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Tarnowiec, 24 stycznia 2021 

Świadectwa naszych parafian 
o Słowie Bożym w ich życiu  

 „Poznawanie Pisma Świętego to pozna-
wanie samego Boga”. W prozie życia co-
dziennego trudno czasem znaleźć cichy kąt 
i kilka chwil na spokojne czytanie i rozważa-
nie Słowa Bożego. Myślę, że w obecnych 
czasach nie tylko ja mam z tym pewien pro-
blem. Chęć poznawania Boga jest jednak siłą 
wyższą dla człowieka wierzącego, która 
powoduje jakiś głód, pragnienie nasycenia – 
zapełnienia pustki. Stąd też, jakiś czas temu, 
jednym z postanowień wielkopostnych lub 
adwentowych, było dla mnie znalezienie 
czasu na Pismo Święte.  Zaczęło się od zna-
lezienia krótkich filmików z komentarzami 
do codziennej Ewangelii i czytań (np. seria 
„Chlebak” na stronie www.dominikanie.pl).  
Słuchałem ich, zamiast radia, w samocho-
dzie w drodze do pracy. To nie wystarczało. 
Szybko okazało się, że potrzeba czegoś wię-

cej. Zacząłem częściej sięgać w domu po 
Pismo Święte - chociaż i tak, nie robię tego 
tak często jakbym chciał. Mimo wszystko, 
każdego dnia staram się zapamiętać – wyła-
pać chociaż jeden fragment lub zdanie 
z Pisma Świętego i „chodzić z tym” przez 
cały dzień lub czasem dłużej. Pan Bóg wiele 
razy pokazał mi, że Jego słowa są ciągle 
aktualne i czytając ten sam fragment, można 
za każdym razem odkryć inne znaczenie. 
Dzięki temu odnajduję też często odpowie-
dzi na różne życiowe problemy, a czasem 
wskazówki niczym punkty na mapie w dro-
dze do Pana Boga. 

T. 

Słowo Boże w moim życiu jest obecne od 
najmłodszych lat, gdyż rodzice dużą wagę 
przywiązywali do wychowywania nas 
w duchu religijnych wartości. Wciąż pamię-
tam jak w każdą niedzielę zbieraliśmy się na 
wieczorną, wspólną modlitwę, przy której 
rozważaliśmy niedzielną Ewangelię. Następ-
nie przygotowując się do Bierzmowania - 
Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej 
rozważałam tajemnice Trójcy Świętej, 
w różnych fragmentach Pisma Świętego. 
Bliskość i moc jaką niesie ze sobą Słowo 
Boże doświadczyłam podczas spotkań for-
macyjnych Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży. Ważnym elementem przeżywa-
nia Słów Bożych był udział w rekolekcjach, 
zarówno tych parafialnych jak i wspólnoto-
wych. 

Lecz, pomimo częstego kontaktu ze Sło-
wem Bożym, dość długo nie mogłam znaleźć 
fragmentu który pozostał by ze mną na 
dłużej, aż do czasu gdy doświadczyła mnie 
choroba. 
W tym okresie mojego życia często uczestni-
czyłam we Mszach Świętych z modlitwą 
o uzdrowienie i uwolnienie i podczas jednej 
z takich Mszy usłyszałam słowa Ewangelii 
czytane przez księdza: ”Proście, a będzie 
wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołacz-
cie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto 
prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a koła-
czącemu otworzą”  i to było to czego po-
trzebowałam -  prosiłam i zostałam wysłu-
chana. I do dziś w trudnych chwilach wra-
cam do tych słów, pamiętając przy tym sło-
wa Jezusa z Góry Oliwnej: „Ojcze, nie moja 
wola, lecz Twoja niech się stanie”. 

  Chwała Panu 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

Jon 3,1-5.10   Ps 25   1 Kor 7,29-31   Mk 1,14-20 

Komu wierzę? Bogu i Jego Ewangelii? A może 
komuś lub czemuś innemu? Nawrócenie 
polega na uwierzeniu słowom Boga, przeję-
ciu się nimi i zmianie postępowania, aby 
stało się ono zgodne ze Słowem Bożym. 
Czas, który mamy na Ziemi jest naprawdę 
krótki. Wykorzystajmy go dobrze ku naszemu 
nawróceniu – uwierzmy Bogu i postępujmy 
Jego drogą. 

 

Biblia? Ale jaką wybrać? 
Z takim pytaniem spotkałem się kilka dni temu w czasie spotkania z jedną rodziną. 

I to pytanie zainspirowało mnie do napisania kilku zdań o wyborze Biblii. Myślę, że nie 
trzeba bardzo przypominać, że Biblia i Pismo Święte to to samo. Najprawdopodobniej 
w naszych domach znajduje się jeden albo i więcej egzemplarzy. Czasem w jednym wy-
daniu, czasem osobno Stary Testament i Nowy Testament, a czasem w rozdzielonych 
Księgach – np. same Ewangelie. 

Warto też pamiętać, że często to co nazywamy Biblią dla dzieci wcale nią nie jest. Są 
to cenne publikacje, które pomagają wprowadzać dzieci w świat historii biblijnych ale 
zazwyczaj są to tylko opowiadania inspirowane Słowem Bożym, a nie dokładny tekst 
Pisma Świętego. 

Kupując Pismo Święte warto zastanowić się gdzie i jak chcemy je używać? Jeżeli to 
ma być Pismo Święte dostępne dla całej rodziny warto zakupić Pismo Święte w formacie 
A5 lub B5 z licznymi przypisami i wyjaśnieniami. Najpopularniejsze są tutaj wydania 
Edycji św. Pawła i Pallotinum tzw. Biblia Tysiąclecia. Jeżeli miałoby być to Pismo Święte 
osobiste (i warto by taki egzemplarz miał każdy członek rodziny, w którym może sobie 
zaznaczać, podkreślać i pisać ) to może to być wydanie mniejszego formatu. Są też cał-
kiem małe wydania – kieszonkowe, które możemy nosić zawsze ze sobą, do czego za-
chęca nas papież Franciszek, i jeżeli mamy chwilę możemy do niego sięgnąć i przeczytać 
choć jedno zdanie. 

Pismo Święte powinno mieć także Imprimatur czyli pozwolenie na druk wydane 
przez władzę kościelną – np. biskupa lub przełożonego zakonu. Daje nam to pewność, że 
jest to tekst pełny zawierający prawidłowe tłumaczenie.   

W tych dniach możemy zaopatrzyć się w Pismo Święte w zakrystii. Przywieźliśmy po 
kilka egzemplarzy różnych wydań. Można podejść i przeglądnąć, może któreś stanie się 
Twoją Biblią i towarzyszem na każdy dzień. 

ks. Łukasz 
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Intencje Mszy Świętych 
Poniedziałek 25.01. Święto Nawrócenia św. Pawła 

7:00 + Józef Bućko (greg.) 

+ Alfreda Krzysztyniak (int. od wnuczki 
Magdy z mężem i prawnukami) 

18:00 + Emilia Sajdak (int. od sąsiadów córki z 
Tarnowca) 

+ Wilhelmina Trznadel (int. od syna Ryszarda 
z żoną) 

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

+ Józef Bacior (int. od Jana i Beaty Tomasi-
ków z dziećmi) 

+ Maria Zając (int. od Elżbiety i Wiesława 
Malinowskich) 

+ Ryszard Rozpara (int. od rodziny Dubielów) 

Wtorek 26.01 św. Tymoteusza i Tytusa 
7:00 + Józef Bućko (greg.) 

+ Emilia Sajdak (int. od Janiny Jabłeckiej z 
rodziną) 

18:00 + Alfreda Krzysztyniak (int. od wnuczki 
Weroniki z mężem) 

+ Wilhelmina Trznadel (int. od wnuczki Kasi) 

+ Irena Gunia (w 1. rocz. śm.) 

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

+ Józef Bacior (int. od rodziny Mizerów) 

+ Maria Zając (int. od Lidii i Radosława 
Klocków z córkami) 

+ Ryszard Rozpara (int. od rodziny Dubielów) 

Środa 27.01  
7:00 + Józef Bućko (greg.) 

+ Emilia Sajdak (int. od wnuczki Agaty) 

18:00 Za ofiarodawców 

Za mieszkańców Umieszcza 

+ Wilhelmina Trznadel (int. od wnuczki Ewy z 
rodziną) 

Poza + Jan Czubik (int. od Elżbiety i Wojciecha 
Korona) 

+ Józef Bacior (int. od Krystyny i Andrzeja 
Wyderków z Czeluśnicy) 

+ Maria Zając (int. od Magdy, Marcina i 
Adama Dubiel) 

+ Ryszard Rozpara (int. od Wiesławy i Krzysz-
tofa Rubaj) 

Czwartek 28.01 św. Tomasza z Akwinu 
7:00 + Józef Bućko (greg.) 

+ Emilia Sajdak (int. od Małgorzaty z rodziną) 

18:00 + Wilhelmina Trznadel (int. od wnuka Grześ-
ka z rodziną) 

+ Edward Libuszewski (w 4. rocz. śm.) 

Poza + Jan Czubik (int. od sasiadów Mazurów) 

+ Józef Bacior (int. od Janiny Grochowskiej z 
Roztok) 

+ Maria Zając (int. od Marii Świdrak) 

+ Ryszard Rozpara (int. od Róży Matki Bożej 
Zawierzenia) 

Piątek 29.01  
7:00 + Józef Bućko (greg.) 

+ Emilia Sajdak (int. od córki Stanisławy) 

18:00 Za mieszkańców Wrocanki 

+ Joanna i Mieczysław Kłodowscy 

+ Wilhelmina Trznadel (int. od sąsiadów z 
granicy) 

Poza + Jan Czubik (int. od rodziny Pulnarów z 
Jasła) 

+ Józef Bacior (int. od Pasiniewiczów z 
rodziną) 

+ Maria Zając (int. od Stanisława i Włodzi-
mierza Suskich) 

+ Ryszard Rozpara (int. od Róży Matki Bożej 
Zawierzenia) 

Sobota 30.01  
7:00 + Józef Bućko (greg. – zakończenie) 

+ Emilia Sajdak (int. od wnuczki Justyny) 

18:00 + Zdzisław Rozpara (w rocz. śm.) 

+ Wilhelmina Trznadel (int. od dzieci Grażyny 
z rodzinami) 

+ Mieczysław Dobrowolski (w 55. rocz. śm.) 

Poza + Jan Czubik (int. od rodziny Kozłów z 
Czermnej) 

+ Józef Bacior (int. od Kochanków z rodziną) 

+ Maria Zając (int. od Małgorzaty i Artura 
Bober) 

+ Ryszard Rozpara (int. od Lidii, Danuty 
i Grzegorza) 

Niedziela 31.01 
7:00 + Stefan Bielski 

8:30 + Marek Grasela (int. od rodz. Sajdaków) 

10:00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
Stanisławy w 86. urodziny 

Poza + Jan Czubik (int. od OSP Potakówka) 

+ Józef Bacior (int. od Jadwigi Szlachciuk z 
rodziną) 

+ Maria Zając (int. od Barbary i Wojciecha 
Suskich) 

+ Ryszard Rozpara (int. od Stanisławy i Marka 
Zawadowicz) 

11:30 Za parafian 

+ Stanisław Skop (w 21. rocz. śm.) 

16:30 O Dary Ducha Świętego dla Barbary 

 

 

KATECHEZA 
O Piśmie Świętym według KKK 

Spoglądając do Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego znajdujemy wiele inspirujących 
informacji o Piśmie Świętym. Przyglądnij-
my się im szczególnie w Niedzielę poświę-
coną Słowu Bożemu. 
- Pismo święte jest mową Bożą, utrwaloną 
pod natchnieniem Ducha Świętego na 
piśmie. 
- Święta Tradycja słowo Boże przez Chry-
stusa Pana i Ducha Świętego powierzone 
Apostołom przekazuje w całości ich na-
stępcom, by oświeceni Duchem Prawdy, 
wiernie je w swym nauczaniu zachowywa-
li, wyjaśniali i rozpowszechniali. 
- Kościół zawsze czcił Pismo święte, po-
dobnie jak czci Ciało Pana. Nie przestaje 
ukazywać wiernym Chleba życia branego 
ze stołu Słowa Bożego i Ciała Chrystusa. 
W Piśmie świętym Kościół nieustannie 
znajduje swój pokarm i swoją moc, po-
nieważ przyjmuje w nim nie tylko słowo 
ludzkie, ale to, czym jest ono rzeczywiście: 
Słowo Boże.  W księgach świętych Ojciec, 
który jest w niebie, spotyka się miłościwie 
ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi roz-
mowę. 
- Wiara chrześcijańska nie jest jednak 
"religią Księgi". Chrześcijaństwo jest reli-
gią "Słowa" Bożego, "nie słowa spisanego 
i milczącego, ale Słowa Wcielonego i ży-
wego". Aby słowa Pisma świętego nie 
pozostawały martwą literą, trzeba, by 
Chrystus, wieczne Słowo Boga żywego, 
przez Ducha Świętego oświecił nasze 
umysły, abyśmy "rozumieli Pisma" (Łk 24, 
45). 
- Duch Święty  to "Interpretator" Pisma 
świętego.  W Piśmie świętym Bóg mówi do 
człowieka w sposób ludzki. Aby dobrze 
interpretować Pismo święte, trzeba więc 
zwracać uwagę na to, co autorzy ludzcy 
rzeczywiście zamierzali powiedzieć i co 
Bóg chciał nam ukazać przez ich słowa. 
- Ponieważ Pismo święte jest natchnione, 
powinno być czytane i interpretowane 
w tym samym Duchu, w jakim zostało 
napisane. 
- Tak wielka tkwi w słowie Bożym moc 
i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą 
i siłą żywotną, a dla synów Kościoła 
utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy 
oraz źródłem czystym i stałym życia du-
chowego. Wierni Chrystusowi powinni 
mieć szeroki dostęp do Pisma świętego. 
- Kościół "usilnie i szczególnie upomina 
wszystkich wiernych... aby przez częste 
czytanie Pisma świętego nabywali najwyż-
szą wartość poznania Chrystusa Jezusa (Flp 
3, 8). „Nieznajomość Pisma świętego jest 
nieznajomością Chrystusa.” (św. Hiero-
nim). 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. W tym tygodniu wypada: w poniedzia-
łek Święto Nawrócenia św. Pawła. 
2. Nowenna do Matki Bożej jak zawsze 
w środę o godz. 17:30. 
3. W czwartek dodatkowa Msza święta 
o godz. 20:00. Po niej adoracja całonoc-
na. Adoracja kończy się o godz. 11:30. 
4. Koło Biblijne można znaleźć na naszym 
kanale Youtube oraz na Facebooku. 
5. Spotkania kolędowe w tym tygodniu 
w następującym porządku: w poniedzia-
łek Dobrucowa gr. 1. i 2. oraz Roztoki gr. 
3 i 4. we wtorek Roztoki gr. 5 i 6 oraz 
Tarnowiec gr. 4. i 5., w środę Umieszcz gr. 
1, 2, 3 i 4; we czwartek Sądkowa gr. 4, 5, 
6 i 7; w piątek Wrocanka gr. 1, 2, 3 i 4. 
Spotkanie rozpoczyna się Mszą św. 
o godz. 18, a po niej spotkanie w koście-
le. W tym tygodniu odprawiana jest Msza 
za mieszkańców Umieszcza we środę i za 
mieszkańców Wrocanki w piątek. 
6. Dziękujemy za sprzątanie i złożone 
ofiary w minionym tygodniu. W najbliższą 
sobotę zapraszamy grupę 3 i 4 z Dobru-
cowej. 
7. Składka mszalna do koszyków za ław-
kami. 
8. Zbiórka na poszkodowanych w trzęsie-
niu ziemi w Chorwacji do puszek znajdu-
jących się na stoliku z karteczkami. 
9. Od dziś do najbliższej niedzieli w zakry-
stii są do nabycia różne egzemplarze 
Pisma Świętego. 
10. W zakrystii można odebrać rozpiski 
mszy pogrzebowych za Ś.P. Marię Zając 
i Ryszarda Rozparę. Można je znaleźć 
także na stronie parafii. 
11. Wszystkie ogłoszenia w gazetce para-
fialnej, gablotce i na stronie parafii. 
 


