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Tarnowiec, 22 listopada 2020 

Katecheza poszerzona  
- o bieżących sprawach 

Minęło już odrobine czasu po intensywnych napięciach 
związanych z protestami po orzeczeniu Trybunału 
Konstytucyjnego. Warto też zapytać jaka powinna być postawa 
ucznia Jezusowego w poruszanych kwestiach. 

Słyszymy że: „Tu nie chodzi o to czy jesteś za aborcją czy 
przeciw” w postawie chrześcijanina nie ma miejsca na jakieś 
dwuznaczności w kwestii życia. Nie można rozmywać tematu 
jakoby można być za lub przeciw życiu. To język nie 
adekwatny, to fałszywa narracja. Życie jest niepodważalną i nie 
podlegającą sporowi wartością. Wyobraźcie sobie zdanie: ” to 
nie chodzi o to czy jesteś za zabijaniem (żydów, niemowląt, 
rodziców, jeńców, cywili) czy przeciw” dostrzegamy tu wyraźne 
zło.   

Oczywiście rozumiem, że wielu ma tutaj 
obawę, iż wiara fanatycznie będzie wzywać do 
jakiś nierozumnych i sektanckich działań (np. 
zakazu transfuzji krwi ). Trzeba zaznaczyć, że 
moralność katolicka szczegółowo rozpatruje 
także trudne indywidualne przypadki i wzywa 
np. do ratowania życia i zdrowia także matki i 
nie jest ona traktowana jak inkubator. Lecz jest osobą rodzącą 
osobę.  

Dalej protestujący głoszą: „Tu chodzi o to, żeby każda 
kobieta sama decydowała o swoim ciele, zdrowiu i życiu”. To 
Kościół stoi na stanowisku, że człowiek ma wolną wolę i że 
może i powinien postępować zgodnie z dobrze uformowanym 
sumieniem. Jako chrześcijanie wierzymy, że Chrystus jest 
naszym Nauczycielem i Jego nauka to Słowo Życia, szukamy 
więc woli Bożej próbujemy ją rozpoznać i według niej żyć. 
Wiemy też o doczesnych i wiecznych konsekwencjach naszych 
złych wyborów i naszego odrzucania woli Bożej. I taką naukę 
głosimy. Zwróćmy uwagę także że i ciało i zdrowie i życie nie 
otrzymaliśmy na wyłączną własność abyśmy z nim zrobili co 
chcemy np. krzywdzili innych czy zabijali. Ale Bóg nam je dał 
dla wykonania powołania do miłości. Społeczeństwo także 
słusznie ogranicza jednostkę ratując zdrowie pijanemu, 
zamykając do szpitala psychicznie chorych, izolując 
zakażonych, ściągając z parapetów potencjalnych samobójców, 
wymagając od dzieci uczestnictwa w zajęciach z wychowania 
fizycznego czy wprowadzając system ubezpieczeń społecznych 
czy szczepień dzieci. 

Protestujący dalej wzywają: „Nie oceniaj innych” i na 
pierwszy rzut oka wygląda to na prawidłowy chrześcijański 
postulat. Lecz trzeba rozróżnić „nie sądźcie” od „nie 

oceniajcie”. Uczeń w szkole musi być oceniany dla jego dobra, 
praca pracownika i jego kwalifikacje dla dobra innych 
szczególnie gdy jest to pilot, policjant, lekarz. Zaś nie sądzić to 
jest nie rościć sobie prawa przekreślać człowieka, nie myśleć że 
się jest Bogiem i wie się do końca co siedzi w duszy człowieka, 
tak to biblijne postulaty.  

Myśl protestujących jest rozwijana: „Nie decyduj za innych. 
Nie możesz!” Tutaj trzeba się zgodzić z myślą, że człowiek ma 
wolną wolę i niesie odpowiedzialność za swe decyzje.  
A odpowiedzialność jest i doczesna i wieczna, i czyny mają 
konsekwencje. Np. abortowane dziecko nie stoi przy łóżku 
rodzica na starość, syndrom post aborcyjny czy syndrom 
ocaleńca czyli psychologiczne konsekwencje aborcji. Są też 
doczesne konsekwencje decyzji jednostki jakie mają 
następstwa społeczne: niż demograficzny, ale także problemy 

materialne rodzin wielodzietnych, opieka i leczenie 
dzieci chorych czy upośledzonych. Dlatego 
społeczeństwo i każdy z nas ma tworzyć warunki 
pomagające łatwiej przyjąć mądrą i Bożą decyzję, 
tym którzy stają przed trudnymi wyborami.  

Ostatnia część postulatów protestujących brzmi: 
„ Nie jesteś NIĄ....” W tym ostatnim zdaniu 
wspomnianego protestu dostrzegamy też sztuczne 

wypychanie mężczyzny z pola odpowiedzialności. To fałszywy 
trop jaki w imię docenienia roli kobiety sprowadza mężczyznę 
do roli bezmyślnego i nie obecnego. Trzeba powiedzieć, że tak 
jak w tej konkretnej sprawie, jak i w innych, według naszej 
wiary kobieta nie może być marginalizowana, poniżana i nie 
doceniana. Nie wolno zostawić kobiety samej z jej ciążą jakby 
u niej nie było proboszcza , spowiednika, ojca dziecka, brata, 
własnego ojca, koleżanki i jej męża itd. Nikt nie jest nią ale 
powinniśmy być z nią, i z dzieckiem. I jeden z drugim. Nie 
przeciw sobie. 

Ks. Proboszcz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

Ez 34,11–12.15–17    Ps 23   1 Kor 15,20–26.28    Mt 25,31–46 
 
Z Liturgii Słowa wyłania się dzisiaj obraz Chrystusa Króla, który 
jest przede wszystkim Dobrym Pasterzem troszczącym się o 
swoje owce czyli o nas. Kochając nas nieskończoną miłością, 
każdemu daje to, czego potrzebuje. Doświadczając Bożej 
miłości, my na wzór naszego dobergo Króla – Pasterza, mamy 
zatroszczyć się o tych, którzy są w potrzebie. Na końcu, kiedy 
nasz Pan objawi się w chwale, będziemy sądzeni z naszej 
odpowiedzi na miłość Boga, którą są nasze czyny lub ich brak 
wobec potrzebujących. 

http://www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl/
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 23.11  

7:00 + Kazimierz Dubiel (int. od kuzyna 
Wacława z żoną Dubiel) 

Ks. Jerzy 
(poza) 

+ Helena Prorok (int. od Jurka z żoną) 

18:00 + Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
koleżanek ze studiów z Krosna) 

+ Stanisław Forystek (int. od 
chrzestnego Psiuk Bogusza i rodziny 
Psiuków z Harklowej) 

O ulgę w cierpieniu, umocnienie oraz 
zdolność dźwigania krzyża z Jezusem 
dla Jerzego. 

Poza + Stanisław Świdrak (int. od rodziny 
Świdraków z Gorajowic) 

+ Beata Węgrzyn (int. od Marii Radzik 
ze Stróż) 

+ Helena Kłodowska (int. od Henryka 
Króla z rodziną) 

+ Andrzej Stalmach (int. od rodziny 
Niziołek) 

Wtorek 24.11  
św. Andrzeja Dung-lac i Towarzyszy 

7:00 + Kazimierz Dubiel (int. od wujka 
Romka z rodziną) 

+ Helena Prorok (int. od rodziny 
Wiewiórskich) 

+ Bronisława, Helena, Władysław Soboń 

18:00 + Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
koleżanek ze studiów z Krosna) 

Ks. Jerzy 
(poza) 

+ Stanisław Forystek (int. od wujka 
Zbyszka z rodziną) 

Poza + Stanisław Świdrak (int. od Andrzeja 
Polaka z rodziną) 

+ Beata Węgrzyn (int. od Kingi i 
Mariusza Potok ze Stróż) 

+ Helena Kłodowska (int. od rodziny 
Kłodowskich z Glinika Polskiego) 

+ Andrzej Stalmach (int. od kolegów z 
pracy Staszka) 

Środa 25.11 

7:00 + Stanisława i Henryk Sanocki 

+ Kazimierz Dubiel (int. od kuzynki 
Wiesławy Bober z Jasła) 

18:00 + Stanisław Forystek (int. od kuzynki 
Babiarz z rodziną) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
koleżanki męża z montowni Krosno) 

Ks. Jerzy 
(poza) 

Za ofiarodawców 

Poza + Stanisław Świdrak (int. od rodziny 
Zająców)  

+ Beata Węgrzyn (int. od Jadwigi i 
Dawida Prorok ze Stróż) 

+ Helena Kłodowska (int. od kolegów i 
koleżanek syna Janusza z Nowego Stylu) 

+ Andrzej Stalmach (int. od Agnieszki i 
Artura Wrona) 
 

Czwartek 26.11 

7:00 + Helena Prorok (int. od rodziny 
Albrychtów) 

+ Stanisław Forystek (int. od swatów z 
Glinika Polskiego) 

Ks. Jerzy 
(poza) 

+ Kazimierz Dubiel (int. od kuzynek Lidki 
i Danuty) 

18:00 + Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
koleżanki męża z montowni Krosno) 

W int. Wiktorii w 18 rocz. urodzin 

Poza + Stanisław Świdrak (int. od rodziny 

Łąckich) 

+ Beata Węgrzyn (int. od rodziny 
Rachfarów, Mędroni i Walanusów) 

+ Helena Kłodowska (int. od kolegów i 
koleżanek syna Janusza z Nowego Stylu) 

+ Andrzej Stalmach (int. od koleżanek i 
kolegów z pracy córki Agnieszki) 

Piątek 27.11 

7:00 + Stanisław Forystek (int. od szwagra 
Bolesława z żoną) 

+ Helena Prorok (int. od Zofii Kielar z 
rodziną) 

18:00 + Kazimierz Dubiel (int. od ciotki Zofii i 
Katarzyny) 

+ Piotr Grzesik 
Ks. Jerzy 
(poza) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
kolegów z działu utrzymania Ruchu 
Krosno) 

Poza + Stanisław Świdrak (int. od sąsiadów 
Biernackich i Soboniów) 

+ Beata Węgrzyn (int. od Stanisława 
Kulpy) 

+ Helena Kłodowska (int. od rodziny 
Kielar) 

+ Andrzej Stalmach (int. od właścicieli 
Masarni Wrocanka) 

Sobota 28.11 

7:00 Dziękczynno-błagalna w 50 rocz. ślubu 
Haliny i Czesława 

+ Kazimierz Dubiel (int. od kuzyna 
Grzegorza z rodziną) 

+ Helena Prorok (int. od chrześniaka z 
rodziną) 

18:00 + Henryka Dłuska 
Ks. Jerzy 
(poza) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
kolegów z działu utrzymania Ruchu 
Krosno) 

Poza + Stanisław Świdrak (int. od Jana 
Machowskiego z Czeluśnicy) 

+ Beata Węgrzyn (int. od rodziny 
Łyszczak) 

+ Helena Kłodowska (int. od Jana 
Machowskiego) 

+ Andrzej Stalmach (int. od koleżanek i 
kolegów z pracy córki Natalii) 

Niedziela 29.11 

7:00 + Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
przyjaciół z Jasła) 

10:00 + Stanisław Grochowski 

Poza + Stanisław Świdrak (int. od rodziny 
Hajkusiów z Czeluśnicy) 

+ Andrzej Stalmach (int. od Stanisława 
Polaka z dziećmi) 

+ Bożena Stopyra (int. od kuzynki Ewy z 
rodziną) 

+ Zenon Woźniak (int. od Adeli i 
Zbigniewa Woźniak) 

11:30 Za parafian 

+ Grzegorz Świdrak (w 4 rocz. śm.) 

16:30 + Franciszek i Joanna Radoń 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

„Żarty Mileny”  
😊 😊 😊 

Mrówka i słoń idą przez pustynię. 

-S:  Nie mam już siły! - narzeka słoń 
Chce mi się pić! 
- M: Weź się w garść słoniu, na 
następnym postoju dam ci łyka wody 
z mojej butelki!  
 

  

Ogłoszenia parafialne 
1. 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. 

2.Koło Biblijne będzie można znaleźć na 
naszym kanale Youtube oraz na 
Facebooku. 

3. Dzieci, które uczestniczyły  
w październiku w Różańcu i oddały swoje 
książeczki proszone są o zgłoszenie się do 
ks. Łukasza po upominki. 

4. Wypominki codziennie o godz. 17:30 
(oprócz środy, kiedy jest Nowenna), 
a w niedzielę o godz. 16:00. W tym 
tygodniu odczytamy także zmarłych  
z tygodnia kiedy kościół był zamknięty –  
w poniedziałek z poniedziałku, we wtorek 
z wtorku itd... 

5. Od przyszłego tygodnia odsłonięcie 
figury Matki Bożej w niedziele będzie na 
rozpoczęcie Godzinek do NMP.  

6. Gazety, encyklikę Ojca Świętego oraz 
Kalendarz rolników można nabyć  
w zakrystii. 

7. Składka mszalna zbierana do koszyków 
za ławkami. 

8. Dziś po Mszy świętej wystawienie 
Najświętszego Sakramentu, litania do 
Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia. Za 
udział w nabożeństwie można uzyskać 
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

9. Wszystkie ogłoszenia w gazetce 
parafialnej, gablotce i na stronie parafii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prasa katolicka czeka 
Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. 
W naszej parafii można nabyć „Gościa 
niedzielnego” i „Niedzielę”. Znajdziemy w 
nich wiele ciekawych artykułów  
i komentarzy dotyczacych Kościoła, spraw 
bieżących i nie tylko. Niech nasze 
patrzenie na świat będzie kształtowane 
także w ten sposób. Czytałeś te gazety 
kiedykolwiek? Może warto przynajmnie 
raz na jakiś czas je kupić i poczytać? 


