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Tarnowiec, 13 listopada 2022 

Dekanalne Spotkanie Młodzieży 
„Powietrze już drga” to tytuł polskiej wersji 
hymnu Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie  
w 2023 roku „Ha pressa no ar”. Nieważne czy 
ktoś pojedzie na spotkanie z Papieżem  
i młodzieżą z całego świata, czy zostanie w swojej 
diecezji, to jednak WSZYSCY młodzi są zaproszeni 
przez Papieża Franciszka do „wstania z wygodnej 
kanapy” by zmieniad świat na lepsze. 
W sobotę 5 listopada w naszej parafii, w ramach 
duchowego przygotowania do Światowych Dni 
Młodzieży w Lizbonie odbyło się spotkanie 
młodzieży dekanatu Jasło-Wschód. Oczywiście to 
był kolejny pretekst by pobudzid nastolatków do 
dobrej aktywności w swoim życiu. Zaproszona 
młodzież całego dekanatu, wynik: przyjazd 80-ciu 
nastolatków. To sporo? A może niewielu? 
Nieważna liczba, ważny każdy z nich. 
Pierwszą częśd spotkania odbywała się w Domu 
Pielgrzyma. Młodzież przedstawiła rolę 
duszpasterstwa parafialnego, grup duszpaster-
skich – oferty dla nastolatków. Następnie 
wyświetlono film o Św. Janie Pawle II – patronie 
ŚDM, o ŚDM oraz teledysk – hymn spotkania 
młodych w Lizbonie „Powietrze już drga”.  
W drugiej części wszyscy uczestnicy zostali 
poczęstowani kremówką i zaproszeni do śpiewu 
karaoke Barki, taoca belgijki oraz country-polki. 
Nie zabrakło rozmów i wspólnego śmiechu. 

 
Trzecia, najważniejsza częśd, to adoracja 
Najświętszego Sakramentu. W oparciu  
o perykopę Łk 4, 16-20 „Jezus w Nazarecie” 
zawierzaliśmy młodośd w codziennym jej 
przeżywaniu; nawyki, postępowanie, pragnienia, 
zalety i trudy by z Jezusem kroczyd przez dany 
czas i miejsca wzrostu.  

 
Błogosławieostwo zakooczyło spotkanie, 
udzielono również Komunii w Pierwszą Sobotę 

miesiąca. Chętni wrócili na krótką dyskotekę - 
Agapę radości. Animacje całego spotkania 
prowadziła młodzież KSM Tarnowiec. 

ks. Paweł 

Co jeszcze się działo w ostatnim czasie? 
Miniony tydzieo obfitował w różne wydarzenia  
w naszej parafii. Warto chod w kilku słowach 
podsumowad to, w czym mogliśmy brad udział. 
W sobotę 5 listopada oprócz Dekanalnego 
Spotkania Młodzieży odbyła się Msza święta  
z błogosławieostwem nowych lektorów 
Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszow-
skiej. Eucharystii przewodniczył ks. bp Kazimierz 
Górny, a błogosławieostwo otrzymało 96 
ministrantów z 30 parafii.  

 
Wśród nowych lektorów jest także jeden z naszej 
parafii – Paweł. Gratulujemy i życzymy radości z 
posługi czytania słowa Bożego w czasie Liturgii. 

 
W ostatnią niedzielę gościliśmy pośród nas  
ks. Grzegorza Kota – diecezjalnego duszpasterza 
trzeźwości wraz z panem Wacławem. Problem 
alkoholu i trzeźwośd to ważne tematy, a niestety 
rzadko poruszane. Tym bardziej jesteśmy 
wdzięczni za wygłoszone słowo oraz za 
świadectwo, którym podzielił się z nami pan 
Wacław. Jesteśmy świadomi, że niemała liczba 
rodzin jest w jakiś stopniu dotknięta tym 
problemem. Wielu z nas było poruszonych tymi 
słowami. Mamy nadzieję, że będzie to przyczynek 
do przełamywania tabu tego trudnego tematu  
i poważnej pracy w naszej parafii, aby uzdrawiad 
nasze rodziny i pomagad tym, którzy borykają się 
z chorobą alkoholową. Niech to, co usłyszeliśmy 

pobudzi nas do podejmowania konkretnych 
kroków – chodby na początek zainteresowanie się 
i włączenie w powstającą grupę trzeźwościową. 
W minioną środę odbył się pierwszy Wieczór 
Uwielbienia. Był to piękny czas trwania przy Panu 
w radosnej i poruszającej modlitwie. Najpierw 
uczestniczyliśmy w Eucharystii z homilią 
pomagającą nam odkrywad Jezusa, który jest 
źródłem łask, który uzdrawia i czyni nasze życie 
owocnym. Następnie był czas uwielbienia przed 
Najświętszym Sakramentem. 

 
 Modlitwa uwielbienia dała niejednemu poczucie 
wolności, którą przynosi Jezus i Jego bliskośd.  
W modlitwie pomagała nam schola parafii 
Chrystusa Króla w Jaśle. Dziękujemy im za 
wspólną modlitwę. Całośd wieczoru zakooczyła 
się indywidualnym błogosławieostwem 
Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy już na 
kolejny w pierwszą środę grudnia. 

 
Nie można pominąd wśród wydarzeo ostatniego 
tygodnia Eucharystii w Święto Niepodległości. 
Wspólnie modliliśmy się w intencji naszej 
Ojczyzny. Przed Mszą mogliśmy wysłuchad 
koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu 
zespołu Tarnina. Dziękujemy wszystkim za 
przygotowanie i udział w tej uroczystości. 

ks. Łukasz 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 14.11 

7:00 + Czesław Dubiel (int. od rodziny 

Baranów) 

+ Edward Faber (int. od syna 

Franciszka z żoną) 

18:00 + Agnieszka Młocek (w 3. rocz. śm.) 

+ Stanisław Mazur 

Poza 
 

+ Piotr Mazur (int. od Kingi i Adriana 

Młotek) 

+ Maria Szmyd (int. od Antoniego 
Radoń) 

+ Wiktor Barański (greg. - int. od 

Sekretarza Gminy Tarnowiec) 

+ Wiktor Barański (int. od Dyrekcji  
i Pracowników Gminnego 

Przedszkola i Żłobka w Tarnowcu) 

Wtorek 15.11 

7:00 + Edward Faber (int. od wnuczki 

Gabrieli z mężem) 

Poza + Czesław Dubiel (int. od Krzysztofa 
Białka) 

18:00 + Józef Styś (w 2. rocz. śm.) 

+ Janina Ryżowicz 

Poza + Piotr Mazur (int. od Katarzyny  

i Konrada Fabrów) 

+ Maria Szmyd (int. od Dominika 

Grzesiak) 

+ Wiktor Barański (greg. - int. od 
Barbary Michna)  

+ Wiktor Barański (int. od Dyrekcji  

i Pracowników Gminnego 

Przedszkola i Żłobka w Tarnowcu) 

Środa  16.11 

7:00 + Czesław Dubiel (int. od Katarzyny 

Białek z córką Emilią) 

+ Edward Faber (int. od wnuczki 
Magdaleny z mężem) 

18:00 + Zdzisław Baca (w 5. rocz. śm.) 

Poza Za ofiarodawców 

+ Piotr Mazur (int. od chrześniaka 

Wojciecha Dłuskiego z rodziną) 

+ Maria Szmyd (int. od Marii  
i Krzysztofa Grzesiak) 

+ Wiktor Barański (greg. - int. od 

Łukasza i Moniki Michna) 

+ Wiktor Barański (int. od Anny 

Surowaniec z Krosna) 

Czwartek 17.11   św. Elżbiety Węgierskiej  

7:00 + Czesław Dubiel (int. od Aleksandry 
z rodziną) 

+ Edward Faber (int. od chrześniaka 

Darka Krogulca z rodziną) 

18:00 + Edmund Urbanik (int. od kuzyna 
Adama z Jaszczwi z rodziną) 

+ Augustyn Sabal (int. od syna 

Dariusza z rodziną) 

Poza + Piotr Mazur (int. od Lidii i Tomasza 
Dłuskich) 

+ Maria Szmyd (int. od Jadwigi  

i Antoniego Zuzak z rodziną) 

+ Wiktor Barański (greg. - int. od 
Andrzeja i Marii Zając) 

+ Wiktor Barański (int. od Sołtysa 

 i Rady Sołeckiej wsi Wrocanka) 

+ Wiktor Barański (int. od rodziny 
Szajnickich) 

Piątek  18.11 - bł. Karoliny Kózkówny 

7:00 + Edward Faber (int. od Jadzi Długosz 

z Jedlicza) 

+ Jan Serafin 

18:00 + Augustyn Sabal (int. od siostry 

Marii i jej rodziny) 

+ Czesław Dubiel (int. od sąsiadki 

Marii Wyderka) 

Poza + Piotr Mazur (int. od Józefa Faber 

 z rodziną) 

+ Maria Szmyd (int. od Moniki  

i Jacka z rodziną) 

+ Wiktor Barański (greg. - int. od 

Pracowników Szkoły Podstawowej  
w Łubnie Szlacheckim) 

+ Wiktor Barański (int. od OSP 

Wrocanka) 

+ Wiktor Barański (int. od Sołtysa 
 i Rady Sołeckiej z Glinika Polskiego) 

Sobota  29.10    

7:00 + Grażyna i Andrzej Dobosz 

+ Mieczysław i Zbigniew Lula 

18:00 + Augustyn Sabal (int. od brata 
Andrzeja z rodziną) 

+ Edward Faber (int. od dyrekcji 

 i pracowników Szkoły Podstawowej  
w Jedliczu) 

Poza + Piotr Mazur (int. od Ewy i Jerzego 

Machowskich) 

+ Maria Szmyd (int. od Izabeli 
 i Bogdana Ulaszków) 

+ Wiktor Barański (greg. - int. od 

rodziny Soboniów) 

+ Wiktor Barański (int. od Leona 
Lepuckiego z rodziną) 

+ Wiktor Barański (int. od sąsiadów 

Jezior) 

Niedziela  30.10 

7:00 + Weronika Szczęch 

8:30 
Wrocanka 

+ Krystyna 

10:00 + Edmund Warzecha 

Poza + Piotr Mazur (int. od Lucyny 
Czernickiej) 

+ Maria Szmyd (int. od Wioletty  

i Wiesława Tuleja) 

+ Wiktor Barański (greg. - int. od 
Zarządu i pracowników Powiatowo-

Gminnego Związku Komunikacyjne-

go Powiat Jasielski) 

+ Wiktor Barański (int. od rodziny 

Drożdż z Dobrucowej) 

+ Wiktor Barański (int. od Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tarnowcu) 

11:30 Za parafian 

+ Maria i Jan Góra 

16:30 + Stefan Bielski (w 2. rocz. śm.) 

 

Słowo na niedzielę 

Ml 3,19-20a   Ps 98   2 Tes 3,7-12 
Łk 21,5-19 

Gdzieś w naszej naturze jest ciekawość kiedy 

nastąpi koniec świata i jak to będzie 

wyglądać. Z takim pytaniem przychodzą dziś 

uczniowie Jezusa. Ale odpowiedź naszego 

Pana pokazuje, że to nie ma znaczenia. 

Istotne nie jest „kiedy” i „jak” ale nasza 

postawa w życiu i nasza gotowość na ten 

„koniec” - który dla nas tak naprawdę będzie 

początkiem. Wsłuchajmy się w słowo 

dzisiejszej Liturgii i odkrywajmy jakie 

podpowiedzi daje nam Jezus: strzeżcie się... 

nie podążajcie za... Nie trwórżcie się... 

postanówcie sobie... Bóg pokazuje nam, że 

spokojny może być ten, kto angażuje się 

wytrwale w swoje życie, wypełnia obowiąz-

ki, które do niego należą, nie zajmuje się 

rzeczami niepotrzebnymi. „Przez wytrwałość 

ocalicie wasze życie” 

 

Ogłoszenia parafialne 

13.11.2022 r.  
 

 Modlitwa wypominkowa za zmarłych  

w każdy piątek o godz. 17:30 i w każdą 

niedzielę o godz. 16:00 w Tarnowcu. We 

Wrocance w niedziele o godz. 8:15. 

Kartki na wypominki można  składad  

w zakrystii. 

 We wtorek nie będzie Koła Biblijnego. 

 We wtorek o godz. 20:00 próba scholi 

dorosłych w domu pielgrzyma. 

 W środę Nowenna do Matki Bożej o godz. 

17:30. Po Mszy wieczornej spotkanie Akcji 

Katolickiej. 

 W czwartek nie będzie Mszy o godz. 20:00. 

Adoracja rozpocznie się o godz. 21:00  

i będzie trwała do godz. 17:30 w piątek. 

 W piątek po Mszy spotkanie KSM-u. 

 W sobotę nie będzie do południa spotkania 

scholi ani Oazy. O godz. 16:00 zabawa 

andrzejkowa dla dzieci uczęszczających  

w grupach parafialnych. 

 W sobotę o godz. 17:30 Różaniec w intencji 

obrony życia połączony z modlitwą za 

rodziców oczekujących potomstwa. 

 Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  

w minionym tygodniu. W tym tygodniu 

zapraszamy gr. 6. i 7. z Sądkowej. 

 Ks. Grzegorz Kot dziękuje za ofiary złożone 

w minionym tygodniu na budowę ośrodka 

dla uzależnionych. Zostało zebrane 3017zł 

22gr i 50 euro. Bóg zapład! 

 Dziś po Mszy św. o godz. 11:30 grupa 

teatralna „Otwieracz” zaprezentuje krótkie 

przedstawienie (około 15 minut) pt. „Nie 

tacy wszyscy święci”. Nasza grupa 

przygotowuje cykl przedstawieo  

„E-ławeczka”, które będą prezentowane co 

kilka tygodni po różnych godzinach 

niedzielnych Mszy świętych. Zapraszamy. 

 Dziś przeżywamy Dzieo Solidarności  

z Kościołem Prześladowanym. Po Mszach 

zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi  

w Potrzebie. 

 Najbliższa niedziela to Uroczystośd 

Chrystusa Króla – zakooczenie roku 

liturgicznego. Kazania wygłosi ks. Łukasz 

Leśniak pracujący na Ukrainie oraz po 

Mszach będzie zbierad do puszek na dzieła 

tam prowadzone. 

 Wszystkie ogłoszenia w gablotce, gazetce  

i na stronie parafii 


