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Tarnowiec, 31 stycznia 2021 

OBRAZY BOŻEJ MIŁOŚCI 
Ojciec ubogich i człowiek wielkiego ducha – bł. Rafał Chyliński 

 
Przedstawiając oso-

by zasłużone dla 
Kościoła i szukając 
miłości Bożej w tych 
postaciach, warto 
zwrócić uwagę na 
witraż w naszej 
świątyni przedstawia-
jący błogosławionego 
Rafała Chylińskiego. 
To rodzice nauczyli Go 
miłości do Pana Boga, 
Kościoła i drugiego 
człowieka, co zaowo-
cowało w późniejszym 
Jego życiu.  

Wstępując do Zakonu Franciszkańskiego w Krakowie, wybrał 
posługę słabym i ubogim. Kiedy w latach 1736-1738 w Krakowie 
wybuchła epidemia dżumy, nie patrząc na ryzyko zakażenia i własne 
zmęczenie zgłosił się do opieki nad chorymi. Ojciec Rafał wywierał 
wielki wpływ na swoje otoczenie, w Jego osobowości wyczuwało się 
ogromną siłę i otwartą postawę wobec bliźnich. Jego słowa często 
powtarzane; Miłujmy Pana, wychwalajmy Pana zawsze, nigdy Go 
nie obrażajmy; - stały się mottem i obrazem miłości Boga. Miłość 
Boża objawiała się w różny sposób; przez dobroczynność, 
poświęcenie, miłosierdzie.  

Patrząc na ten witraż wyłania się postać zakonnika pełnego 
pokory i zaufania. Dał się poznać jako gorliwy spowiednik  
i egzorcysta. Dla każdego potrzebującego miał serce, radę i dobre 
słowo. Za życia określany był ironicznym określeniem; dziadowski 
biskup; Postać bł. Rafała Chylińskiego, żyjącego w czasach saskich, 
znanych z rozrzutności i upadku moralnego, nabiera szczególnego 
znaczenia. Jegopostać jest wzorem dla nas żyjących w XXI w wobec 
zagrożeń, konsumpcjonizmu, utraty wartości oraz wszelkich 
uzależnień. Do grona błogosławionych Ojciec Rafał został zaliczony 
przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie 9 czerwca 1991r.,  
a Jego wspomnienie liturgiczne obchodzimy 2 grudnia.  

Błogosławiony Ojcze Rafale dziękujemy za Twoją wierność 
powołaniu kapłańskiemu i za ofiarne życie wypełnione modlitwą, 
posługą samarytańską względem chorych, biednych i umierających. 
To Bóg napełnił Twoje serce miłością i przez krótki czas Twojego 
życia( zmarł mając niespełna 50 lat) wspierałeś nędzarzy i żebraków, 
przyodziewałaś nagich, karmiłeś głodnych, umiałeś pocieszać 
smutnych i załamanych. Dobrze radziłeś wątpiącym i zrozpaczonym. 
Pozostałeś w pamięci, sercach i modlitwie wielu ludzi.                                                                                     

Teresa M.

Katecheza 
Poczytajmy razem Księgę Syracha 

(Rozdział 3,17nn) 
Pokora 
Synu, w sposób łagodny prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, 
będzie cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę 
u Pana. 
Nie szukaj tego, co jest zbyt ciężkie,ani nie badaj tego, co jest zbyt trudne 
dla ciebie. O tym rozmyślaj, co ci nakazane, bo rzeczy zakryte nie są ci 
potrzebne. 
Nie trudź się niepotrzebnie nad tym, co siły twoje przechodzi - więcej, niż 
zniesie rozum ludzki, zostało ci objawione. Wielu bowiem domysły ich 
w błąd wprowadziły i o złe przypuszczenia potknęły się ich rozumy. 
Pycha 
Serce twarde na końcu dozna klęski, a miłujący niebezpieczeństwo w nim 
zginie. 
Serce twarde obciąży się utrapieniami, a zuchwalec będzie dodawał 
grzech do grzechu. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem 
nasienie zła w nim zapuściło korzenie. 
Serce rozumnego rozważa przypowieści,a ucho słuchacza jest 
pragnieniem mędrca. 
Miłosierdzie względem biednych 
Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy. 
(Rozdział 4) 
Synu, nie odmawiaj biedakowi rzeczy niezbędnych do życia i oczu 
potrzebującego nie męcz zwlekaniem! Nie dręcz duszy głodnego i nie 
pobudzaj do gniewu człowieka w jego niedostatku! 
Serca rozgniewanego w większy zamęt nie wprowadzaj i nie zwlekaj 
z datkiem dla potrzebującego! Nie odpychaj żebrzącego w strapieniu, 
a od ubogiego nie odwracaj swej twarzy! 
Nakłoń ucha swego biednemu i łagodnie odpowiedz mu spokojnymi 
słowami! Wyrwij krzywdzonego z ręki krzywdzącego, a gdy sądzić 
będziesz, nie bądź małodusznym! Bądź ojcem dla sierot, jakby mężem dla 
ich matki, a staniesz się jakby synem Najwyższego, i miłować cię On 
będzie bardziej niż twoja matka. Nie płaszcz się przed człowiekiem głupim 
i nie kieruj się względem na osobę władcy. 
Prawda i dobroć 
Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył 
o ciebie. 
Nie bądź odważny w języku, a gnuśny i leniwy w swych czynach. 
Nie bądź jak lew we własnym domu: nie podejrzewaj domowników 
z urojonych przyczyn. 
Nie miej ręki wydłużonej do brania, a do dawania - skróconej. 
(Rozdział 5) 
Nie polegaj na swoich bogactwach i nie mów: «Jestem 
samowystarczalny». 
Nie daj się uwieść żądzom i sile, by iść za zachciankami swego serca. Nie 
mów: «Któż mi ma coś do rozkazywania?» Albowiem Pan z całą 
pewnością wymierzy ci sprawiedliwość. 
Nie mów: «Zgrzeszyłem i cóż mi się stało?» Albowiem Pan jest cierpliwy. 
Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych, nic ci bowiem nie 
pomogą w nieszczęściu. Bądź skory do słuchania, a odpowiadaj po 
namyśle! 
Jeśli znasz się na rzeczy, odpowiedz bliźniemu, a jeśli nie, rękę twą połóż 
na ustach! 
W mowie jest chwała i hańba człowieka, a język może sprowadzić jego 
upadek. 
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Intencje Mszy Świętych 
Poniedziałek 01.02 

7:00 + Wilhelmina Trznadel (int. od 
Marii Stasz) 

+ Wojciech Okrzesa (int. od kolegi 
Dariusza Bożek z żoną) 

18:00 + Maria Bućko (greg. – 
rozpoczęcie) 

+ Stanisław Tomasik (int. od 
wnuka Wojtka z żoną i dziećmi) 

Poza + Jan Czubik (int. od Grażyny 
i Kazimierza Kozickich z Czeluśnicy) 

+ Józef Bacior (int. od Moniki i 
Mirosława Jamrogiewicz) 

+ Maria Zając (int. od Cecylii i 
Stanisława Skupińskich) 

+ Ryszard Rozpara (int. od 
Krzysztofa i Pawła Słupczyńskich) 

Wtorek 02.02  
Święto Ofiarowania Pańskiego 

7:00 + Wilhelmina Trznadel (int. od 
rodziny Wiktorskich z Sobniowa) 

+ Wojciech Okrzesa (int. od żony 
Anny z dziećmi) 

12:00 + Stanisław Tomasik (int. od żony) 

18:00 + Maria Bućko (greg.) 

+ Paweł Pikuła 

Poza + Jan Czubik (int. od burmistrza 
Brzostku) 

+ Józef Bacior (int. od rodziny 
Tomoń) 

+ Maria Zając (int. od Marii Sowy 
z rodziną) 

+ Ryszard Rozpara (int. od rodziny 
Hapów) 

Środa 03.02 
7:00 + Wilhelmina Trznadel (int. od 

siostrzenicy Aliny z rodziną) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Maria Bućko (greg.) 

+ Anna, Maria, Henryk i Stanisław 
Budziak 

Poza + Jan Czubik (int. od Wójta Gminy 
Żyraków) 

+ Józef Bacior (int. od rodziny 
Łądka) 

+ Maria Zając (int. od rodziny 
Wojewodów z Warzyc) 

+ Ryszard Rozpara (int. od 
sąsiadów z ulicy) 

Czwartek 04.02 
7:00 + Wilhelmina Trznadel (int. od 

siostrzenicy Janiny z rodziną) 

+ Barbara Bągowska (int. od sąsia-
dów Głowackich, Filipów i Stysiów) 

18:00 + Maria Bućko (greg.) 

+ Wojciech Okrzesa (int. od 
teściów z Umieszcza) 

Poza + Jan Czubik (int. od Ludowego 
Klubu Sportowego w Czeluśnicy) 

+ Józef Bacior (int. od Małgorzaty 

Liwezskiej) 

+ Maria Zając (int. od Władysławy 
Zając z Warzyc) 

+ Ryszard Rozpara (int. od 
sąsiadów z ulicy) 

Piątek 05.02 św. Agaty  
7:00 + Barbara Bągowska (int. od sąsia-

dów Głowackich, Filipów i Stysiów) 

+ Wojciech Okrzesa (int. od brata 
Grzegorza z rodziną) 

18:00 + Maria Bućko (greg.) 

+ Stanisław Tomasik (int. od syna 
Mariusza z żoną) 

Poza + Jan Czubik (int. od Anny i 
Stanisława Dominiak z Dębowca) 

+ Józef Bacior (int. od Tomasików 
Wacka i Ryśka z rodzinami) 

+ Maria Zając (int. od Barbary 
i Andrzeja Bajorskich z rodziną) 

+ Ryszard Rozpara (int. od 
szwagierki Agnieszki z rodziną) 

Sobota 06.02  
św. Pawła Miki i Towarzyszy 

7:00 + Barbara Bągowska (int. od 
przyjaciół) 

+ Bronisław (w 22. rocz. śm.) 

+ Wojciech Okrzesa (int. od 
rodziny Kielar) 

18:00 + Maria Bućko (greg.) 

+ Stanisław Grochowski 

Poza + Jan Czubik (int. od Dominika 
i Wiesławy Pawlikowskich z 
Mierzyna) 

+ Józef Bacior (int. od rodziny 
Brodzickich) 

+ Maria Zając (int. od Ewy 
Sokołowskiej z rodziną) 

+ Ryszard Rozpara (int. od 
teściów) 

Niedziela 07.02  

7:00 + Maria Bućko (greg.) 

8:30 + Józefa i Mieczysław Betlej (w 14. 
rocz. śm. Józefy) 

10:00 + Janina i Marcel Choroszczyńscy 
(w rocz. śm.) 

+ Zofia i Edward Szarłan) 

Poza + Jan Czubik (int. od Grzegorza 
i Barbary Knap z rodziną) 

+ Maria Zając (int. od Grażyny 
i Mieczysława Buba) 

+ Ryszard Rozpara (int. od 
kolegów z kompresorowni) 

+ Robert Wrona (int. od 
Duszyńskich z Warzyc) 

11:30 Za parafian 
 

W int. Magdaleny i Piotra, o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże 
oraz o szczęśliwe rozwiązanie 

16:30 Zmarłe siostry z Róży Matki Bożej 
Opiekunki Rodzin 

 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

Pwt 18,15-20   Ps 95   1 Kor 7,32-35   Mk 
1,21-28 

Kogo słuchasz? Kto jest twoim autorytetem? 
Pan Bóg wybiera spośród swojego ludu tych, 
którzy pełnią funkcję prorocką – czyli 
przepowiadają Jego słowo. W Kościele taką 
funkcję w sposób szczególny pełnią papież, 
biskupi i kapłani. Są oni spośród ludu i tak jak 
inni mogą mieć swoje niedoskonałości ale 
Bóg jeżeli szczerze sami Go słuchają 
przemawia przez nich. Bóg wkłada w ich usta 
swoje słowa. Wierzysz w to? Jak patrzysz na 
kapłanów? Modlisz się za nich, aby 
przekazywali autentyczne słowo Boże bez 
oglądania się na to, co o nich powiedzą? 

 

 
Ogłoszenia parafialne 

1. Dziś o 16:00 Nieszpory ludowe, w przyszłą 
niedzielę nabożeństwo różańcowe i zmiana 
tajemnic różańcowych. 
2. We wtorek Święto Ofiarowania Pańskiego 
(Matki Bożej Gromnicznej). Msze święte 
o godz. 7:00, 12:00 i 18:00. W czasie Mszy 
poświęcenie gromnic. 
3. Nowenna do Matki Bożej jak zawsze 
w środę o godz. 17:30. 
4. W czwartek dodatkowa Msza święta 
o godz. 20:00. Po niej adoracja całonocna. 
Adoracja kończy się o godz. 11:30. 
5. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek. 
Spowiedź jak zawsze od godz. 17:00. 
6. W sobotę zapraszamy na nabożeństwo 
pierwszosobotnie na godz. 17:00. 
7. Koło Biblijne można znaleźć na naszym 
kanale Youtube oraz na Facebooku. 
8. Dziękujemy za sprzątanie w minionym 
tygodniu. W tym tygodniu zapraszamy gr. 1. 
i 2. z Potakówki oraz na godzinę 8 rano ojców 
dzieci pierwszokomunijnych do pomocy przy 
rozebraniu szopki. 
9. Spotkania duszpasterskie w tym tygodniu 
w następującym porządku: w poniedziałek 
Tarnowiec gr. 6., 7., 8., 9. i 10.; we wtorek 
Tarnowiec gr. 11., 12., 13., 14. i 15.; w środę 
Tarnowiec gr. 16., 17., 18. i 19. oraz Umieszcz 
gr. 5.; w czwartek Umieszcz gr. 6. i 7. oraz 
Wrocanka gr. 5., 6. i 7.; w piątek Wrocanka 
gr. 8., 9., 10., 11. i 12. W następny 
poniedziałek tj. 8 lutego zakońćzymy 
spotkania duszpasterskie – zapraszamy 
wtedy gr. 3. i 4. z Dobrucowej oraz 
wszystkich, którzy nie mogli być w swoim 
czasie. 
10. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone 
z okazji kolędy. 
11. W zeszłą niedzielę zebraliśmy 2446 zł na 
poszkodowanych w Chorwacji. 
12. Jeszcze w tą niedzielę można nabyć 
w zakrystii Biblie. 
13. Składka mszalna do koszyków za 
ławkami. 
 


