
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
                A Słowo stało si ę ciałem i zamieszkało w śród nas. (J 1, 14)  

Wesołych świąt Bo żego Narodzenia!  
Nasze adwentowe oczekiwanie dobiega końca. Możemy już świętować 

przyjście Jezusa, Słowa, które stało się ciałem. W natchnionych słowach Jana 
kryje się cudowna tajemnica. Święty i nieogarniony 
Bóg postąpił wbrew ludzkiej logice. Uniżył samego 
siebie i przyszedł do nas! Nie musimy szukać Boga 
na krańcach ziemi! Możemy Go spotkać  
w niewinności śpiącego dziecka, w doskonałości 
płatka śniegu, w każdym spotkanym człowieku,  
w urywku znanej kolędy. Możemy doświadczyć 
Jego obecności już dziś, jeśli tylko zwolnimy tempo  

                 i wyciszymy przed Nim nasze serca. Oto cały sekret 
życia chrześcijańskiego. Możemy korzystać z mocy 
sakramentów, gdyż w nich dotykamy Jezusa. 
Możemy wypełniać przykazania, ponieważ Jezus 

nie tylko przeszedł tę drogę przed nami, ale przechodzi ją z każdym z nas. Możemy kochać innych, 
nawet tych najbardziej nielubianych, ponieważ Jezus umarł z miłości do nas wszystkich. Możemy 
wytrwać do końca, ponieważ Jezus przeszedł w ludzkim ciele drogę ze śmierci do życia. Pan 
wszechświata zamieszkał w naszej codziennej rzeczywistości. Obyśmy zobaczyli Jego obecność! 
„Ojcze, Ty stworzyłeś ludzką naturę i przywróciłeś jej godność przez Twojego Syna. Daj nam 
wszystkim uczestniczyć w Bóstwie Chrystusa, który przyjął na siebie nasze człowieczeństwo." 

 

Drodzy Czytelnicy! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy życzyć 
Wam wszystkiego, co najlepsze. Niech przyjście na świat Chrystusa 
przyniesie ze sobą radość i nadzieję, opromieni światłem mroki 
codzienności, wleje w serca pokój i żarliwą miłość. Radosnego świętowania 
z przyjęcia Bożego Syna do swego życia oraz wielu łask w Nowym Roku! 
               Życzy Redakcja  



Z życia Kościoła … 
 
U progu Bożego Narodzenia  

Kończący się Adwent jest czasem, który poprzedzając Święta 
Bożego Narodzenia, ma nas przygotować do zbliżającego się wydarzenia 
wcielenia Boga w człowieka. Co to dla nas oznacza? Czy w codziennym 
zabieganiu jesteśmy w stanie zatrzymać się na chwilę i spróbować dostrzec 
wartość mijającego okresu oczekiwania na przyjęcie Zbawiciela? 
Przygotowanie to ma być przede wszystkim oczyszczeniem z grzechu 
naszego serca i umysłu, ale również próbą naprawienia relacji z Bogiem  
i człowiekiem. Boże Narodzenie otulone jest atmosferą ciepła, miłości  
i bliskości. To bardzo ważne, aby zadbać w swoich domach o taką właśnie 
atmosferę, w której nikt nie będzie czuł się opuszczony, zezłoszczony, 
niezrozumiany. To jest także czas modlitwy. Bóg rodząc się z Maryi, stał się człowiekiem z miłości do człowieka. 
Staje się bliski człowiekowi aż do śmierci, podobny we wszystkim oprócz grzechu. Nie wstydźmy się, więc 
modlitwy, bo dzięki niej stajemy „twarzą w twarz” z Bogiem, otwieramy serca na przychodzącego Chrystusa, 
doświadczamy jego bliskości i opieki. „Z Bogiem (jak mówi J. Ratzinger) można się zawsze czegoś 
spodziewać…Człowiek wierzący zawsze z nadzieją czeka na to, co ma nadejść … W bezbronnej niemocy 
Dziecka okazuje się nam ratująca dobroć Boga”. Tradycja Świąt Bożego Narodzenia jest bardzo bogata. 
Zasiadając przy wigilijnym stole dbamy o zachowanie najważniejszych zwyczajów. Wigilia Bożego Narodzenia to 
dzień, którego przebieg miał decydować o całym roku. Chcemy przeżyć go w zgodzie i wzajemnej życzliwości. 
W domach od rana trwają liczne przygotowania. Kończy się rozpoczęte wcześniej porządki oraz gotowanie  
i pieczenie wigilijnych potraw. Najważniejszą uroczystością jest w tym dniu wieczerza. Zwyczajowo rozpoczynać 
się ma wraz z ukazaniem się na niebie pierwszej gwiazdy, symbolizującej gwiazdę betlejemską. Przed 
wieczerzą wigilijną przeżywamy na znak pojednania czas dzielenia się opłatkiem. Zwyczaj łamania się opłatkiem 
to symbol dzielenia się chlebem i miłością, zwyczaj tworzenia wspólnoty poprzez szczere wybaczenie 
wzajemnych urazów. „Do stołu zasiadano zwykle według wieku, a wieczerza wigilijna rozpoczynała się wspólną 
modlitwą, która miała charakter doniosły, uroczysty i niezwykle poważny. Nikomu oprócz gospodyni nie wolno 
było wstawać od stołu(…) Podczas jedzenia zachowywano uroczysty spokój” (H. Szymanderska, Polska 
Wigilia). Te i wiele innych bardzo ważnych symboli towarzyszy nam w Święta Bożego Narodzenia. Nie 
zapominajmy jednak, że istotą tych świąt jest przyjęcie Bożej dzieciny do naszych domów, zaproszenie Boga do 
wspólnego życia, codziennych doświadczeń, zaproszenie Boga poprzez otwarcie się człowieka i wydarzającą 
się tajemnicę. 

 
EPIFANIA  - Dzień Objawienia Pańskiego  
          Kościoły chrześcijańskie na Zachodzie obchodzą 6 stycznia 
Święto Objawienia Pańskiego (Święto Epifanii), zwane popularnie 
Świętem Trzech Króli. Jest to jedno z najstarszych świąt  
w chrześcijaństwie. „ Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli  
w drog ę. A oto gwiazda, któr ą widzieli na Wschodzie, szła 
przed nimi, a ż przyszła i zatrzymała si ę nad miejscem, gdzie 
było Dzieci ę. Gdy ujrzeli gwiazd ę, bardzo si ę uradowali. 
Weszli do domu i zobaczyli Dzieci ę z Matką Jego, Maryj ą; 
upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy s we skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mi rrę. 
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inn ą drog ą udali si ę do swojej ojczyzny” Mt 
2:1–12 Dzień Trzech Króli jest świętem Objawienia Boga światu po grecku zwanym Epifaneją. Był on 
obchodzony już w III w. na pamiątkę opisanego w Ewangelii św. Mateusza hołdu, jaki Trzej Królowie – Trzej 
Mędrcy ze Wschodu złożyli Dzieciątku Jezus. Pierwsi chrześcijanie w tym właśnie dniu świętowali Boże 
Narodzenie. Dopiero w końcu IV w. do liturgii Kościoła Powszechnego wprowadzone zostały dwie odrębne 
uroczystości: Boże Narodzenie – 25 grudnia i święto Trzech Króli – Objawienia Pańskiego – 6 stycznia. Zamyka 
ono cykl uroczystości religijnych – cykl świąteczny Bożego Narodzenia. W Kościele Katolickim Dzień Objawienia 
Pańskiego jest dniem świątecznym nakazanym. Oznacza to, że wierni są zobowiązani w tym dniu uczestniczyć 
we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, 
przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego  
i fizycznego. W dniu tym w wielu Kościołach wspomina się i wspomaga misje i misjonarzy, którzy, często 
narażając własne życie, głoszą światu światłość w osobie Jezusa Chrystusa. W naszej parafii również 
przyłączamy się do pomocy dla misji i misjonarzy poprzez zakup przygotowanych przez POAK paczuszek ze 
złotem, kadzidłem i mirrą. Wszystkim parafianom za zakup składamy serdeczne - Bóg zapłać!.     AZ 



Nasze rozwa żania … 
 

Na początku nowego roku składamy sobie 
życzenia. Przekazujemy w słowach swoją troskę  
o najbliższych, swoje uczucia, dobre nastawienie wobec 
tych, których Bóg postawił na naszej drodze. Z różnych 
stron docierają do naszych uszu hasła; „ Szczęśliwego 
Nowego Roku”, „ Życzę ci dużo szczęścia”. Życzenia te, 
nie mogą być tylko powtarzanym, co roku sloganem. 
Tęsknimy za szczęściem i jest ono naszym największym pragnieniem skrywanym gdzieś głęboko  
w sercu. Każdy sam w swojej wolności decyduje o tym, co szczęściem nazwie i gdzie go będzie szukał. Od 
pewnego czasu pojawiają się w naszych skrzynkach mailowych, czy SMS-ach naiwnie głupie, irytujące 
„instrukcje” dotyczące szczęścia, które niczym pogański amulet mają nam zagwarantować pełnię 
szczęścia. Niektóre z tych życzeń nawet brzmią sympatycznie; ”Życzę Ci dnia pełnego szczęścia”, czy 
„Niech się do Ciebie uśmiechnie szczęście”. Tylko, że niestety zaraz pojawia się coś, co kompletnie spłyca 
sens tych życzeń, a z nas czyni naiwniaków, którzy zrobią wszystko, aby zasłużyć na to obiecane 
„szczęście”. Czytamy: ”Wyślij ten tekst do ośmiu, lub więcej osób, a będziesz mieć szczęście przez dwa 
lata.... Musisz to przesłać dalej w ciągu pięciu minut, albo Twoje szczęście zniknie”. Od czego wi ęc tak 

naprawd ę zależy nasze szcz ęście?  Czy od liczby wysłanych 
wiadomości? A może od bezmyślnie złożonych deklaracji 
przyjaźni przesyłanych niczym pogański łańcuszek szczęścia? 
Dziwne, jak my, tacy postępowi i światli dajemy się „złapać” na 
średniowieczne praktyki szamańskie, zamiast uwierzyć i zaufać 
Bogu. Bywa tak, że niektórzy z nas upatrują swojego szczęścia 
w zdrowiu, w przyjaźni, w przyjemnościach, czy w bogactwie. 
Swoje energie koncentrują, więc na tych wartościach, które jak 
im się wydaje mogą ich uszczęśliwić. Często niestety również  
i ludzie wierzący tak bardzo zapatrzą się w „to niby ich 

szczęście”, że zupełnie zapominają o Tym, który jest Dawcą wszelkiego dobra i ostatecznym Celem  
i szczęściem człowieka. On się nie narzuca, ale czeka na nas słabych i obciążonych różnymi problemami. 
Jezus wcale nie oczekuje od nas abyśmy byli tacy wspaniali, silni i sami radzili sobie ze swoimi 
słabościami i grzechami. Trzeba, abyśmy pamiętali, że jak długo liczymy na samych siebie, tak długo nie 
mamy, co liczyć na pomoc Boga. Jezus uczy nas nowego myślenia;  „Naśladujcie  mnie”.  Nasza zmiana 
myślenia powinna polegać przede wszystkim na uznaniu Boga, który jest ponad wszystko, a więc i ponad 
nasze problemy, lęki i ciemności. Tyle razy w naszym życiu słyszeliśmy, że: człowiek, by być szczęśliwym, 
potrzebuje być kochanym. Trzeba byśmy naprawdę uwierzyli w to, że: ”Bóg jest miło ścią:, kto trwa  
w miło ści, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.”  To nie iluzja, to prawdziwa Miłość! Mamy się odmieniać 
przez uwierzenie Jezusowi. Świadoma wiara będzie nas przynaglała do poznawania Jezusa - choćby 
przez zagłębianie się w słowa Pisma świętego. Bo nic nam, bowiem nie pomoże sama informacja, że Bóg 
jest miłością, albo, że dobrze jest słuchać Jezusa, gdy Bóg i Jego słowa będą przez nas mało uchwytne. 
Trzeba nam doświadczać Bożej miłości i obecności. Szukać swojego Boga, swojego „szczęścia”  
w Sakramentach świętych, w Eucharystii św. w Ewangelii, w modlitwie, czy milczącej Adoracji przed 
Najświętszym Sakramentem  

Składajmy sobie, więc mądre życzenia, a za 
słowami niech idzie nasze przekonanie i dobroć serca. 
Pójdźmy, więc z życzeniami, aby Jezus narodził się w 
naszych sercach, aby otwarły się drzwi naszych 
domów, które skrzętnie otoczyły się milczeniem przed 
Bogiem, zamknęły się we własnych wymiarach 
szczęścia i posmutniały w samotnym przeżywaniu 
doświadczeń. 

Warto ten czas świąt i nowego roku co przed 
nami przemierzać z Jezusem, bo tylko wtedy za rok 
będziemy mieć szansę, by stwierdzić, że dopisywało 
nam szczęście. Prawdziwe szczęście to nie bogactwo, 
magia, obietnice, łańcuszki szczęścia, czy wróżki. 
Uwierz, że tylko Jezus ma najlepsz ą recept ę na 
szczęście, zapisan ą na kartach Ewangelii.  
W przeciwnym razie będziesz naiwnie czekać na spełnienie tych banalnych obietnic i drżeć ze strachu, by 
to niby Twoje szczęście Cię nie ominęło. 

Prawdziwe szcz ęście, bowiem wykuwa si ę własnymi r ękami – zaprawianymi do pracy  
i często składanymi do modlitwy.         AZ 



Z życia parafii 

 
Wizyta Ks. Biskupa Stanisław Jamrozka  
20 kwietnia w naszej Parafii gościliśmy JE Ks. Biskupa 
Stanisława Jamrozka. Przybył on, aby udzielić Sakramentu 

Chrztu św. - Pawełkowi. Przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej 
wraz z Proboszczem Parafii Ks. Janem Krupińskim, Ks. Józefem 
Watrasem oraz Ks. Markiem Zarzycznym. W słowie skierowanym do 
obecnych podkreślił ważność rodziny i daru, jakim dla rodziny jest 
dziecko. W obstawę Mszy św. włączyła się schola parafialna. Na 
zakończenie w modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia zgromadzeni wypraszali Boże Miłosierdzie dla całej 
naszej Parafii a Ks. Biskup udzielił wszystkim zebranym Pasterskiego Błogosławieństwa.  

 
Odpust ku czci św. Wojciecha 
Odpust parafialny to szczególne wydarzenie dla Parafii.  
23 kwietnia obchodziliśmy święto patrona Parafii – Św. 

Wojciecha. Centralnym punktem uroczystości odpustowych była 
 Msza Święta, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił 
Proboszcz Parafii Wisłok Wielki Ks. Andrzej Panek w koncelebrze 
z Ks. Adamem Lechwarem – Dyrektorem Domu Rekolekcyjnego 
w Olchowie i Ks. Markiem Zarzycznym – Dyrektorem Hospicjum  
w Krośnie. W obstawę Mszy św. włączyła się  scholka parafialna  
i ministranci.  Po zakończeniu Mszy św. odbyła się uroczysta 
procesja z Najświętszym Sakramentem.  

 
Prace remontowe w Ko ściele 

24 kwietnia rozpoczęły się prace remontowe w naszym Kościele. 
Wykonano nowy podłącz instalacji elektrycznej. Wymontowano 
balaski, ołtarz i ambonkę, posadzkę w prezbiterium oraz mocno 
zniszczoną podłogę w „starej” zakrystii. Wyniesiono meble i zbędne 
na czas remontu wyposażenie świątyni. Zabezpieczono przed 
zakurzeniem ołtarz i ambonę. Msza św. odprawiana była przy 
ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na czas kładzenia 
posadzki Msza św. odbywała się w Sali Domu Ludowego  
w Tarnawie Górnej. 

 
20 – lecie powstania Kr ęgu DK  
9 maja krąg rodzin pw. św. Wojciecha z naszej Parafii 

obchodził rocznicę 20- lecia swojego istnienia. 7 maja 1995 roku  
z inicjatywy Ks. Piotra Babijczuka odbyło się pierwsze spotkanie 
kręgu. Poprzez kolejne lata opiekę duchową nad kręgiem pełnili 
kolejni wikarzy. Piękny czas trwania we wspólnocie pod czujnym 
okiem kapłanów, to czas przeżywania radości i niejednokrotnie 
trosk w bliskości z Chrystusem, którego wybrali, jako swojego 
Pana i Zbawiciela. Uczestnicząc w sobotę we Mszy św. 
koncelebrowanej przez naszych duszpasterzy i kapłanów z RŚŻ 
każdy dziękował Bogu za czas jaki został mu dany, prosząc 

jednocześnie Boga o dalsze błogosławieństwo i trwanie przy Nim. Po Mszy św. wszyscy spotkali się  
w budynku Przedszkola, gdzie wśród zaproszonych gości wspominano minione lata i oglądano fotografie. 

 
Uroczysto ści Odpustowe na Bobolówce 
Ponad 4 tys. czcicieli św. Andrzeja Boboli i członków Akcji 
Katolickiej zgromadziło się na Bobolówce, aby wziąć udział  

w dorocznej pielgrzymce diecezjalnej do Strachociny z okazji 
Święta ku czci św. Andrzeja Boboli Patrona Polski i Akcji 
Katolickiej. Wierni uczestniczyli najpierw w Drodze Krzyżowej oraz 
wysłuchali programu słowno - muzycznego prowadzonego przez 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Uroczystej Mszy św.,  
w asyście 100 kapłanów przewodniczył ks. abp Józef Michalik, 
który wygłosił okolicznościowe słowo Boże.  



Z życia parafii    cd… 

 
Wyjazd integracyjny do Rzepedzi  
25 maja, 39 osób głównie dzieci ze scholi i ministranci pod 

opieką wychowawcy, Klaudii, Natalii i Pawła udali się do Ośrodka 
Rekolekcyjnego w Rzepedzi. Była Msz św., ognisko z kiełbaskami  
i zabawy muzyczno – ruchowe. Pierwsza noc poza domem miała była 
pierwszą bez obecności rodziców. Było też coś dla ciała. Dyrektor 
Domu zadbał o pyszne posiłki. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody udał 
się spacer i przeprawa przez rzeczkę. Jednodniowy pobyt dla 
większości był zbyt krótki, a świadczy to o tym, że cel wyjazdu został osiągnięty. 

Odpust w Olchowie   
25 maja, drugi dzień Zielonych Świąt, poświęcony Maryi 
Matce Kościoła, odbył się odpust parafialny dla naszych 

parafian mieszkających w Olchowie. Mszy św. przewodniczył i Słowo 
Boże wygłosił Dyrektor Ośrodka Rekolekcyjnego w Olchowie  
ks. Adam Lechwar. W słowie skierowanym do zebranych przybliżył 
postać Maryi i skierował naszą uwagę na postać Dziewicy z Nazaretu 
i na zadanie jakie wyznaczył Jej Chrystus wobec odkupionej 
ludzkości. Odpust zakończyła uroczysta procesja, podczas której 
wierni odśpiewali Litanie loretańskie. 

 
Boże Ciało 
Procesję Bożego Ciała poprzedziła 

Msza św. odprawiona na placu  szkolnym, 
po której wierni udali się do 4-ch ołtarzy 
rozmieszczonych w tym roku obok państwa 
Zborowskich, przy Ośrodku Zdrowia, na 
Cmentarzu oraz obok Pana Edwarda 
Fabiana. Całość zakończona została 
błogosławieństwem w kościele parafialnym, 
gdzie zebrani mogli po raz pierwszy 
podziwiać nową posadzkę. 

Rajd „Szlakiem ku Pami ęci” 
9 czerwca uczniowie klasy III naszej szkoły wzięli udział  
w rajdzie "Ku Pamięci". Wraz z grupą dzieci z okolic 

Tarnobrzega i opiekunami udali się przez górę Makówkę na Miejsce 
Straceń, a następnie przechodząc lasem wspięli się na szczyt Gruszki, 
by później zejść przez tzw. Czekaj do Ośrodka Turystycznego  
w Olchowie. Atrakcji było, co niemiara a pogoda dopisała. Trasa rajdu 
była dość długa i  wymagająca ale dzieci poradziły sobie doskonale. Na 
zakończenie było ognisko z kiełbasami. Mimo chwilowego zmęczenia 
dzieci miały jeszcze siły na zabawę. Z bagażem wrażeń i nowych doświadczeń wróciły szkolnym autobusem 
do swoich domów. 

Obchody 10 Rocznicy Śmierci Ks. Prałata J. Jakieły 
W dniu 21 czerwca 2015 roku minęła 10-ta rocznica śmierci  
Ks. Prałata Józefa Jakieły – długoletniego Proboszcza naszej 

Parafii. W chwili śmierci miał 92 lata w tym 68 lat w kapłaństwie. Ksiądz 
Prałat Józef Jakieła głęboko wpisał się w serca i umysły Parafian. Są 
Mu bardzo wdzięczni za wszystko, co stało się za Jego przyczyną, 
zarówno od strony duchowej jak i gospodarczej. W 10-tą rocznicę 
śmierci podczas Mszy św. z wielką gorliwością modlono się o radość 
wieczną dla niego. Pamiątką po zacnym Kapłanie jest przedszkole 
noszące Jego imię. 

VIII Parafiada  
12 lipca w na placu przy Domu Ludowym w Tarnawie Górnej odbyła się 
VIII Parafiada. Przy sprzyjającej pogodzie i sporej liczbie uczestników 

odbyły się występy artystyczne, akrobatyczne, konkursy. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się „Konkurs cegiełkowy”. Było smaczne jadło  
i zabawa. W tym roku Parafiadę organizowano celem pozyskania dodatkowych 
środków wspomagających prace remontowe w naszej świątyni.  



Z życia parafii    cd … 
 

Oaza Rodzin 
W drugiej połowie lipca w naszej parafii już po raz trzeci 
odbyły się 15 dniowe rekolekcje dla rodzin przybyłych  

z Polski i z zagranicy. Prowadził je Ks. Prałat Zbigniew Suchy. 
Nad organizacją czuwali Halina I Janusz Krajnikowie. Miejscem 
rekolekcji była miejscowa szkoła, w której to odbywały się 
konferencje, spotkania. Msza św. w kościele parafialnym była 
głównym punktem każdego dnia. Rodziny swój wolny czas 
spędzały poznając uroki najbliższej okolicy. Oaza mogła 
odbywać się dzięki otwartości Księdza Proboszcza Jana Krupińskiego oraz 
Dyrektorów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej. 

Nowy Wikariusz Parafii 
Po trzech latach pracy Księdza Józefa, do posługi duszpasterskiej  
w naszej Parafii skierowany został Ks. Grzegorz Lęcznar, którego 

24 sierpnia w imieniu całej Parafii serdecznie powitał Ks. Proboszcz. Ksiądz 
Grzegorz prowadzi zajęcia w szkole podstawowej i szczególną opieką objął 
Kręgi Rodzin, ministrantów i dzieci ze scholi parafialnej.  
 

Odpust ku Czci NMP Cz ęstochowskiej 
26 sierpnia przeżywaliśmy nasz doroczny odpust parafialny ku czci 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Uroczystą sumę odpustową 

odprawił Ks. Prałat Jan Szczupak - Proboszcz Parafii Farnej w Rzeszowie 
- kolega z lat szkolnych naszego Księdza Proboszcza. Na uroczystość te 
przybyli kapłani z dekanatu Rzepedź oraz księżą krajanie. W obstawę 
Mszy św. włączyła się schola parafialna. Po Eucharystii odbyła się 
procesja z Najświętszym Sakramentem. 
 

„Święto ziemniaka” w Olchowie 
W niedzielę, 6 września w Olchowie Stowarzyszenie Przyjaciół 
Olchowej "Miarka" zorganizowało dla mieszkańców i gości przybyłych 

z okolicznych miejscowości festyn pod nazwą "Święto ziemniaka". W związku 
z niezbyt sprzyjającą pogodą impreza miała miejsce w budynku świetlicy 
wiejskiej. Przygotowano wiele atrakcji z udziałem dzieci i dorosłych. Można 
było zobaczyć pokaz strażackich umiejętności i wsiąść do wozu strażackiego. 
Nie zabrakło potraw z ziemniaka, ciasta, pieczonej kiełbaski i pysznego żurku. Podziwiano rękodzieła 
„olchowskich” twórców. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna. 

IX Rajd Szlakiem Papieskim 
5-6 października uczniowie naszej szkoły już po raz kolejny wzięli 
udział w Międzyszkolnym Rajdzie Papieskim organizowanym 

przez tarnawskie gimnazjum. Na wspólną wędrówkę wyruszyła ponad 
sześćdziesięcioosobowa grupa dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych w Łukowem, Porażu i Tarnawie oraz z Gimnazjum  
w Tarnawie Dolnej. Trasa rozpoczynała się od dworca kolejowego  
w Zagórzu i wiodła przez ruiny klasztoru, Makówkę, aż do miejsca 
straceń na Gruszce z noclegiem w szkole w Tarnawie. Pierwszy dzień 
zakończył się wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Drugiego 

dnia rajdu uczestnicy zdobyli od strony Przełęczy Żebrak szczyt Chryszczata i zeszli do Kalnicy. Wyprawa była 
doskonałą okazją do zachwycenia się widokiem jesiennych lasów i poznania pięknych zakątków naszej małej 
ojczyzny. 

Otwarcie Roku Jubileuszowego w naszej Archidiecezji  
W sobotę, 28 listopada br., w wigilię I Niedzieli Adwentu  
w Archikatedrze Przemyskiej, miało miejsce otwarcia roku 

jubileuszowego 1050-lecia Chrztu Polski.  Uroczystym nieszporom 
przewodniczył Metropolita Przemyski ks. abp Józef Michalik, który 
podczas homilii mówiło wierności zobowiązaniom wypływającym  
z Chrztu Świętego oraz dążenia do świętości. Celebracji nieszporów 
towarzyszył również obrzęd przekazania światła zapalonego od 
płomienia świecy jubileuszowej Księżom Dziekanom naszej 
Archidiecezji. W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli Proboszcz Parafii Ks. Prałat Jan Krupiński – 
Dziekan Dekanatu Rzepedzkiego oraz przedstawiciele parafii Halina i Janusz Krajnikowie. 



Z życia parafii 

 „Czym si ę Panu odpłac ę za tak hojne dary”. 
Pierwsza sobota listopada br. na zawsze wpisze się w dzieje 

Parafii pw. Św. Wojciecha w Tarnawie Górnej. Tego dnia, podczas 
Mszy św. o godz. 16.00 Metropolita Przemyski, Ksiądz Arcybiskup 
Józef Michalik dokonał aktu konsekracji nowego ołtarza. Uroczystość 
połączona była z sakramentem bierzmowania młodzieży gimnazjalnej 
klas trzecich z Parafii Czaszyn, Komańcza, Łukowe, Nowy Łupków, 
Rzepedź, Tarnawa Górna, Wisłok Wielki. W celebracji Mszy św. 
uczestniczyli Kapłani Dekanatu Rzepedzkiego oraz licznie 
zgromadzeni Parafianie i Goście.  

Liturgia tego wydarzenia była bardzo bogata. Po przywitaniu Księdza Arcybiskupa przez scholę 
parafialną, rodziców oraz Proboszcza Parafii Księdza Prałata Jana Krupińskiego miał miejsce obrzęd 
pokropienia wodą święconą wszystkich wiernych na pamiątkę Chrztu św. Następnie zgromadzeni wysłuchali 
Słowa Bożego i homilii Księdza Arcybiskupa. Pasterz naszej Archidiecezji podkreślił znaczenie ołtarza w życiu 
wspólnoty parafialnej. Powiedział m.in: „Nasz Ołtarz jest symbolem ołtarza, na którym Chrystus złożył 
pierwszą ofiarę eucharystyczną pod postacią chleba i wina. Podał chleb przemieniony w swoje Ciało i wino  
w swoją Krew Apostołom na Ostatniej Wieczerzy. Każdy ołtarz w Kościele jest, dlatego tak ważny, tak święty, 
że tu będzie sprawowana Ofiara Chrystusa, Ofiara Krzyżowa, którą On w Wielki Piątek na Krzyżu złożył Ojcu. 
Ołtarz jest znakiem Krzyża, jest symbolem tej świętej Ofiary. Ona się ponawia ze względu na nas, żebyśmy 
my ludzie, mogli skorzystać z tej Najświętszej Ofiary ilekroć przychodzimy tutaj, aby w niej uczestniczyć. Ołtarz 
jest najważniejszym miejscem w Kościele. Całe piękno Kościoła koncentruje się na Ołtarzu. Budujemy Kościół 
żeby mógł być Ołtarz, by potem przechowywać w tabernakulum Najświętsze Ciało Pana Jezusa, które było na 
Ołtarzu” 
Po Liturgii Słowa i Litanii do Wszystkich Świętych nastąpił moment konsekracji ołtarza, który był pełen świętej 
symboliki. Po uroczystej modlitwie konsekracji Ksiądz Arcybiskup namaścił olejami krzyżma świętego mensę 
ołtarza naznaczając pięć krzyży na znak pięciu ran Chrystusa. W ten sposób stał się on symbolem Chrystusa, 
który został „Namaszczony” Duchem Świętym, a ustanowiony Najwyższym Kapłanem, składa na ołtarzu  
w ofierze swoje życie dla zbawienia nas wszystkich. Gdy obrzęd konsekracji dobiegł końca, świątynię wypełnił 
dym kadzidła. Spalające się kadzidło miało za zadanie ukazać zebranym ciągle obecną na ołtarzu Ofiarę 
Chrystusa wznoszącą się do Boga jak miła woń kadzidła. Unoszący się dym to też symbol naszych modlitw, 
pełnych błagania i wdzięczności biegnących do Boga. Następnie ołtarz został uroczyście nakryty na znak, że 
jest miejscem Ofiary Eucharystycznej oraz Stołem Pańskim, wokół którego gromadzą się kapłani by 
sprawować pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz wierni by posilać się Bożym pokarmem – 
Ciałem i Krwią ofiarowanego Chrystusa. Po nałożeniu obrusów w sposób uroczysty zapalono świece ołtarza 
symbolizujące zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, którego blaskiem jaśnieje Kościół, a dzięki niemu cała 
rodzina ludzka. 
Kiedy cały Kościół rozjaśnił się blaskiem światła Ksiądz Arcybiskup udzielił młodzieży Sakramentu 
Bierzmowania. Po czym rozpoczęła się Liturgia Eucharystyczna. Po Komunii świętej przedstawiciele 
bierzmowanej młodzieży dziękowali Księdzu Arcybiskupowi za otrzymane dary Ducha św., rodzicom za 
świadectwo wiary a obecnym kapłanom za przygotowanie do tego wydarzenia i wspólną modlitwę.  
Na zakończenie Proboszcz Parafii Ksiądz Prałat Jan Krupiński podziękował Księdzu Arcybiskupowi za Jego 
obecność w tak historycznym wydarzeniu dla Parafii. Podziękował również tym wszystkim, którzy przyczynili 
się do przygotowania uroczystości, min. Wikariuszowi Parafii Ks. Grzegorzowi Lęcznarowi, Ks. Jackowi 
Zarzycznemu – Rodakowi i Diecezjalnemu Duszpasterzowi Służby Liturgicznej Ołtarza, Ks. Januszowi Łucowi 
– katechecie odpowiedzialnemu za bierzmowaną młodzież. Dziękował P. Kościelnemu i ministrantom za 
odpowiedzialne i sprawne włączenie się w przebieg konsekracji oraz P. Organiście i scholi parafialnej za 
uświetnienie uroczystości swoim śpiewem.  
Ksiądz Proboszcz szczególne podziękowania skierował do parafian, dzięki ofiarności, których w ciągu kilku 
miesięcy udało się wykonać wiele prac remontowych w świątyni parafialnej, m.in. wymianę ogrzewania, 
wymianę instalacji elektrycznej, zakup i montaż nowego nagłośnienia, położenie granitowej posadzki, 
ufundowanie marmurowego ołtarza i ambonki oraz odnowienie i umeblowanie prezbiterium. Wyraził również 
nadzieję, że wymiar materialny świątyni wpłynie jeszcze bardziej na głębszą duchowość całej wspólnoty 
parafialnej. Po Mszy św. ministranci, dzieci i młodzież ze scholi oraz bierzmowani otrzymali okolicznościowe 
obrazki i wraz z Księdzem Arcybiskupem wykonali sobie pamiątkowe zdjęcia.  
W tym tak uroczystym dniu, dziękujemy Dobremu Bogu za tak hojne dary, za naznaczenie młodzieży 
pieczęcią Ducha Świętego, za dar konsekracji nowego ołtarza, za możliwość bycia świadkami pięknej 
uroczystej liturgii sprawowanej przy nowym ołtarzu. Dziękujemy również za Gospodarza Parafii – Dziekana 
Dekanatu Rzepedzkiego – Ks. Prałata Jana Krupińskiego za to, że z oddaniem troszczy się nie tylko  
o duchowy wymiar swojej wspólnoty parafialnej ale dba również o piękny wygląd Domu Bożego.  
Mając odnowioną świątynię, a w niej dwa nowe stoły - Stół Słowa Bożego i Stół Ciała Pańskiego, mamy 
nadzieję, że gromadząc się w niej na modlitwę, będziemy obficie czerpać z tych dwóch stołów - z wiarą 
przyjmować Słowo Boże, a przystępując do Komunii świętej karmić się Ciałem Chrystusa.           HiJ Krajnik 



Z życia Ko ścioła …. 

Papież Franciszek w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 2015 roku rozpoczął 
Nadzwyczajny Rok Święty - Jubileusz Miłosierdzia. Oficjalne rozpoczęcie odbyło się  
w Bazylice św. Piotra, otwarciem Drzwi Świętych, w dniu, w którym wspominaliśmy  
50 rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II w 1965 roku, Tym samym papież zachęca 
nas do kontynuacji dzieła zapoczątkowanego na tymże Soborze. W swoim Orędziu na Wielki 
Post 2015, Ojciec Święty przypomniał: „Jak że pragn ę, aby miejsca, w których wyra ża się 
Kościół, w szczególno ści nasze parafie i nasze wspólnoty, stały si ę wyspami 
miłosierdzia na morzu oboj ętności! 
        W czasie Jubileuszowego Świętego Roku Miłosierdzia (8 XII 2015 r. – 20 XI 2016 r.) 
każdy z poniższych odpustów można zyskać dla siebie lub ofiarować za zmarłych: 

1. Każdy wierny za odbycie , na znak głębokiego pragnienia prawdziwego 
nawrócenia, krótkiej pielgrzymki do Drzwi Świętych , otwartych w każdej 
Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a także 
w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie. Ważne jest, aby ten moment był 
połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem 

we Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom 
towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za Papieża  oraz w intencjach, które nosi w sercu dla 
dobra Kościoła i całego świata. 

2. Osoby, które z różnych powodów nie mogą udać się do Świętych Drzwi (chorzy, osoby starsze 
i samotne, którzy cz ęsto nie s ą w stanie wyj ść z domu ). Odpust udzielony za przeżywanie 
z wiarą i radosną nadzieją choroby i cierpienia, jako doświadczenia bliskości z Panem, poprzez 
przyjęcie komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za 
pośrednictwem różnych środków przekazu. 

3. Więźniowie  mog ą  uzyska ć odpust w kaplicach wi ęziennych , a kiedy będą przechodzili przez 
drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla 
nich przejście przez Drzwi Święte, ponieważ miłosierdzie Boże, które potrafi przemienić serca, 
jest również w stanie przeobrazić kraty w doświadczenie wolności. 

4. Za każdym razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z uczynków  miłosierdzia, co do 
ciała i duszy, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust. Wiąże się z tym zaangażowanie 
w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia mocą miłości 
Ojca, który nikogo nie wyklucza. 

(na podstawie Listu Ojca Świętego Franciszka przed Jubileuszem Miłosierdzia, z dnia 1 września 2015 r. do 
przewodniczącego Papieskiej Rady Nowej Ewangelizacji abp. Salvatore Fisichella) 

 
Kościoły Archidiecezji Przemyskiej, w których, decyzj ą ks. abpa Józefa Michalika, zostanie otworzona 

Brama Miłosierdzia i b ędzie mo żliwo ść zyskania odpustu Jubileuszowego: 
Kościoły podniesione do godno ści bazyliki mniejszej:  

o Przemyśl – Archikatedra 
o Jarosław – Kościół NMP Bolesnej (oo. Dominikanie) 
o Krosno – Kościół Trójcy Przenajświętszej (Fara) 
o Leżajsk – Kościół Zwiastowania Pańskiego (oo. Bernardyni) 
o Przeworsk – Kościół Ducha Świętego (Fara) 
o Stara Wieś – Kościół Wniebowzięcia NMP (oo. Jezuici) 

Sanktuaria na terenie Archidiecezji Przemyskiej:  
o Sanktuaria maryjne: Przemyśl – oo. Franciszkanie, Borek Stary 

– oo. Dominikanie, Domaradz, Haczów, Hyżne, Jasień, Jaśliska, 
Jodłówka, Kalwaria Pacławska, Łańcut – Fara, Polańczyk, Sanok – oo. Franciszkanie, Tuligłowy, 
Wielkie Oczy i Zagórz NMP 

o Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie 
o Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie (parafia pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli) 
o Sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli (oo. Bernardyni) 
o Sanktuarium św. Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie 
o Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym 

Ponadto:  
o Kościół Sióstr Karmelitanek Bosych pw. NMP z Góry Karmel i św. Józefa w Przemyślu  
 

Celebracja zamykająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia w kościołach partykularnych będzie 
miała miejsce 13 listopada 2016 roku . W Rzymie. Ojciec Święty zakończy Rok Miłosierdzia  
20 listopada 2016 roku. 



Nasze Jubileusze … 
 
Jubileusz 30 - lecia Szkoły Podstawowej im. W.Witos a  

1 września w Szkole Podstawowej miał w tym roku 
szczególny przebieg. Uroczystość związana była z 30-leciem 
pracy szkoły im. Wincentego Witosa w Tarnawie Dolnej. 
Jubileusz rozpoczęto Msza św., której przewodniczył 
Proboszcz Parafii Ks. Jan Krupiński, w koncelebrze z Ks. 
wikariuszem Grzegorzem Lęcznarem i  Ks. Januszem Łucem, 
który wygłosił Sowo Boże. Obstawę Mszy św. przygotowała 
młodzież i dzieci ze scholii. Udział w Eucharystii wzięli 
zaproszeni na tę okoliczność goście, w osobach 
przedstawicieli władz samorządowych na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy w Zagórzu, byłych dyrektorów, 
emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi. We Mszy uczestniczyli również licznie zgromadzeni rodzice 
i dzieci. Po wspólnej modlitwie w Kościele wszyscy udali się do szkoły. Tam wysłuchali przygotowaną na tę 
okoliczność część artystyczną. Były wiersze, piosenki, wspomnienia i podziękowania. Szczególne 
podziękowania kierowano w stronę pomysłodawcy i inicjatora budowy szkoły P. Stanisława Błażowskiego. 
Dziękowano również przedstawicielom organu prowadzącego szkołę i tym wszystkim, którym na sercu przez 
30 lat leżało dobro szkoły i dzieci. Po części oficjalnej wszyscy zaproszeni gości uczestniczyli w  poczęstunku, 
podczas którego nie brakowało miłych wspomnień i płynących z serca słów podziękowania. Dzień ten 
zapewne na długo zapisze się w pamięci kolejnego pokolenia – uczniów urodzonych już w XXI wieku. 

 

JUBILEUSZ 50 LECIA PO ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO - ZŁOTE GODY 2015 
„Nie wystarczy pokocha ć, trzeba jeszcze umie ć wziąć tę miło ść w ręce i przenie ść ją przez całe życie...”  

         K.I. Gałczy ński 
Wzruszająca i podniosła uroczystość, w której spośród 21 Jubilatów  

z Gminy Zagórz uczestniczyło również 6 par z naszej parafii odbyła się  
w zagórskim Hotelu "Nad Osławą". Gospodarzem spotkania był Burmistrz Miasta 
i Gminy Zagórz - Ernest Nowak i przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu - Jan 
Różycki, którzy wręczyli zebranym okolicznościowe medale od Prezydenta RP  
i złożyli stosowne życzenia. W tym szacownym gronie z naszej parafii znaleźli się 
Państwo:  Maria i  Tadeusz Adamkiewicz , Aniela  i Stefan Kusiak, Czesława  i 
Tadeusz Kozakiewicz, Danuta  i Kazimierz Ścieranka, Anna  i Władysław 
Zarzyczny - obchodzący jubileusz 50-lecia, oraz Eleonora  i Leopold  Rudy  - 
legitymujący się 60 – letnim stażem małżeńskim.  

Złote Gody to jubileusz, obchodzony w naszej polskiej tradycji szczególnie uroczyście. Za jego sprawą 
patrzymy na Szanownych Jubilatów z podziwem i chylimy przed Nimi z szacunkiem i pokorą głowy. Te 
wspaniałe jubileusze dowodzą, że wbrew wszelkim przeciwnościom i czasom, w jakich przychodzi nam żyć – 
nasi jubilaci dochowali przysięgi małżeńskiej. Bo przecież to Oni doskonale wiedzą, że miłość jest dawaniem, 
nie braniem; budowaniem, nie niszczeniem; zaufaniem, nigdy zwodzeniem; cierpliwym znoszeniem i wiernym 
dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku. 

Redakcja Echa Parafialnego równie ż składa serdeczne gratulacje wszystkim Jubilatom i życzy 
kolejnych jubileuszy w zdrowiu, szcz ęściu i miło ści, aby Dobry Bóg Wam błogosławił,  
a Maryja Pani Tarnawska wypraszała potrzebne łaski na dalsze lata.   

  
 

MODLITWA JUBILEUSZOWA 
Boże, nasz Ojcze,  w roku Jubileuszu Chrztu Polski dziękujemy za 

łaskę wiary, za Twoje wejście w dzieje każdego z nas  i naszej Ojczyzny, 
za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy. Jezu Chryste, Synu Boży, Ty 
jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas. Pragniemy i prosimy, abyś 
kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym. 

Duchu Święty, źródło życia i miłości, wołamy o Twoje dary  
i charyzmaty, abyśmy mogli poznawać Prawdę, kochać Kościół, służyć braciom i siostrom miłością ofiarną  
i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę. 

Maryjo, nasza Matko i Królowo, święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny, wspierajcie nas 
swoim wstawiennictwem, abyśmy dochowali wierności łasce Chrztu świętego. 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony w naszej historii, teraz i na wieki wieków.     Amen 



Z życia parafii … 
 
CHRZTY 

1. Marcinik Maria 
2. Dudziński Bartosz 
3. Baczyński Leon 
4. Lorenc Lena 
5. Koszut Paweł 
6. Usyk Alicja 
7. Kucharska Zuzanna 
8. Szeliga Maja 
9. Szajna Stanisław 
10. Kośniowska Zuzanna 
11. Zając Gracjan 
12. Grajek Hanna 
13. Jakiel Rozalia 
14. Jezierska Nina 
15. Bochnak Adam 
16. Krajnik Alicja 
17. Armata Lena 
18. Zajdel Dawid 
19. Rudy Emilia 
20. Malejki Alicja 
21. Nieborowski Norbert 

 
ŚLUBY 

1. Dudziński Łukasz – Nawrocka Justyna 
2. Chabko Tomasz – Strzyż Anita 

3. Jankowski Mieczysław – Majer Katarzyna 
4. Różak Waldemar – Szpylma Marzena 
5. Gocek Damian – Furdak Sylwia 
6. Morris James – Stusik Barbara 
7. Strzyż Dawid – Hoksa Agnieszka 
8. Kulig Konrad – Wróbel Klaudia 
9. Urba Paweł – Rudy Joanna 

 
ODESZLI DO PANA 

1. Baczyński Andrzej 
2. Bochnak Henryk 
3. Sadlik Janina 
4. Szczepanik Kunegunda 
5. Stach Janina 
6. Bochnak Aniela 
7. Kabala Zygmunt 
8. Fujak Józefa 
9. Woźny Salomea 
10. Ruda Stanisława 
11. Kielniak Albina 
12. Kloczkowski Stanisław 
13. Stach Maria 
14. Bochnak Joanna 
15. Michalik Edward 
16. Zając Władysław 
17. Orenicz Marian 
18. Mąka Józef

 
Wspomnienie o śp. Józefie M ąka 

W pierwszych dniach grudnia nasza 
wspólnota parafialna pożegnała  
i odprowadziła na miejsce wiecznego 
spoczynku Śp. Józefa Mąkę. W początkach 
lat siedemdziesiątych pełnił funkcję 
Naczelnika Urzędu Gminy Tarnawa Górna. 
Pamiętamy Go, jako dobrego gospodarza, 
zatroskanego o nasze środowisko. Czasy były 
trudne, brak było  środków zarówno na 
zadania bieżące jak i na inwestycje. Nie było 
samorządności, o wszystkim decydowały władze powiatowe, bądź wojewódzkie. Pomimo to, dzięki 
aktywności Pana Józefa wiele rzeczy udało się wykonać. Był  inicjatorem budowy przekaźnika na 
Makówce. Kosztowało Go to wiele starań, wyjazdów i pukania do różnych drzwi. Pracownicy gminy 
pamiętają jak w butach gumowych wiele razy przemierzał drogę pomiędzy Urzędem Gminy, a Makówką, 
gdyż nie było tam jeszcze dojazdu. Dzięki tej inwestycji połączył mieszkańców naszej gminy  ze światem. 
Starsi pamiętają jak słaby był odbiór telewizyjny na tym terenie z przekaźnika krośnieńskiego. W czasie 
Jego kadencji wybudowane zostały kładki na rzece Kalniczce, wyremontowano część dróg wiejskich, 
wykonano również wiele innych przedsięwzięć. Pan Józef czynił pierwsze starania o budowę nowego 
oświetlenia ulicznego w Tarnawie Zawsze był otwarty na problemy ludzkie, a szczególnie, jako wieloletni 
„Ludowiec” na problemy rolników. Dla pracowników był zawsze życzliwy i wyrozumiały. Młodzi pracownicy 
traktowali Go jak dobrego ojca.  
 Dzisiaj pamiętamy o Nim w swoich modlitwach i wierzymy, że jak kiedyś otwierał nas na ten świat 
doczesny, tak teraz łączy nas z tym światem który nie przemija,  do którego wszyscy zdążamy.  
                        M.  Zarzyczny 



Nasze wspólne rocznice …    

 
Z kart historii 

10 lat temu - 12.06.2005 Br. Grzegorz Ścieranka złożył śluby wieczyste 
- 26.07.2005 Tarnawę nawiedziła powódź 100-lecia. Wiele domów 
gospodarstw zostało zalanych.  
- 24.12.2005 Ks. Jan Krupiński przyjął funkcję Dziekana Dekanatu Rzepedzkiego. 

20 lat temu - 11.11.1995 Powstał w Tarnawie zalążek Akcji Katolickiej. 
- 14.04.1995 Odbyła się po raz pierwszy Droga Krzyżowa na Gruszkę. 

30 lat temu - 02.09.1985 Oddano do użytku nową szkołę w Tarnawie. 
40 lat temu - 31.05.1975 Został zlikwidowany Powiat Bieszczadzki. 
50 lat temu - 26.04.1965 Poświęcono obraz św. Wojciecha w Głównym Ołtarzu w Tarnawie.  
60 lat temu - 29.10.1955 Kardynał Stefan Wyszyński został internowany w Komańczy. 
70 lat temu - 16.08.1945 Zostały ustalone na Kremlu powojenne granice pomiędzy Sowietami, a Polską.  
80 lat temu  - w 1935 r. Zamontowano w naszym kościele balaski i schody na ambonę. 
90 lat temu  - w 1925 r. Nastąpiło I wydanie „Niedzieli”. 
100 lat temu - 01.06.1915 Urodził się Jan Twardowski gorliwy Kapłan i wybitny poeta religijny. 
110 lat temu - 25.08.1905 Urodziła się św. Faustyna Kowalska. 
140 lat temu - 27.02.1875 Urodził się w Trzebowisku bp. przemyski Wojciech Tomaka. 
200 lat temu - 16.08.1815 We Włoszech urodził się św. Jan Bosko. 
250 lat temu - 06.02.1765 Papież Klemens XIII ustanowił Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa dla 

Królestwa Polskiego w pierwszy piątek po Oktawie Bożego Ciała. 
350 lat temu  - w 1665 r. Wydano pierwsze tłumaczenie Biblii ks. Jakuba Wujka. 
470 lat temu  - w 1545 r. Rozpoczął się Sobór Trydencki – otworzył go Papież Paweł III. 
510 lat temu  - w 1505 r. Papież Juliusz II powołał do życia Gwardię Szwajcarską do obrony Ojca Świętego. 

Obecnie liczy ona 100 mężczyzn. 
600 lat temu  - w 1415 r. Odbył się pierwszy synod w Diecezji Przemyskiej za Biskupa Macieja Janiny. 
800 lat temu  - w 1215 r. Odbył się Sobór Laterański IV – zwołał go Papież Innocenty III 
980 lat temu  - w 1035 r. Urodził się św. Stanisław – Biskup Krakowski. 
1690 lat temu - 14.09.325 Odnaleziono w Jerozolimie relikwie Krzyża, na którym zmarł Pan Jezus.  

Dzisiaj w tym dniu Kościół obchodzi Święto Podwyższenia Krzyża.           S.  Zarzyczny 
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Z działalno ści Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 

Od początku powstania  tj. od 1996 roku w każdy pierwszy piątek 
miesiąca członkowie POAK gromadzą się na spotkaniu formacyjnym. 
Wcześniej przed Mszą św. wraz z całą parafią adorują Najświętszy 
Sakrament. Prezes POAK co roku bierze udział w dwudniowych 
rekolekcjach w parafii św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Tam w kaplicy 
Domu Pielgrzyma ks. Prałat Józef Niżnik asystent AK wygłasza bardzo 
pouczające katechezy nawiązując do hasła danego Roku Liturgicznego. 
Każdego roku w miesiącu styczniu spotyka się Rada Diecezjalnego 
Instytutu Akcji Katolickiej, w której uczestniczy J.E  Abp Jozef Michalik.  
W trakcie tego spotkania członkowie uczestniczą w przedstawianiu 
sprawozdań, Msza św. i spotkaniu opłatkowym. Członkowie POAK 
oddają  hołd Nowonarodzonemu adorując Go przy żłóbku. Każdorazowo 
teksty modlitw przygotowuje p. Maria Zarzyczna, za co składamy 
Serdeczne - Bóg zapłać!. Stanisław Zarzyczny prowadzi  kronikę 
parafialną, oraz uczestniczy w różnych spotkaniach poza parafią. Od 

dwóch lat z pomocą Koła Gospodyń Wiejskich z Tarnawy Dolnej wykonywane są aniołki na choinkę do 
kościoła  jak również paczuszek z mirrą, kadzidłem i złotem na uroczystość Objawienia Pańskiego. Po 
poświęceniu wierni po przekazaniu drobnego datku na cele misyjna zabierają je do domu. Od kilku lat 
członkinie AK przy pomocy parafianek z Tarnawy Dolnej wiją palmę na Niedzielę Palmową. Dzięki pani 
Golema, która zasusza kwiaty i zioła powstają te piękne palmy. Od wielu lat, w Wielką Sobotę członkowie 
POAK czuwają przy Grobie Pańskim. POAK wraz z innymi grupami uczestniczy też w prowadzeniu Drogę 
Krzyżową na ,,Gruszkę'', bierze udział w przygotowaniu procesji Bożego Ciała, współorganizuje Parafiadę  
i inne uroczystości parafialne. Od początku istnienia POAK wydawane jest Echo Parafialne, oraz od kilku lat 
kalendarze parafialne. Prowadzona jest też biblioteka parafialna, do której zapraszamy w każdą środę przed 
mszą świętą. Co roku organizowany jest konkurs literacki o św. Janie Pawle II. Dziękuję pani Marysi Obal  
i pani Ani Kruczek za propagowanie tego konkursu wśród młodzieży. Tradycyjnie AK przed świętami Bożego 
Narodzenia odwiedza osoby starsze, chore i samotne, z życzeniami i drobnym upominkiem.                              
                                K. Zajdel 



Witajcie kochane dzieciaki …  

Kolędnicy  
Kolędnicy to ludzie, którzy w okresie świątecznym chodzą 

po domach i śpiewają kolędy lub odgrywają scenkę związaną ze 
świętem Bożego Narodzenia. Grupa kolędników nosiła maszkary, 
którymi dla żartów straszono ludzi. Najbardziej popularną maszkarą 
był turoń, osadzony na kiju, z ruchomą, kłapiącą paszczą. Zamiast 
turonia kolędnicy nosili też kozy, konie i inne na ogół domowe 
zwierzęta. Popularne były również pochody z gwiazdą. Gwiazda 
wykonana była najczęściej z kolorowego papieru. Od środka często była podświetlona. Chociaż była przymocowana do 
kija to kręciła się. A jakie postacie występują wśród kolędników? Najbardziej znani są pasterze, bo według Pisma 
Świętego to oni pierwsi przyszli do stajenki. Następnymi postaciami są Trzej Królowie symbolizujących mędrców, 
którzy przyszli ze wschodu. Niektórzy też przebierają się za dziadów, baby, żydów, cyganki i muzykantów, a swoje 
stroje przygotowują ze starej odzieży. Kolędnicy zaczynają swe pochody od Pasterki – w nocy z 24 na 25 grudnia. 
Przychodząc do jakiegoś domu składają życzenia wierszem i kolędą. Recytują też zabawne rymowanki, płatają też 
różne figle. Wszystko to odbywa się w wesołym nastroju. Wizyta kolędników i ich życzenia przyjmowane są, jako 
zapowiedź urodzaju i powodzenia w Nowym Roku. Dziękując za nią gospodarze obdarowują kolędników świątecznymi 
smakołykami lub drobnymi datkami. Wizyta kolędników kiedyś była bardzo oczekiwana, a pominięcie domu uważane 
było za zły znak. Może, więc ktoś z was drogie dzieciaki przygotuje taki kolędniczy występ i odwiedzi swoich 
sąsiadów, by głosić wszystkim radość Bożego Narodzenia.      Red 
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BIBLIJNE ŁAMANIE GŁOWY!  

Dla Was Kochani przygotowaliśmy kolejne zadanie, które należy rozwiązać i odczytać hasło z pól  
w ramce. Hasło to należy wpisać do kuponu z podaniem imienia, nazwiska i klasy. Wypełnione kupony 
należy złożyć w koszyku wystawionym na ołtarzu św. Maksymiliana do 1 stycznia 2016r. Spośród złożonych 
kuponów w dniu 3 stycznia zostaną rozlosowane 3 nagrody książkowe.                    POWODZENIA! 

 
1. Imię starca, który był w świątyni podczas ofiarowania Jezusa Łk 2, 25           

2. Dwa młode … składano w ofierze za pierworodnego syna Łk 2, 24         

3. Tak nazywano miasto Betlejem od rodu tam mieszkającego Łk 2, 4         

4. Miasto, do którego Maryja i Józef zanieśli Jezusa, by przedstawić Go Panu Łk 2, 22 
4 

          

5. Panował w Judei, gdy Święta Rodzina wróciła z Egiptu Mt 2, 19-23           

6. Podczas pierwszego spisu ludności jej wielkorządcą był Kwiryniusz Łk 2, 2       

   

7. Miasto w Galilei, w którym mieszkał Józef Łk 2, 4         

8. Symeon miał obietnicę, że nie umrze dopóki Go nie zobaczy Łk 2, 26         

   

9. Ujrzeli ją mędrcy na wschodzie Mt 2, 2         

10.Pilnowali trzodę w okolicy Betlejem Łk 2, 8          

11.O jego narodzeniu powiedział pasterzom anioł Łk 2, 11           

12.Panował w Judei, gdy narodził się Jezus Mt 2,1       

13.W nim położyła Maryja Pana Jezusa po urodzeniu Łk 2, 7        

14.Pustynia, na której Jan Chrzciciel nauczał Mt 3, 1        

15.Cezar, który zarządził spis ludności Łk 2, 1        
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