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Tarnowiec, 17 stycznia 2021 

OBRAZY MIŁOŚCI BOŻEJ 
Miłość za Miłość 

Święty Biskup Józef Sebastian Pelczar 

Dewizą życia św. Józefa Sebastiana 
Pelczara, było zawołanie: «Wszystko dla 
Najświętszego Serca Jezusowego przez 
Niepokalane Ręce Najświętszej Maryi 
Panny». Serce Boże kształtowało jego 
duchową sylwetkę, której 
charakterystycznym rysem jest zawierzenie 
siebie, całego swego życia i posługi, 
Chrystusowi przez Maryję. 

Św. Józef Sebastian wnikał w potrzeby 
swoich wiernych, otaczał troską 
najuboższych. Dbał o ich poziom wiedzy  
i stan zdrowia. Ochronki dla dzieci, kuchnie 
dla ubogich, schroniska dla bezdomnych, 
szkoły gospodarcze dla dziewcząt, bezpłatna 
nauka w seminarium duchownym dla 
chłopców z ubogich rodzin – to niektóre  
z dzieł, które powstały z jego inicjatywy. 
Jednocześnie nie żałował czasu i wysiłku na 
posługiwanie się słowem pisanym, czego 
owoce pozwalają nam dziś dobrze poznać 
jego przesłanie. W życiu Pelczara, wielka 
gorliwość kapłańska oraz praktyczna miłość 
bliźniego to była nieustająca odpowiedź na 
Bożą miłość . 

Do najbardziej znanych wypowiedzi św. 
Józefa Sebastiana Pelczara należy 
rozważanie dotyczące pobudek do miłości 
Pana Boga: „Jeśli chcesz poznać ogrom tej 
miłości, rozważaj dzieła Boże, spełnione dla 
człowieka, a mianowicie trzy wieczne 
pomniki miłości: żłóbek, krzyż i ołtarz. 
Szczególnie stań pod krzyżem i przypatrz się 
miłości Ukrzyżowanego. Stań przed 
Przenajświętszym Sakramentem i rozważ to 
niezmierne wyniszczenie się Boga 
utajonego, tę ogromną ofiarę z siebie, to 
całkowite oddanie się człowiekowi z miłości 
bez granic. Wniknij potem do Serca 
Jezusowego i przypatrz się Jego miłości. 
Zaprawdę, żaden rozum nie zdoła pojąć, jak 
wielki płomień trawi to serce 
Najmiłościwsze. Gdyby Mu było polecone 
nie raz, ale tysiąc razy za nas umrzeć, albo za 
jednego człowieka to samo wycierpieć, co 
wycierpiał za wszystkich, miłość Jego byłaby 
tę śmierć tysiąckrotną chętnie przyjęła i tyle 
cierpiała dla jednego, ile dla wszystkich” 
(Św. Józef Sebastian Pelczar, „Życie 
duchowne, czyli doskonałość 
chrześcijańska”, Przemyśl 1924, t. 2, s. 162-
166). 

W innym miejscu św. Józef Sebastian 
Pelczar pisze tak: Jaka to chwała, jakie 
szczęście dla nas, iż Pan Bóg pozwala 
miłować siebie, iż nas przepuszcza do 
słodkiej poufałości z sobą i przyjaciółmi 
nawet swoimi nazywa. „Wy jesteście 
przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co 
wam przykazuję”. Nie dosyć na tym – Bóg 
pragnie naszej miłości, nie jakoby jej 
potrzebował do szczęścia swojego, lecz iż my 
jej potrzebujemy do szczęścia naszego. On 
dlatego dał nam serce usposobione do 
miłości i tego serca żąda od nas jako jedynie 
miłej ofiary. On też dlatego zesłał Syna 
swego, aby rzucić na ziemię ogień miłości, 
mający płonąć na ołtarzach serc ludzkich. Co 
więcej, Bóg prosi o to serce: „Synu, daj mi 
serce twoje” i stara się to serce pozyskać, 
objawiając mu nieskończoną miłość swojego 
Serca. Stąd, gdziekolwiek się człowiek 
obróci, wszędzie widzi miłość Bożą, wszędzie 
potrąca o miłość; a świat cały widzialny  
i niewidzialny woła do niego ustawicznie 

tajemniczym głosem: Człowiecze, miłuj 
Boga. 
Święty Biskup w piękny sposób ukazuje nam 
co znaczy kochać, skąd wypływa ta potrzeba 
a jednocześnie w sposób jednoznaczny 
wskazuje, że to miłość do Boga czyni nas 
szczęśliwymi, to jej potrzebujemy do 
szczęścia. Patrząc dziś na naszego patrona, 
możemy dostrzec Bożą miłość, która go 
przenikała, ale także tą, którą pokazywał  
i uczył innych.  

Małgorzata 

Ogłoszenia parafialne 
1. W poniedziałek zaczyna się Tydzień 
Modlitw o jedność chrześcijan; we 
wtorek Uroczystość św. Józefa Sebastiana 
Pelczara – głównego patrona naszej 
diecezji.   
2. Dziś nieszpory ludowe o godz. 16:00. 
3. W środę Nowenna do Matki Bożej 
o godz. 17:30. 
4. W czwartek dodatkowa Msza św. 
o godz. 20:00, a po niej całonocna 
adoracja. Adoracja kończy się w piątek 
o godz. 11:30. 
5. Na spotkania kolędowe zapraszamy na 
godz. 18:00 – rozpoczynamy Mszą święta 
z okolicznościową homilią, a po niej 
spotkanie w kościele. Porządek: 
w poniedziałek Brzezówka gr. 3., 4., 5.; 
we wtorek Brzezówka gr. 6. i 7. oraz 
Potakówka gr. 3.; w środę Sądkowa gr. 1., 
2. i 3.; w czwartek Potakówka gr. 4., 5. 
i 6.; w piątek Tarnowiec gr. 1., 2. i 3. Raz 
odprawiamy Mszę w intencji każdej 
wioski: w tym tygodniu za Sądkową 
w środę i za Tarnowiec w piątek. 
Najbliższą niedzielę przeżywamy jako 
Niedzielę Słowa Bożego. Przy tej okazji 
w zakrystii będzie można nabyć różne 
wydania Biblii. 
6. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek 
na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu 
ziemi na Chorwacji. 
7.Dziękujemy za sprzątanie i złożone 
ofiary w minionym tygodniu. W najbliższą 
sobotę zapraszamy grupę 1 i 2 
z Dobrucowej. 
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Intencje Mszy świętych 
Poniedziałek 17.01 

7:00 + Zenon Woźniak (int. od 
kuzyna Woźniaka z rodziną) 

+ Julia Ziemska (int. od 
chrześnicy Małgorzaty 
Kuźniarowicz) 

18:00 + Józef Bućko (greg.) 

+ Alfreda Krzysztyniak (int. od 
męża) 

+ Katarzyna i Edward Gąsior 

Poza + Jan Czubik (int. od Zarządu 
Stowarzyszenia i społeczności 
SP w Łubienku) 

+ Jerzy Famurat (int. od rodziny 
Sajdaków) 

+ Franciszek Budnik (int. od 
rodziny Kielar) 

+ Józef Bacior (int. od rodziny 
Barańskich) 

Wtorek 18.01 

7:00 + Julia Ziemska (int. od 
bratanicy Iwony Michnol) 

+ Alfreda Krzysztyniak (int. od 
syna Mieczysława z żoną) 

+ Maria Gunia 

18:00 + Józef Bućko (greg.) 

+ Emilia Sajdak (int. od wnuczki 
Bogusi z rodziną) 

Poza + Jan Czubik (int. od Sylwestra 
Smyki z rodziną) 

+ Franciszek Budnik (int. od 
rodziny Budników z Błażkowej i 
Rolków z Kołaczyc) 

+ Józef Bacior (int. od rodziny 
Lesikiwiczów) 

Środa 19.01  
św. Józefa Sebastiana Pelczara 

7:00 + Julia Ziemska (int. od wnuków 
Patrycji i Adama) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Józef Bućko (greg.) 

W int. Franciszka w 4. urodziny 

Poza + Jan Czubik (int. od Marka 
Biernackiego z żoną) 

+ Józef Bacior (int. od rodziny 
Pikuła) 

Czwartek 20.01  

7:00 + Julia Ziemska (int. od syna 
Jurka z rodziną) 

+ Alfreda Krzysztyniak (int. od 
wnuczek z Potakówki) 

18:00 + Józef Bućko (greg.) 

+ Emilia Sajdak (int. od Heleny 
Trybus z rodziną) 

Poza + Jan Czubik (int. od wójta 
gminy Brzyska i prac. Urzędu 
Gminy) 

+ Józef Bacior (int. od rodziny 
Sarnowskich) 

Piątek 21.01 św. Agnieszki 

7:00 + Julia Ziemska (int. od córki 

Moniki z rodziną) 

+ Alfreda Krzysztyniak (int. od 
wnuka Mateusza z żoną) 

18:00 + Józef Bućko (greg.) 

+ Emilia Sajdak (int. od 
sąsiadów córki z Tarnowca) 

Poza + Jan Czubik (int. od wójta 
gminy Brzyska i pracowników 
Urzędu Gminy) 

+ Józef Bacior (int. od rodziny 
Lepuckich) 

Sobota 21.01 

6:30 + Julia Ziemska (int. od córki 
Beaty z rodziną) 

+ Alfreda Krzysztyniak (int. od 
siostry Kazimiery) 

18:00 + Józef Bućko (greg.) 

+ Helena i Józef Nowacki (w 31. 
rocz. śm.) 

Poza + Jan Czubik (int. od Rady 
Gminy Brzyska 

+ Józef Bacior (int. od OSP 
Roztoki) 

Niedziela 22.01 

7:00 + Roman Rozpara (int. od 
przyjaciółek rodziny) 

8:30 + Marek Grasela (od rodz. 
Mazurów) 

10:00 + Józef Bućko (greg.) 

O szczęśliwą operację 
i o zdrowie dla Łukasza 

Poza + Jan Czubik (int. od 
pracowników firmy PKW 
IMPULS) 

+ Józef Bacior (int. od sasiadów 
Wójcików z rodziną) 

11:30 Za parafian 

+ Mariusz Machowicz (w 5. 
rocz. śm.) 

16:30 + Alicja Socha (w 10.rocz. śm.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

1 Sm 3,3b-10.19   Ps 40    
1 Kor 6,13c-15a.17-20    J 1,35-42 

Istotą życia chrześcijańskiego jest 
zbudowanie relacji z Jezusem. Nie 
wystarczy spełniać praktyki religijne ale 
potrzeba nawiązać osobową, żywą więź  
z Bogiem – odkryć, że jest On osobą, 
która chce do nas mówić i nas słuchać; 
że chce z nami dzielić życie, a dokładnie 
zaprasza nas, abyśmy uczestniczyli w 
Jego życiu. Początkiem tego jest 
doświadczenie spotkania. Niejedno-
krotnie konieczna jest pomoc kogoś 
trzeciego, kto pokieruje nami, aby do 
tego spotkania z Bogiem mogło dojść. 
 

KATECHEZA 
Czego możemy się nauczyć od św. 

Józefa ? 
Patrząc na Józefa uczymy sie nie tylko 

przyjmować historię swego życia  
i zaakceptować to czego nie wybraliśmy  
w naszym życiu. Gdyż nie wszystko zależy 
od naszych wyborów lecz dla wielu spraw  
w życiu trzeba „zrobić miejsce”. W tym 
miejscu duże znaczenie ma twórcza 
odwaga. Nie schodząc z pola walki coś 
wymyślamy, staramy się zaradzić . Właśnie 
trudności sprawiają że odkrywamy w sobie 
możliwości o jakich nie mieliśmy pojęcia. 
Bóg pomaga ale trzeba abyśmy używali tej 
twórczej odwagi. Trzeba pokładając ufność 
w Opatrzności przekształcać problem  
w szansę. Nawet wtedy gdy się wydaje, że 
Pan nas opuścił to czas gdy On pokłada 
ufność w to co możemy zaplanować, 
wymyślić, znaleźć. Ważne, aby jak Józef  
z całych sił strzec powierzonych naszej 
odpowie-dzialności Jezusa i Maryi. 

Praca św. Józefa przypomina nam  
o wartości i godności pracy ludzkiej  
i o problemie bezrobocia. Praca to 
uczestnictwo w dziele zbawienia, ona 
pomaga w rozwoju naszych przymiotów  
i cech oddając je na służbę społeczeństwa  
i wspólnoty. Osoba pracująca współpracuje 
z Bogiem twórcą otaczającego nas świata. 
Warto w związku z kryzysem epidemicznym 
przemyśleć swój stosunek do pracy swojej 
i innych oraz dostrzec i docenić jej nie tylko 
zarobkowy ale i zbawczy charakter. 

Józef, będąc ojcem Jezusa ukazywał 
nam Ojca Niebieskiego, byl niejako Jego 
cieniem. Nie rodzimy się ojcami ale uczymy 
się tego od Ojca Niebieskiego. Mamy  
w dzisiejszych czasach do czynienia  
z osieroconymi społeczeństwami; ojców też 
potrzebuje współczesny Kościół. 
Podejmowanie odpowiedzialności za 
drugiego jest w pewnym sensie 
sprawowaniem wobec niego ojcostwa. 
Ojciec to ten co wprowadza w życie,  
w rzeczywistość. Nie zniewala i nie 
zatrzymuje ale czyni zdolnym do wyborów, 
do wolności do wyruszenia w drogę. To 
zakłada także czystość czyli nie posiadanie 
drugiego w żadnym wymiarze. Miłość która 
chce posiadać jest niebezpieczna bo 
krępuje, tłumi i czyni człowieka 
nieszczęśliwym. Miłość nie jest ofiarą ale 
darem z siebie, bez frustracji i narzekania. 
Ojcostwo nie zamyka się na układaniu życia 
dzieci według swego życia. Ono otwiera się 
na nowość bo każde dziecko przynosi ze 
soba tajemnicę. Dobry i zrealizowany Ojciec 
to ten jaki widzi jak staje się 
„bezużyteczny”, który widzi jak jego dziecko 
autonomicznie i samodzielnie kroczy po 
drogach życia. 

 


