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VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

EWANGELIA (ŁK 6,17.20-26) 

  Jezus zszedł z Dwunastoma na dół  

i zatrzymał się na równinie; był tam liczny 

tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu  

z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich 

okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na 

swoich uczniów i mówił: „Błogosławieni je-

steście, ubodzy, albowiem do was należy kró-

lestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz gło-

dujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogo-

sławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem 

śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, 

gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłą-

czą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu 

Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze 

imię jako niecne: cieszcie się i radujcie  

w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda 

w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich 

czynili prorokom. Natomiast biada wam, bo-

gaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. 

Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albo-

wiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, 

którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić 

się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszy-

scy ludzie chwalić was będą. Tak samo bo-

wiem przodkowie ich czynili fałszywym pro-

rokom”. 

 
PRZYKAZANIA KOŚCIELNE (CZ. 3) 

 

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sa-

kramentu pokuty – można powołać się na na-

ukę Jezusa zachęcającego do czynienia po-

kuty (por. Łk 13,5). Św. Paweł przestrzegał 

przed przyjmowaniem komunii św. niegodnie 

(por. 1 Kor 11,27). Obowiązek spowiadania 

się przypominali konsekwentnie ojcowie Ko-

ścioła, synod w Reims i – w końcu – dekret 

Omnis utriusque sexus Soboru Laterańskiego 

IV z 1215 r. Sobór zobowiązywał do spowia-

dania się przynajmniej raz w roku, przed 

swoim proboszczem. Niespełnienie przyka-

zania miało być karane wykluczeniem z Ko-

ścioła za życia i pozbawieniem pogrzebu 

chrześcijańskiego po śmierci. W tym przyka-

zaniu chodzi o nasze przygotowanie się do 

pełnego udziału w Eucharystii przez przyję-

cie sakramentu pojednania, czyli przystąpie-

nia do spowiedzi świętej tzw. wielkanocnej, 

którą możemy odbyć od Środy Popielcowej 

do uroczystości Trójcy Przenajświętszej 

włącznie. Obecnie ta uroczystość jest już 

poza okresem wielkanocnym. Do roku 1970 

kończyła oktawę uroczystości Zesłania Du-

cha Świętego należącą jeszcze do okresu 

wielkanocnego. U nas w Polsce z tej tradycji 

w dalszym ciągu jeszcze korzystamy.  

  Skoro poprzez popełnienie grzechu 

ciężkiego człowiek stracił kontakt z Bogiem, 

to właśnie sakrament pokuty jest szansą, by 

powrócić do Ojca. Być może właśnie obwa-

rowanie przepisem dało odwagę do naprawy 

życia niejednemu z nas.  

  Spowiedź podarował nam Pan Je-

zus. Zaraz po swoim Zmartwychwstaniu usta-

nowił ten sakrament, znał naturę ludzką i wie-

dział, że będziemy potrzebować oczyszcze-

nia. Święty Jan opisał ów moment w Ewan-

gelii. „A Jezus rzekł do nich: Pokój wam. Jak 

Ojciec mnie posłał, tak Ja was posyłam. Po 

tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 

Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpu-

ścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie grzechy, są im zatrzymane”  

(J 20, 21-23). Chrystus zostawił taką władzę 

Apostołom tuż przed Wniebowstąpieniem. 

Chciał, aby Ci, którzy pragną zmieniać swoje 

życie na lepsze, mieli taką możliwość. Dla-

tego w konfesjonale spotykamy kapłana.  

  Człowiek broni się przed utratą do-

brze kreowanego wizerunku, nie zamierza 

wyjawiać nikomu swojej ciemnej strony na 

co dzień skrzętnie skrywanej. Dlatego też ko-

rzystanie z sakramentu pojednania jest dla 

wielu trudne, bowiem dzieje się on za pośred-

nictwem drugiego człowieka.  

  Natomiast spowiedź nie jest proce-

sem sądowym, w którym pod groźbą kary 

trzeba się rozliczyć ze swoich wykroczeń, po 

czym przyjąć zasłużony wyrok, aby mieć wy-

równany rachunek z Bogiem. Takie pojmo-

wanie spowiedzi prowadzi na manowce. 

Świadczy również o niezrozumieniu istoty 

tego sakramentu. Bóg jest miłującym Ojcem, 

nie ostatnią instancją wymiaru sprawiedliwo-

ści. W konfesjonale nie ma miejsca na spra-

wiedliwość, lecz na miłosierdzie. Przypo-

mnijmy sobie przypowieść o dwóch synach: 

marnotrawnym i sprawiedliwym oraz o ich 

ojcu. Znamy ją doskonale. Bóg nie oczekuje 

od nas niczego innego jak skruchy, wiary oraz 

przyjęcia bezinteresownego przebaczenia. 

A pokuta jest wyrazem właśnie skruchy 

i wdzięczności za otrzymane przebaczenie. 

Podczas sakramentu pojednania zostają od-

puszczone grzechy. Nie jest to wcale naszą 

zasługą, lecz darem od Boga. Zaś spowiedź 

jest warunkiem otrzymania przebaczenia.  

  Liczba mówiąca o tym, ile razy 

mamy obowiązek przystąpić do sakramentu 

pokuty, w tym przykazaniu nie jest duża. Na 

pewno mobilizuje i naznacza minimalny rytm 

życia. Radzę nie poprzestawać na wyznaczo-

nej liczbie. Jest ona zbyt niska, aby udźwi-

gnęła nasze istnienie. (cdn.)         (x) 

ŚDM MINĘŁO – SŁOWA ZOSTAŁY 

 

  Zakończyły się kolejne Światowe 

Dni Młodzieży. Wszyscy modliliśmy się za 

tych, który wyruszyli na spotkanie z Papie-

żem Franciszkiem. Byli tam i młodzi z Polski, 

młodzi z naszej diecezji. Spotkanie z Papie-

żem to zawsze ogromna radość. Pamiętam 

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i ra-

dość nas wszystkich, gdy Papież przejeżdżał 

obok nas w krakowskim tramwaju. Pamię-

tam, że staliśmy wtedy w ogromnym ścisku 

próbując przedostać się na Błonia. Oczywi-

ście nie widzieliśmy Papieża, bo tłum był 

zbyt duży jednak wiedzieliśmy, że jest, że 

przybył. Później Jego słowa i wskazówki  

i Msza Posłania. Obecność Głowy Kościoła 

zawsze budzi w sercu człowieka emocje, bo 

Papież to następca św. Piotra, którego wybrał 

sam Jezus. Panama, choć odległa od nas ty-

siące kilometrów jednak przyniosła całemu 

Kościołowi pewną, nową świeżość. Tak jak 

po wizycie Papieża Franciszka w Krakowie 

słynne stały się Jego słowa dotyczące wstania 

z kanapy tak mimo odległości, słowa Ojca 

Świętego z Panamy nie mogą być nam obo-

jętne, są bowiem przesłaniem dla całego 

świata.  

  Portal deon.pl zebrał dziewięć my-

śli Papieża Franciszka z minionych Świato-

wych Dni Młodzieży w Panamie. Myślę, że 

warto się im przyjrzeć, przeczytać, przemy-

śleć, uczynić je swoimi. Oto niektóre z nich:  

Bóg nigdy nie chce być odległy. Jest tu.  

I teraz. Nieraz zachowujemy się jak miesz-

kańcy Nazaretu, wolimy Boga na odległość: 

miłego, dobrego, wspaniałomyślnego, ale od-

ległego, takiego, który nie przeszkadza. Bo-

wiem Bóg bliski i codzienny, przyjaciel i brat 

wymaga od nas, byśmy nauczyli się bliskości, 

codzienności, a przede wszystkim braterstwa. 

(…) Bóg jest rzeczywisty, ponieważ miłość 

jest realna, Bóg jest konkretny, ponieważ mi-

łość jest konkretna. I to właśnie „ten kon-

kretny wymiar miłości jest jedną z zasadni-

czych cech życia chrześcijan” (Msza posła-

nia). Musimy przyjąć, że życie jest trudne. 

I czasem nie ma sensu. Powiedzenie Panu 

„tak” to odwaga, by przyjąć życie takim, ja-

kim jest, wraz z całą jego kruchością i mało-

ścią, a często nawet ze wszystkimi jego 

sprzecznościami i brakiem sensu (przemó-

wienie w Merto Park). Bóg przebija nasz 

wewnętrzny lęk. Miłość Jezusa zrywa z ko-

lejnym szemraniem, które nie jest łatwe do 

wykrycia, a które „przebija marzenia”, ponie-

waż nieustanny podszeptuje: nie dasz rady, 
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nie będziesz mógł. Jest to szemranie we-

wnętrzne, jakie pojawia się u tych, którzy 

opłakując swój grzech i świadomi swojego 

błędu, nie wierzą, że mogą się zmienić (prze-

mówienie do nieletnich w więzieniu). Róbmy 

lepszy świat i kochaj wszystkich.  Ewange-

lia uczy nas, że świat nie będzie lepszy, gdy 

będzie mniej osób chorych, słabych, kru-

chych lub starszych, którymi trzeba się zaj-

mować, a nawet nie dlatego, że będzie mniej 

grzeszników, ale będzie lepszy, gdy będzie 

więcej osób, które - jak ci przyjaciele - są go-

towi i mają odwagę zrodzić jutro i uwierzyć 

w przemieniającą moc Bożej miłości. Czy 

chcesz być „osobą wpływową” w stylu Ma-

ryi, która odważyła się powiedzieć „niech mi 

się stanie”? Tylko miłość czyni nas bardziej 

ludzkimi, pełniejszymi, a cała reszta to dobre, 

lecz puste placebo (przemówienie w Metro 

Park). Szukajmy Słowa, które daje ży-

cie.  „Daj mi się napić” oznacza mieć od-

wagę, aby dać się oczyścić i odzyskać najbar-

dziej autentyczną część naszych pierwotnych 

charyzmatów - które nie ograniczają się jedy-

nie do życia zakonnego ale obejmują cały Ko-

ściół - i zobaczyć, w jaki sposób mogą wyra-

zić się dzisiaj. Chodzi o to, by nie tylko spo-

glądać z wdzięcznością na przeszłość, ale iść 

w poszukiwaniu korzeni - źródła inspiracji  

i pozwolić, by ponownie mocno zabrzmiały 

pośród nas (przemówienie do duchownych).  

Chrześcijanin, żeby żyć, nie może myśleć, 

że religia to prawo. Pewien święty pocho-

dzący z tych krajów [św. Oskar Romero - 

przyp. red.] lubił mówić: „Chrześcijaństwo 

nie jest zespołem prawd, w które należy wie-

rzyć, prawami, które należy przestrzegać lub 

zakazami. Postrzegane w ten sposób jest od-

pychające. Chrześcijaństwo to osoba, która 

mnie bardzo umiłowała, która pragnie i prosi 

o moją miłość. Chrześcijaństwo to Chrystus”; 

to rozwijanie marzenia, za które oddał On ży-

cie: miłować z tą samą miłością, z jaką On nas 

umiłował (Msza Św. otwarcia). Jezus kochał 

wszystkich. Wszystkich! Czy ktoś z tego po-

wodu, że jest niepełnosprawny lub wrażliwy, 

nie jest godny miłości? Czy ktoś, kto jest cu-

dzoziemcem, jest chory czy w więzieniu, nie 

jest godny miłości? Tak czynił Jezus: wziął  

w ramiona trędowatego, ślepca i paralityka, 

objął faryzeusza i grzesznika. Objął łotra na 

krzyżu, a nawet uściskał i przebaczył tym, 

którzy Go krzyżowali (przemówienie w Me-

tro Park). 

  Warto wracać do słów Papieża, 

warto je czytać i rozważać. Niech przemówie-

nia i homilie Papieża z ŚDM w Panamie będą 

dla nas kolejnymi wskazówkami jak żyć, by 

osiągnąć życie wieczne.  

Magdalena Maraj  
             

INTENCJE MSZY ŚW. 

 

NIEDZIELA 17.02 

7:00 1) ++ Alfreda i Franciszek 

10:00 1) + Władysław Sanocki – od synowej 

z wnukami 

2) + Henryk Sanocki 

Poza parafią: + Zofia Witkoś – od rodziny 

Waszeciak z Jaszczwi 

+ Maria Wietecha – od Stanisławy Kurzawa 

11:30 1) Za Parafian 

2) + Mieczysław Dobrowolski w 53 r. śm. – 

od żony 

16:30 1) + Kazimierz Kędrek – od Stanisławy 

Wiśniowskiej z rodziną 

 

PONIEDZIAŁEK 18.02 

7:00 1) + Kazimierz Kędrek – od szwagra 

Fredka i Bożeny z rodziną 

2) + Kazimierz Kędrek – od rodziny Betlejów 

i Owsiaków 

3) + Kazimierz Kędrek – od córki Anny 

17:00 1) O łaskę zdrowia dla Łukasza i opiekę 

MBT dla niego 

2) + Tomasz Betlej 

Poza parafią: + Zofia Witkoś – od rodziny 

Bućko 

+ Maria Wietecha – od Krystyny Kurzawa  

z rodziną 

WTOREK 19.02 

7:00 1) + Kazimierz Kędrek – od córki Kry-

styny 

2) + Kazimierz Kędrek – od Stanisławy z ro-

dziną z Piotrówki  

3) + Kazimierz Kędrek – od żony chrzestnego 

z rodziną z Piotrówki 

17:00 1) Dziękczynna z okazji 18 rocz. uro-

dzin Jakuba, z prośbą o Boże bł. i opiekę 

MBT 

2) O łaskę zdrowia dla Łukasza i opiekę MBT 

dla niego 

Poza parafią: + Zofia Witkoś – od Stanisława 

Gałuszki z żoną z Wrocanki 

+ Maria Wietecha – od rodziny Fiołkiewi-

czów 

ŚRODA 20.02 

7:00 1) + Kazimierz Kędrek – od chrzestnej 

Doroty z rodziną z Jedlicza 

2) + Kazimierz Kędrek – od szwagra Stani-

sława z rodziną 

3) + Kazimierz Kędrek – od chrześniaka Ma-

riusza z rodziną 

17:00 1) Za ofiarodawców 

2) + Piotr Tomasik z okazji urodzin – od żony 

z dziećmi 

Poza parafią: + Maria Wietecha – od kole-

żanki Zofii Macek z Szebni 

 

CZWARTEK 21.02 

7:00 1) + Julian Pelczar – od rodziny Czer-

wiakowskich 

2) + Julian Pelczar – od Janiny Wójcik 

3) + Julian Pelczar – od rodziny Delimata 

17:00 1) ++ Jadwiga, Władysław Grzesiak 

2) ++ Maria, Ludwika, Katarzyna, Walenty 

Wais 

Poza parafią: + Maria Wietecha – od Jacka, 

Edwarda Macek z rodziną 

 

PIĄTEK 22.02 

7:00 1) + Julian Pelczar – od Marii Muroń  

z rodziną 

2) + Julian Pelczar – od kuzynów Zofii, Do-

roty, Tadeusza z Rogów 

3) + Julian Pelczar – od Bogdana z Zambrowa 

z rodziną 

17:00 1) + Anna Majka – od brata z żoną  

i synem 

2) + Anna Majka – od swatów Wojdyłów  

z Siedlisk 

Poza parafią: + Maria Wietecha – od Le-

sława Kani i Haliny z rodziną 

 

SOBOTA 23.02 

7:00 1) + Janina Kochanek 

2) + Julian Pelczar – od żony 

3) + Julian Pelczar – od Romana i Marii Roz-

para 

17:00 1) + Piotr Dłuski w 9 r. śm. – od Marty 

2) ++ Helena i Jan Nowotyńscy oraz Jan No-

wotyński 

Poza parafią: + Maria Wietecha – od rodziny 

Kielar z Umieszcza 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dzisiaj o 16.00 Nieszpory i Msza św.  

2. W środę Nowenna Zawierzenia. Serdecz-

nie zapraszamy do wspólnej, rodzinnej mo-

dlitwy. 

3. W piątek święto Katedry św. Piotra Apo-

stoła, w sobotę wsp. św. Polikarpa.  

4. Bóg zapłać za ofiary złożone na ogrzewa-

nie kościoła.   

5. Zachęcamy do zakupienia i czytania prasy 

katolickiej. W „Niedzieli” art. o Parafialnym 

Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Tarnowcu; 

w „Gościu Niedzielnym” – „Czy Pan Bóg po-

trzebuje naszego cierpienia?” oraz „Poważny 

problem: 30 proc. dzieci ma nadwagę”. Za 

ławkami gazetka parafialna, do której dziś 

dołączona jest Zdrapka Wielkopostna.  

6. Za tydzień w Rzeszowskiej Katedrze uro-

czyste obchody 38 rocz. Porozumień Rze-

szowsko– Ustrzyckich. Msza św. o g. 12.00 – 

zapraszamy rolników do udziału i modlitwy. 

7. Dziękujemy za sprzątanie świątyni gr. 19  

z Tarnowca i gr. 1 z Umieszcza, za ofiarę na 

Sanktuarium. Msza św. za dobroczyńców  

w środę. W sobotę, na godz. 8.00 prosimy  

gr. 2 i 3 z Umieszcza.  

8. O prowadzenie różańca św. prosimy:  

o g. 9.30 Różę św. Jadwigi Królowej, o 11.00 

Różę św. Józefa Opiekuna Rodzin.  

9. Prosimy, aby zrobić porządki na grobach 

naszych zmarłych; sztuczne kwiaty zabie-

rajmy do domu.              ks. Proboszcz 

 

OCHRZCZENI 
 

Szymon Piotr Ryzner 

16/02/2019 

Szafarz: ks. Jerzy Uchman 

 

ODESZLI DO PANA 
 

śp. Bogumił Pudło  

DOBRY JEZU A NASZ PANIE DAJ MU 

WIECZNE SPOCZYWANIE  
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