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Tarnowiec, 7 lutego 2021 

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 
Co roku,  2 lutego przeżywamy 

Święto Ofiarowania Pańskiego, usta-
nowione przez św. Jana Pawła II 
Światowym Dniem Życia Konsekro-
wanego. Dzień szczególny dla każde-
go konsekrowanego serca, wcześniej, 
zwykłych przeciętnych żyjących 
wśród nas osób, które rozpoznały 
ciche zaproszenie Jezusa i odważyły 
się pójść za Nim drogą rad ewange-
licznych: czystości, ubóstwa i posłu-

szeństwa. Maryja przynosząc do świątyni największy Dar, jaki 
otrzymała – swego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, jed-
nocześnie złożyła siebie samą w ofierze. Tak i my, osoby kon-
sekrowane, w miłości do Chrystusa decydujemy się ofiarować 
swoje życie na służbę Bogu i Kościołowi, by jeszcze ściślej 
z Nim zjednoczone, dawać nieustannie się przemieniać, by 
każdy z nas mógł powtórzyć za św. Pawłem Apostołem „Już 
nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20).  

Czym jest dla mnie powołanie zakonne? Jest niewątpliwie 
wielką tajemnicą, bezcennym darem, który odkrywam na 
nowo każdego dnia. Jest spoczywającym na mnie miłosnym 
spojrzeniem Jezusa, który pomimo moich słabości i upadków, 
podnosi mnie i dając nadzieję, mówi przecież „Ja Jestem”. Jest 
nieustanną nauką przekraczania swoich granic, ludzkiego ro-
zumowania, wyrzekania się samej siebie, by Miłość Chrystusa, 
mogła przeze mnie odnajdować, leczyć, podnosić, pocieszać 
i docierać do każdego, zwłaszcza najbardziej potrzebującego 
ludzkiego serca. 

W formule odnowienia naszych przyrzeczeń i ślubów, pro-
simy : „Umacniaj nas Boże swoją łaską, abyśmy żyjąc święcie, 
byli dla współczesnego świata, czytelnym znakiem Twojej 
obecności”…my  konsekrowani, którzy często w cichości 
i w ukryciu, modlitwą chcemy objąć wszystkie sprawy Kościoła 
i każdego człowieka. 

Dziś pragnę ośmielić się także i ja, prosząc o pamięć w mo-
dlitwie w imieniu nas wszystkich, powołanych do życia drogą 
rad ewangelicznych z naszych parafialnych wiosek, abyśmy 
niesieni siłą wstawiennictwa płynącego z naszego rodzinnego 
Sanktuarium, wierni złożonym ślubom, z niegasnącą pasją 
i żarem zakochania w Chrystusie,  mogli w pełni  świadczyć 
o niepojętej Bożej miłości i dobroci oraz wypełnić Jego wolę 
do samego końca. 

s. Gabriela Piekarz O.P. 

Katecheza 
SUMIENIE MORALNE w KKK 

1776 "W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie 
nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywa-
jący go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra 
a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem... Człowiek bowiem ma 
w swym sercu wypisane przez Boga prawo... Sumienie jest najtaj-
niejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on 
sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa"  . 
1778 Sumienie moralne jest sądem rozumu, przez który osoba ludzka 
rozpoznaje jakość moralną konkretnego czynu, który zamierza wyko-
nać, którego właśnie dokonuje lub którego dokonała. Człowiek we 
wszystkim tym, co mówi i co czyni, powinien wiernie iść za tym, 
o czym wie, że jest słuszne i prawe. Właśnie przez sąd swego sumie-
nia człowiek postrzega i rozpoznaje nakazy prawa Bożego: 
Sumienie jest prawem naszego ducha, ale go przewyższa; upomina 
nas, pozwala poznać odpowiedzialność i obowiązek, obawę i nadzie-
ję... Jest zwiastunem Tego, który tak w świecie natury, jak i łaski, 
mówi do nas przez zasłonę, poucza nas i nami kieruje. Sumienie jest 
pierwszym ze wszystkich namiestników Chrystusa . 
1781 Sumienie pozwala wziąć odpowiedzialność za dokonane czyny. 
1782 Człowiek ma prawo działać zgodnie z sumieniem i wolnością, by 
osobiście podejmować decyzje moralne. "Nie wolno więc go zmuszać, 
aby postępował wbrew swojemu sumieniu. Ale nie wolno mu też 
przeszkadzać w postępowaniu zgodnie z własnym sumieniem, zwłasz-
cza w dziedzinie religijnej "  
1783 Sumienie powinno być uformowane, a sąd moralny oświecony. 
Sumienie dobrze uformowane jest prawe i prawdziwe. Formułuje 
ono swoje sądy, kierując się rozumem, zgodnie z prawdziwym do-
brem chcianym przez mądrość Stwórcy. Wychowanie sumienia jest 
nieodzowne w życiu każdego człowieka, który jest poddawany nega-
tywnym wpływom, a przez grzech - kuszony do wybrania raczej wła-
snego zdania i odrzucenia nauczania pewnego. 
1784 Wychowanie sumienia jest zadaniem całego życia. Od najmłod-
szych lat wprowadza ono dziecko w poznawanie i praktykowanie 
prawa wewnętrznego, rozpoznawanego przez sumienie. Roztropne 
wychowanie kształtuje cnoty; chroni lub uwalnia od strachu, egoizmu 
i pychy, fałszywego poczucia winy i dążeń do upodobania w sobie, 
zrodzonego z ludzkich słabości i błędów. Wychowanie sumienia za-
pewnia wolność i prowadzi do pokoju serca. 
1785 W formowaniu sumienia słowo Boże jest światłem na naszej 
drodze; powinniśmy przyjmować je przez wiarę i modlitwę oraz sto-
sować w praktyce. Powinniśmy także badać nasze sumienie, wpatru-
jąc się w krzyż Pana. Jesteśmy wspierani darami Ducha Świętego, 
wspomagani świadectwem lub radami innych ludzi i prowadzeni 
pewnym nauczaniem Kościoła. 
1792  
Nieznajomość Chrystusa i Jego Ewangelii, złe przykłady dawane przez 
innych ludzi, zniewolenie przez uczucia, domaganie się źle pojętej 
autonomii sumienia, odrzucenie autorytetu Kościoła i Jego nauczania, 
brak nawrócenia i miłości mogą stać się początkiem wypaczeń 
w postawie moralnej!!!. 
 
 

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

Poniedziałek 08.02 

7:00 + Maria Bućko (greg.) 

+ Stanisław Tomasik (int. od syna 
Wiesława) 

18:00 + Maria Ziomek 

+ Wojciech Okrzesa (int. od rodziców 
i Grona Pedagogicznego NSP we 
Wrocance) 

Poza + Jan Czubik (int. od rodziny Lepuc-
kich z Sądkowej) 

+ Maria Zając (int. od Urszuli Stopyra 
z rodziną) 

+ Ryszard Rozpara (int. od Borysów z 
Tarnowca) 

+ Robert Wrona (int. od Stanisławy i 
Alfreda Niemiec z rodziną) 

Wtorek 09.02 

7:00 + Maria Bućko (greg.) 

+ Stanisław Tomasik (int. od córki Joli 
z mężem) 

18:00 + Ewa i Zofia Pac 

Za konających oraz dusze czyśćcowe 

Poza + Jan Czubik (int. od rodziny Lepuc-
kich z Sądkowej) 

+ Maria Zając (int. od Ireny Zając) 

+ Ryszard Rozpara (int. od sąsiadów 
Kucharskich) 

+ Robert Wrona (int. od rodziny 
Barszczów z Jasła) 

Środa 10.02 św. Scholastyki 

7:00 + Maria Bućko (greg.) 

+ Wojciech Okrzesa (int. od wujka 
Janusza) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Stanisław Tomasik (int. od wnuków 
Artura i Huberta z rodziną) 

Poza + Jan Czubik (int. od rodziny Kielar) 

+ Maria Zając (int. od Renaty Gacek) 

+ Ryszard Rozpara (int. od rodziny 
Frączek) 

+ Robert Wrona (int. od Antoniego 
Szerląg z rodziną) 

Czwartek 11.02 NMP z Lourdes 

7:00 + Maria Bućko (greg.) 

+ Wojciech Okrzesa (int. od brata 
Mariusza) 

18:00 Z okazji 70. rocz. urodzin Zofii, 
z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę Matki Bożej na dalsze lata 

+ Stanisław Dąbrowski (w 10. rocz. 
śm.) 

Poza + Jan Czubik (int. od rodziny Nowa-
ków z Umieszcza) 

+ Maria Zając (int. od Justyny i Jacka 
Zubko) 

+ Ryszard Rozpara (int. od koleżanek 
i kolegów ze Szkoły Podstawowej z 
Tarnowca) 

+ Robert Wrona (int. od Pilczuków z 
rodziną) 

Piątek 12.02 

7:00 + Maria Bućko (greg.) 

+ Stanisław Tomasik (int. od wnuczki 
Oli z rodziną) 

18:00 + Wojciech Okrzesa (int. od kolegów 
z klasy Kamila) 

+ Julia i Władysław Dubiel 

Poza + Jan Czubik (int. od Ireny i Tadeusza 
Gorgosz) 

+ Maria Zając (int. od rodziny Bora-
tyn) 

+ Ryszard Rozpara (int. od Marii 
i Zenona Delimatów) 

+ Robert Wrona (int. od Stanisława 
i Marii Kwiecińskich) 

Sobota 13.02 

7:00 + Maria Bućko (greg.) 

+ Wojciech Okrzesa (int. od klasy III. z 
Wrocanki) 

+ Stanisław Tomasik (int. od wnuczki 
Agnieszki z rodziną) 

18:00 + Józef Biernacki i Zofia Macioszek 
(w 11. rocz. śmierci)   

+ Tomasz i Leokadia 

Poza + Jan Czubik (int. od Rady Gminy 
Skołyszyn) 

+ Maria Zając (int. od Alicji i Bolesła-
wa Marek) 

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

+ Robert Wrona (int. od Jerzego 
Polańskiego z rodziną) 

Niedziela 14.02 

7:00 + Roman Eugenia 

8:30 + Aniela Kuchta (int. od siostrzenicy 
Janiny z rodziną) 

10:00 + Maria Bućko (greg.) 

+ Stefania (w rocz. śm.) i zmarli 
z rodziny 

Poza + Jan Czubik (int. od Wójta i kierow-
nictwa Urzędu Gminy Skołyszyn) 

+ Maria Zając (int. od Alicji i Bolesła-
wa Marek) 

+ Ryszard Rozpara (int. od szwagra 
Arkadiusza z rodziną) 

+ Robert Wrona (int. od Błasików 
z Warzyc) 

11:30 Za parafian 

+ Bolesław Gancarz, Anna i Tadeusz 

16:30 + Ignacy Uram i rodzice, Katarzyna 
i Jakub Uram 

😊😊😊 

 
« Żarty Mileny » 

 

Wchodzi żółw na Mount Everest i śpiewa: 

- Za rok, za dzień, za chwilę! 

Mija go żółw schodzący ze szczytu. 

- Czterdzieści lat minęło... 

*** 
Pani pyta Jasia: 

Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 

To bardzo mądre ptaki. Odlatują, kiedy roz-

poczyna się rok szkolny! 

 

Ogłoszenia parafialne 
 

1. Dziś o 16:00 nabożeństwo 
różańcowe i zmiana tajemnic 
różańcowych. W przyszłą niedzielę 
Nieszpory ludowe. 
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 
całonocna. Adoracja kończy się 
w piątek o godz. 11:30. 
4. W czwartek wypada wspomnienie 
Matki Bożej z Lourdes. Z powodu 
pandemii nie będzie zwyczajowej Mszy 
dla chorych. Pamiętajmy w tym dniu 
w modlitwie o naszych chorych. 
5. Koło Biblijne można znaleźć na 
naszym kanale YouTube oraz na 
Facebooku. 
6. Dziękujemy grupom i ojcom dzieci 
pierwszokomunijnych za sprzątanie 
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 3. i 4. z Potakówki. 
7.W poniedziałek zakończenie spotkań 
duszpasterskich – zapraszamy gr. 3. i 4. 
z Dobrucowej oraz wszystkich, którzy 
nie mogli być w swoim czasie. 
Dziękujemy za ofiary złożone z okazji 
kolędy. 
8. Składka mszalna do koszyków za 
ławkami. 
 
 
 
\\\\ 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

Hi 7,1-4.6-7    Ps 147A   1 Kor 9,16-19.22-
23   Mk 1,29-39 

O kim bardziej myślisz – o sobie czy o drugim 
człowieku? Dzisiejsze Słowo Boże wyrywa 
nas z egoistycznego myślenia o sobie oraz 
pokazuje, że jesteśmy odpowiedzialni za 
innych. 
Zastanów się np. nad swoją modlitwą – na 
czym lub kim się w niej koncentrujesz – mó-
wisz w niej bardziej o sobie czy też, jak 
w dzisiejszej Ewangelii, mówisz Jezusowi 
o innych i „przynosisz” innych do Niego? 
Jesteś ojcem, matką? Zastanów się jak wy-
gląda twój przekaz wiary czyli głoszenie 
Ewangelii twoim dzieciom? Na ile masz 
świadomość obowiązku, który wziąłeś na 
siebie w dniu chrztu twojego dziecka i jak 
z niego się wywiązujesz? To odpowiedzial-
ność za zbawienie twoich dzieci. Nie wystar-
czające jest dbanie tylko o ich byt doczesny. 
Życie, które otrzymaliśmy od Boga, szybko 
mija i nie może w nim być miejsca na ego-
izm. Dbajmy o innych! 
 


