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Tarnowiec, 8 listopada 2020 

„Był zbuntowanym nastolatkiem” 
 Ten wojowniczy tytuł dotyczy bł. 
Honorata Koźmińskiego (1829-1916), uwiecz-
nionego na jednym z witraży w naszym kościele 
parafialnym (w prawej nawie, wysoko nad 
łukiem za III stacją Drogi Krzyżowej, idąc od 
bocznych drzwi wejściowych od strony pleba-
nii). Spójrzmy razem jak w życiu tego zdolnego 
chłopca, studenta, więźnia,  zakonnika, patrioty 
rozpalała się iskra Bożej miłości. Święci są do-
wodami wierności Pana Boga względem ludzi, 
są najpiękniejszą twarzą Kościoła.  

 Szczególnie w tym roku rozważamy 
działanie miłości Boga, bo ten temat otwiera 
pięcioletni okres przygotowania do uroczystości 
100. rocznicy koronacji figury Matki Bożej 
Tarnowieckiej. Spotkanie ze świętymi to 
ogromna szansa, dobrodziejstwo większe niż 
wygrana na loterii. Jeżeli tacy ludzie są wśród 
nas, to warto żyć.   

Bł. Honorat pochodził z Białej Podla-
skiej,  na chrzcie św. otrzymał aż cztery imiona: 
Florentyn, Wacław, Jan, Stefan. Na co dzień 
posługiwał się imieniem Wacław. W dzieciń-

stwie został wychowany w szczerej pobożności. 
W czasie nauki w gimnazjum, pod wpływem 
ateistycznego środowiska, stracił wiarę. Po 
latach wspominał z bólem,  że wobec kolegów 
przechwalał się swoim niedowiarstwem, wsty-
dził się znaku krzyża świętego, wyśmiewał 
rzeczy święte, księży i zakonników, cytował 
książki zakazane i bluźniercze wiersze, a jeśli 
nawet przyszedł do kościoła, to tylko w tym 
celu, by szydzić z Boga. 
W stanie zupełnej niewiary ukończył Wacław 
gimnazjum i rozpoczął studia inżynierskie.  

W kwietniu 1846 r. został osadzony 
w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej   
z oskarżeniem  spisku przeciw carowi. Był tortu-
rowany fizycznie i moralnie. W tym czasie zroz-
paczona  matka modliła się codziennie przed 
obrazem Matki Bożej Częstochowskiej  o zdro-
wie i łaskę wiary dla syna. 15 sierpnia 1846 r., 
w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny Wacław przeżył nawrócenie i zaczął 
powracać do zdrowia. O tym fakcie pisze 
w swoim notatniku duchowym: "...Matka Boża, 
ubłagana przez moją Matkę (bo sam nie myśla-
łem        o poprawie) przyczyniła się do Pana 
Jezusa, iż przyszedł do mnie do celi więziennej 
i łagodnie do wiary przyprowadził". Po wyjściu 
z  więzienia Wacław odbył spowiedź generalną 
z całego życia. Jako dziewiętnastoletni młodzie-
niec 8 grudnia 1848 r. wstąpił do franciszkań-
skiego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 
w Warszawie. W swoim notatniku zapisał: 
”Naprzód od czasu wstąpienia do zakonu 
zawsze na myśli miałem, żeby można ludziom 
dać poznać miłość Bożą; zdawało mi się, że to 
byłoby najskuteczniejszym lekarstwem na te 
choroby wieku”. Ojciec Honorat najbardziej 
służył  bliźnim przez głoszenie kazań i wytrwałą  
pracę     w konfesjonale. Założył aż 
26 zgromadzeń zakonnych, których członkowie  

leczyli rany duchowe, moralne i fizyczne pol-
skiego społeczeństwa, podnosili Polaków na 
duchu po klęsce powstania styczniowego. 
Miłość Boga, w którą uwierzył i przyjął osobi-
ście była większa od wszystkich trudności, 
pokusy zniechęcenia i prześladowań zaborców. 

Teresa

„Obrazy Bożej Miłości” 
Człowiek, który odpowiada na łaskę otrzymaną od Pana Boga staje się Jego obra-
zem. Tutaj na ziemi wskazuje nam Boga, który jest dobry, święty a nade wszystko 
jest Miłością. Najdoskonalej to powołanie by stawać się obrazami Boga i Jego miło-
ści wypełnili święci i dziś są nie tylko naszymi orędownikami u Boga ale także nam 
Go pokazują– przez nich świeci światło Bożej Miłości. Rozpoczynamy dziś w naszej 
gazetce nowy cykl zatytułowany „Obrazy Bożej Miłości”. Będziemy prezentować 
przez ten rok postacie świętych, których witraże, obrazy i relikwie mamy w naszym 
kościele, i będziemy się im przyglądać szukając w nich przejawów Bożej miłości. 
Nich nasi święci patronowie, którzy na co dzień towarzyszą nam w naszej świątyni 
pomogą nam zanurzać się w miłość naszego Pana. 

Ks. Łukasz 

 

Ogłoszenia parafialne 
 1. W tym tygodniu wypada w poniedziałek 
święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. 
2. W związku z podjętymi decyzjami przez 
władze państwowe o nowych obostrzeniach 
i kolejnym ograniczeniu ilości wiernych mogą-
cych przebywać w świątyni (1 osoba na 15 
m kwadratowych) Biskup Rzeszowski udzielił 
wszystkim wiernym dyspensy od obowiązku 
uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele 
i święta nakazane. Dyspensa obowiązuje do 
odwołania. 
3. W obecnej sytuacji we Mszach i nabożeń-
stwach w naszym kościele może uczestniczyć 
42 osoby. Prosimy, aby zabierać kartki wcho-
dząc do kościoła. Brak kartek oznacza, że limit 
osób został osiągnięty. Prosimy, aby wtedy nie 
wchodzić do kościoła. Msze i nabożeństwa są 
odprawiane tylko w Tarnowcu. 
4. Porządek Mszy świętych jak zawsze, łącznie 
z Mszą o godz. 20:00 w czwartek i adoracją 
całonocną. Adoracja kończy się w piątek o 
godz. 11:30. 
5. Wypominki codziennie o godz. 17:30 (oprócz 
środy, kiedy odprawiamy Nowennę), 
a w niedziele o godz. 16:00. Zachęcamy, aby w 
najbliższych dniach przynieść karteczki ze 
zmarłymi. Później już nie będziemy przyjmo-
wać. 
6. W środę 11 listopada o godz. 10:00 Msza 
święta za Ojczyznę. Kancelaria parafialna w 
tym dniu będzie nieczynna. 
7. Koło Biblijne będzie można znaleźć na na-
szym kanale Youtube oraz na Facebooku. 
8. Dzieci, które uczestniczyły w październiku w 
Różańcu i oddały swoje książeczki od przyszłej 
niedzieli mogą odebrać je wraz z upominkami 
u księdza Łukasza. 
9. Gazety, encyklikę Ojca Świętego oraz Kalen-
darz rolników można nabyć w zakrystii. 
10. Wszystkie ogłoszenia w gazetce parafialnej, 
gablotce i na stronie parafii. 
11. Składka mszalna do koszyków za ławkami, 
natomiast zbiórka na Kościół prześladowany 
w Republice Środkowej Afryki do puszek na 
stoliku z karteczkami. 
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Intencje Mszy Świętych 

Poniedziałek 9.11 Święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej  

7:00 + Helena Kłodowska (int. od Zofii Twaróg) 

+ Bożena Stopyra (int. od wujka Tadka z żoną) 

18:00 + Agnieszka Młocek (greg. – int. od rodziców) 

+ Jan i Katarzyna Lepuccy 

+ Bolesław Radoń (w 22 rocz. śm.) 

Poza + Janusz Wyderka (int. od Adama Polaka z rodziną) 

+ Kazimierz Dubiel (int. od Kariny z rodziną) 

+ Bolesław Kuczek (int. od rodziny Kenarów z Iwonicza) 

+ Małgorzata Gunia (int. od Janiny Kalety) 

Wtorek 10.11 św. Leona Wielkiego 

7:00 + Helena Kłodowska (int. od sąsiadki Natalii z Umieszcza) 

+ Bożena Stopyra (int. od ciotki Barbary z rodziną) 

+ Genowefa i Tadeusz Pisula z Moderówki 

18:00 + Agnieszka Młocek (greg. – int. od wujka Stanisława z rodzi-
ną) 

+ Władysław i Adolf Karaś 

Poza + Janusz Wyderka (int. od Jana Tomasika z rodziną) 

+ Kazimierz Dubiel (int. od Kariny z rodziną) 

+ Bolesław Kuczek (int. od rodziny Nowaków ze Zdrowca) 

+ Małgorzata Gunia (int. od Wójcika z rodziną) 

Środa 11.11 św. Marcina z Tours 

7:00 + Bożena Stopyra (int. od męża z dziećmi) 

+ Anna i Józef Pisula z Brzezówki 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. odbrata Grzegorza z rodziną) 

+ Kazimierz Faber 

Poza + Janusz Wyderka (int. od rodziny Jagielskich) 

+ Kazimierz Dubiel (int. od Kariny z rodziną) 

+ Bolesław Kuczek (int. od rodziny Łomskich) 

+ Małgorzata Gunia (int. od Pasiniewiczów z rodziną) 

Czwartek 12.11 św. Jozafata Kuncewicza 

7:00 + Lucyna Pisula z Brzezówki (int. od rodziny Pisulów z Mode-
rówki) 

+ Stanisław Forystek (int. od wnuka Bartłomieja i Anny) 

+ Helena Prorok (int. od syna Stanisława z rodziną) 

18:00 + Agnieszka Młocek (greg. – int. od wujka Wiesława z Czelu-
śnicy z rodziną) 

+ Bożena Stopyra (int. od teściowej) 

Poza + Janusz Wyderka (int. od rodziny Górków) 

+ Kazimierz Dubiel (int. od Kasi i Krzyśka z dziećmi) 

+ Bolesław Kuczek (int. od rodziny Gruszkosiów) 

+ Małgorzata Gunia (int. od Marty i Andrzeja z rodziną) 

Piątek  13.11.św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna 

7:00 + Bożena Stopyra (int. od siostry Haliny z mężem) 

+ Edward Staniszewski (w 3 rocz. śm.) 

18:00 + Agnieszka Młocek (greg. – int. od kuzyna Krzyśka z rodziną) 

+ Barbara i Stanisław Sobczak i zmarli rodzice 

Zmarli z róży św. Józefa Sebastiana Pelczara 

Poza + Janusz Wyderka (int. od sąsiadów Goleniów) 

+ Kazimierz Dubiel (int. od Patrycji i Marcina z dziećmi) 

+ Bolesław Kuczek (int. od sąsiadów Drożdżów i Gorczyców) 

+ Małgorzata Gunia (int. od Marty i Andrzeja z rodziną) 

Sobota 14.11 

7:00 + Bożena Stopyra (int. od siostrzenicy Sylwii z rodziną) 

+ Stanisław Forystek (int. od córki Urszuli z mężem) 

+ Helena Prorok (int. od rodziny Świebodów) 

18:00 + Agnieszka Młocek (greg. – int. od koleżanek i kolegów z 
działu Kontroli Jakości) 

+ Stanisław Mazur (w rocz. śm.) 

Poza + Janusz Wyderka (int. od sąsiadów Dubielów) 

+ Kazimierz Dubiel (int. od Jacka Żurada) 

+ Małgorzata Gunia (int. od rodziny Brachów) 

+ Bolesław Kuczek (int. od kolegów Michała z BWI) 

Niedziela 15.11 

7:00 + Stanisław Ochała 

8:30 + Edmund i Paulina 

10:00 + Czesława Uram (w 3 rocz. śm.) i mąż Ignacy 

Poza + Janusz Wyderka (int. od Klaudii i Arkadiusza Garbacik) 

+ Kazimierz Dubiel (int. od rodziny Wolskich) 

+ Małgorzata Gunia (int. od Haliny Siwczak) 

+ Bolesław Kuczek (int. od Heleny Gancarz z rodziną) 

11:30 Za parafian 

+ Stefania (w 20 rocz. śm.) i Józef 

16:30 + Agnieszka Młocek (greg. – int. od koleżanek i kolegów z 
działu Kontroli Jakości) 

 

 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

Mdr 6,12–16   Ps 63   1 Tes 4,13–18   Mt 25,1–13 
Czym jest są lampy i oliwa w dzisiejszej przypowieści? Lampa i 
światło, które daje to obraz wiary. Natomiast oliwa jest obra-
zem miłości. Dzisiejsza przypowieść pokazuje nam, że wiara 
bez miłości to za mało. Wiara bez miłości wypala się i nie 
zaprowadzi nas do zbawienia. Paliwem, które będzie pod-
trzymywać naszą wiarę jest miłość do Boga. Zakochałeś się w 
Bogu? To możesz być spokojny o swoją wiarę. Głupi jest 
człowiek, który nie dba o miłość. Wiara w pierwszym rzędzie 
ma być relacją miłości a nie wiedzą czy tradycją. 
 
 

KATECHEZA 
[Spokój i roztropność] 

Drodzy parafianie pragnę was zachęcić do odwagi, spokoju 
i roztropności. Mamy być świadkami światła w świecie. Moja 
główna zachęta aby rozumnie korzystać z informacji. Wielu 
epatuje sensacyjnymi informacjami, wielu pragnie zaistnieć w 
wirtualnej przestrzeni. Są ludzie jacy nie liczą się z następ-
stwem swych wypowiedzi łatwo szafują kłamstwem, plotką 
czy oczernieniem. Wielu jest tych, którzy są niekompetentni 
lecz forują swoje opinie w dziedzinie medycyny, moralności, 
teologii czy psychologii jako ostateczne i najmądrzejsze. Za-
chęcam aby mniej oglądać programów jakie nas emocjonalnie 
rozbudzają i wprowadzają lęk. Korzystajmy z odpowiedzialnej 
informacji i mądrych porad.  Bądźmy rozważni, gdyż wiele 
zagadnień wymaga dłuższej rozmowy, posiadania wykształce-
nia w danej dziedzinie oraz znania kontekstu. Więc nie każdy 
ma kompetencje lekarza czy biskupa. Są też zapewne ludzie, 
którzy w tych trudnych czasach chcą coś „ugrać” dla swoich 
interesów. Strzeżmy się więc fałszywych proroków, jasnowi-
dzów innych oszustów zapowiadających, że znają datę kata-
strof końca świata  i innych. Mamy autentyczną naukę Kościo-
ła i jej się trzymajmy. Nie dajmy się zmanipulować tym jacy 
chcą wbić wątpliwości w nasze serca w sprawie zaufania do 
nauczającego Kościoła. Strzeżmy się tych, którzy pod poboż-
nymi hasłami głoszą fałszywą naukę. W tych czasach sektanci, 
źli politycy i inni prowokatorzy manipulują społeczeństwem. 
Nie bądźmy bezmyślnym tłumem ale bądźmy mądrzy Chry-
stusową nauką. Nie narażajmy swojego i innych zdrowia oraz 
bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Nawet jak pewne decyzje 
wydają się nam może nadmierne, to pamiętajmy że nie jeste-
śmy sami. Lepiej czasami częściej ubrać maseczkę nawet nie 
doskonałą i pomóc w walce z epidemią niż później zastana-
wiać się czy nie przyczyniłem się do czyjeś krzywdy naruszając 
procedury. Bądźmy roztropni i spokojni w Panu. A każdą 
trudność przeżywajmy w łasce uświęcającej, z modlitwą 
i braterskiej wspólnocie. 

 


