int. od Damiana 
z żoną) 

+ Maria Szmyd (int. od Mieczysława 
Podsiadło) 

+ Zofia Biernacka (int. od Małgorzaty  
i Janusza Niemiec z rodziną) 

+ Wiktor Baraoski (int. od Jarosława  
i Barbary Lula) 

Niedziela  30.10 

7:00 + Ryszard Majka  

8:30 
Wrocanka 

+ Lesław i rodzice 

10:00 + Stanisław Łukaszewski 

Poza + Piotr Mazur (greg. - int. od rodziny 
Węc z Tarnowca) 

+ Maria Szmyd (int. od rodziny Ryba) 

+ Zofia Biernacka (int. od rodziny 
Wietecha z Warzyc) 

+ Wiktor Baraoski (greg. - int. od 
Marii Szeredy) 

+ Wiktor Baraoski (int. od Sołtysa  
i Rady Sołeckiej z Czeluśnicy) 

11:30 Za parafian 

+ Józefa, Franciszek i Adolf 

16:30 + Ryba Eugeniusz, Maria, Tadeusz  

i Stanisław 

 

Słowo na niedzielę 
Syr 35,12-14.16-18   Ps 34   2 Tm 4,6-9.16-18    

Łk 18,9-14 
 

Dzisiejsze słowo kontynuuje temat modlitwy  
z poprzedniej niedzieli. Pokazuje nam ono, że 
warunkiem koniecznym autentycznego spotkania 
z Bogiem jest postawa pokory. Jest ona tutaj 
ukazana jako prawda o sobie – świadomośd swojej 
grzeszności, a co z tym idzie swojej małości wobec 
Boga i zależności od Niego. Grzech to bieda 
człowieka, to krzywda, którą wyrządzamy sobie. 
Pan Bóg jest blisko tych, którzy dostrzegają to i ze 
skruchą w sercu stają wobec Boga. 
Wyniosłośd sprawia natomiast, że nie ma w nas 
miejsca dla Boga. Jest tylko „ja”, które zamyka 
serce na prawdziwe spotkanie z Bogiem miłości. 
 

 

Ogłoszenia parafialne 

 

• W tym tygodniu wypada: w piątek święto 
św. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów. 

• Rozpoczynamy dzisiaj Tydzieo Misyjny.  
W naszych modlitwach osobistych  
i wspólnotowych pamiętajmy o misjach.  
W środę szczególnie zaznaczymy tę 
intencje przez Mszę Świętą o ewangelizację 
ludów. Dzisiejsza składka przeznaczona jest 
w całości na misje. 

• 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 prowadzony przez dzieci. 
Zakooczenie konkursu różaocowego dla 
dzieci zbierających naklejki w tę sobotę – 
prosimy, aby dzieci przyniosły plansze. 

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

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

• W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie 
grupy trzeźwościowej. Serdecznie zapra-
szamy wszystkich zainteresowanych tym 
tematem. 

• 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 o stałych porach. 

• Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 6. z Roztok i 1. z Sądkowej. 

• Wypominkowa modlitwa za zmarłych 
będzie w tym roku od 2. do 8. listopada 
oraz w każdą niedzielę i piątek. Wypominki 
można składad w zakrystii wybierając 
termin. Kartki są wyłożone za ławkami. 

• Zadbajmy o porządek na nagrobkach 
naszych najbliższych. Przypominamy, aby 
śmieci wyrzucad do kontenerów. Pojawiają 
się głosy o złodziejach na cmentarzu – 
zachęcamy do roztropności w zakupach  
i większej troski o modlitwę za zmarłych. 

• W minioną niedzielę była przeprowadzona 
zbiórka na Fundację Dzieło Nowego 
Tysiąclecia – zebraliśmy 3523 zł. Bóg 
zapład. 

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

 

 


