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Tarnowiec, 14 luty 2021 

40 dni 
Za kilka dni rozpoczynamy Wielki Post, któ-

ry trwa 40 dni (nie licząc niedziel). Dlaczego 
przeżywamy taki okres w Roku liturgicznym 
i dlaczego przywiązujemy do niego taką wagę? 

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że naj-
ważniejszym wydarzeniem dla nas chrześcijan 
jest zbawcza Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie 
Pana Jezusa – które określamy mianem wyda-
rzeń paschalnych (Pascha  - przejście ze śmierci 
do życia, z niewoli grzechu do wolności Dzieci 
Bożych). Wielki Post zatem ma nas przygoto-
wać, abyśmy owocnie przeżyli centralne wyda-
rzenia naszej wiary świętowane uroczyście 
w czasie Triduum Paschalnego i Wielkanocy. 
Cały Wielki Post ma nas prowadzić to tych 
wydarzeń i tylko w takiej perspektywie wszyst-
ko, co w nim podejmujemy ma sens. 

Wielki Post kształtował się stopniowo 
w kościele. W starożytności zaczęło się od 
dwóch dni ścisłego postu poprzedzających 
świętowanie Zmartwychwstania, które w III w. 
rozszerzono na cały tydzień. W niedługim cza-
sie potem w środowisku monastycznym, wśród 
mnichów żyjących na pustyni egipskiej zaczęto 
nawiązywać do symbolicznej liczby 40 występu-
jącej w różnych wydarzeniach biblijnych: 40 lat 
wędrówki Izraelitów przez pustynię, 40 dni 
przebywania Mojżesza na górze Horeb, 40 dni 
wędrówki Eliasz do góry Horeb i wreszcie 40 
dni gdy Pan Jezus przebywał na pustyni  przed 
rozpoczęciem swojej publicznej działalności. 

Z czasem (w średniowieczu) do przeżywania 
tego okresu dołączyło rozważanie Męki Pana 
Jezusa. 

Czas Wielkiego Postu jest szczególnie ważny 
dla katechumenów, dla ktorych jest on bezpo-
średnim przygotowaniem do Chrztu, który 
przyjmują w czasie Wigilii Paschalnej. Z tej racji 
dla całej wspólnoty wierzących jest to czas 
odnowienia łaski chrzcielnej, powrotu do źródła 
życia chrześcijańskiego, jeżeli się od niego od-
daliło. 

Obecnie Wielki Post możemy podzieli na 
dwa okresy: 

1. Do 5 Niedzieli Wielkiego Postu, który 

zwraca naszą uwagę na nawrócenie 

i pokutę – wyraża się to szczegolnie 

w tematyce podejmowanej 

w czytaniach mszalnych 

2. Od 5 Niedzieli Wielkiego Postu do 

Triduum Paschalnego, który zwraca 

uwagę na Mękę Pana Jezusa – jest to 

tzw. okres pasyjny, w którym też 

zakrywa się krzyże w naszych 

świątyniach. 

Czas Wielkiego Postu ma być dla nas cza-
sem odnowienia naszego życia chrześcijańskie-
go, odkryciem na nowo wielkiej miłości Pana 
Boga, by wejść jak najbardziej świadomie 
w owocne przeżywanie Świąt Wielkanocnych. 
Już od pierwszego dnia Wielkiego Postu po-
winniśmy patrzeć w stronę Wielkanocy. 
Niech nasze praktyki pobożne oraz nasze po-
stanowienia służą temu celowi. Nie zapomi-
najmy, że podstawowym narzędziem w prze-
żywaniu tego szczególnego czasu jest Słowo 
Boże, które powinno towarzyszyć nam każdego 
dnia jeżeli chcemy naprawdę dobrze przeżyć 
Wielki Post i go nie zmarnować. 
Dobrego Wielkiego Postu! 

Ks. Łukasz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

Kpł 13, 1-2. 45-46   Ps 32   1 Kor 10,31-11,1   Mk 
1,40-45 

 
Kim albo czym w drugim człowieku się brzydzisz? 
Co w drugim człowieku sprawia, że wolałbyś, aby 
trzymał się od Ciebie z daleka? Kogo w naszej 
mentalności społecznej wypychamy poza nawias 
życia? 
Czym brzydzisz się w sobie samym? Co powoduje, 
że się odsuwasz od innych? 
Patrząc na dzisiejsze słowo widzimy, że Jezus 
nikim się nie brzydzi; że nawet ten, który powi-
nien się trzymać z dala od innych i od którego inni 
powinni być daleko, dla Niego jest ważny. Dla 
Jezusa nie ma barier. On kocha każdego człowie-
ka. Zasmuca Go nasz stan ale nie odpycha. 
Przyjdź dziś do Jezusa ze swoim „trądem”. Poproś 
Jezusa, aby Cię uwolnił od Niego. Poproś Go 
także, aby przełamał w tobie opór przed tymi, 
którzy w twoim myśleniu są „trędowaci”. Naśla-
duj Jezusa. 
 

 

KATECHEZA 
CNOTY 

Por. KKK 1793 -1806 
Bywają także problemy związane z błędnym osądem 
sumienia, np. wtedy gdy ignorancja jest niepokonalna 
lub sąd błędny bez odpowiedzialności podmiotu mo-
ralnego, to zło popełnione przez osobę nie może być jej 
przypisane. Mimo to pozostaje ono złem, brakiem, 
nieporządkiem. Konieczna jest więc praca nad popra-
wianiem błędów sumienia. 
Jak to robić? Trzeba formować sumienie. 
Dobre i czyste sumienie jest oświecane przez praw-
dziwą wiarę. Albowiem miłość wypływa równocześnie 
"z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłud-
nej" (1 Tm 1, 5) Im bardziej więc decydującą rolę 
odgrywa prawe sumienie, tym więcej osoby i społecz-
ności ludzkie unikają ślepej samowoli i starają się 
dostosować do obiektywnych norm moralności. 
W rozwoju duchowym i formacji sumienia olbrzymie 
znaczenie ma odkrywanie i rozwijanie cnót. 
"Wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawie-
dliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli 
jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na 
myśli!" (Flp 4, 8). 
Cnota jest habitualną i trwałą dyspozycją do czynienia 
dobra. Pozwala ona osobie nie tylko wypełniać dobre 
czyny, ale także dawać z siebie to, co najlepsze. Osoba 
cnotliwa wszystkimi swoimi siłami zmysłowymi i du-
chowymi dąży do dobra; zabiega o nie i wybiera je 
w konkretnych działaniach. 
Celem życia cnotliwego jest upodobnienie się do Boga. 
Cnoty ludzkie są: trwałymi postawami, stałymi dyspo-
zycjami, habitualnymi przymiotami umysłu i woli, 
które regulują nasze czyny, porządkują nasze uczucia 
i kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem 
i wiarą. Zapewniają one łatwość, pewność i radość 
w prowadzeniu życia moralnie dobrego. 
Człowiek cnotliwy to ten, który dobrowolnie czyni 
dobro. Cnoty moralne zdobywa się wysiłkami człowie-
ka. Są one owocami i zalążkami czynów moralnie 
dobrych; uzdalniają one wszystkie władze człowieka, 
by doszedł do zjednoczenia z miłością Bożą. 
Cnoty kardynalne 
Cztery cnoty odgrywają kluczową rolę i dlatego nazywa 
się je cnotami "kardynalnymi"; wszystkie inne grupują 
się wokół nich. 
Są nimi: roztropność, sprawiedliwość, męstwo 
i umiarkowanie. 
 
Roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum prak-
tyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego 
prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków 
do jego pełnienia.  Nie należy jej mylić ani z nieśmiało-
ścią czy strachem, ani z dwulicowością czy udawaniem.  
Jest nazywana auriga virtutum: kieruje ona innymi 
cnotami, wskazując im zasadę i miarę.  Roztropność 
kieruje bezpośrednio sądem sumienia.  Człowiek 
roztropny decyduje o swoim postępowaniu i porządku-
je je, kierując się tym sądem.  Dzięki tej cnocie bez-
błędnie stosujemy zasady moralne do poszczególnych 
przypadków i przezwyciężamy wątpliwości odnośnie 
do dobra, które należy czynić, i zła, którego należy 
unikać. 
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Intencje Mszy Świętych 

Poniedziałek 15.02 

7:00 + Stanisław Tomasik (int. od chrze-
śnicy Danuty z rodziną) 

+ Roman Ochałek (w 2. rocz. śm., 
int. od córki z rodziną) 

18:00 + Maria Bućko (greg.) 

+ Józef Styś (int. od syna Krzysztofa 
z rodziną) 

Poza + Jan Czubik (int. od rodziny 
Okrzesa) 

+ Maria Zając (int. od Agaty Betlej 
z rodziną) 

+ Ryszard Rozpara (int. od rodziny 
Kaniów z Jedlicza) 

+ Robert Wrona (int. od Magdaleny 
i Mirosława Klekot z żoną) 

Wtorek 16.02 

7:00 + Stanisław Tomasik (int. od 
chrzestnej Bożeny) 

+ Józef Styś (int. od syna Jacka 
z żoną) 

18:00 + Maria Bućko (greg.) 

+ Roman Rozpara (int. od siostry 
Kazimiery z mężem) 

Poza + Jan Czubik (int. od Andrzeja Sie-
miączka z rodziną) 

+ Maria Zając (int. od koleżanki 
Anny Dubiel) 

+ Ryszard Rozpara (int. od sąsiadów 
Małgorzaty i Roberta Wójcik) 

+ Robert Wrona (int. od Agnieszki, 
Dariusza i Huberta) 

Środa 17.02 Środa Popielcowa  

7:00 + Józef Styś (int. od wnuka Norber-
ta) 

12:00 + Roman Rozpara (int. od syna 
Ryszarda z żoną) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Maria Bućko (greg.) 

Poza + Jan Czubik (int. od kolegów 
z Porozumienia) 

+ Maria Zając (int. od Kwiecińskich 
i Dziurów) 

+ Robert Wrona (int. od Anety 
Świątek z rodziną) 

+ Tomasz Pisz (int. od Tomasza Zoń 
z rodziną) 

Czwartek 18.02 

7:00 + Józef Styś (int. od wnuka z żoną) 

+ Roman Rozpara (int. wnuka Miro-
sława z rodziną) 

18:00 + Maria Bućko (greg.) 

+ Zofia Tomasik (int. od Marii 
z Sądkowej wraz z rodziną) 

Poza + Jan Czubik (int. od rodziny Gie-
bułtowskich i Michalskich) 

+ Maria Zając (int. od Oli i Janiny 

Bigos) 

+ Robert Wrona (int. od koleżanek 
i kolegów z klasy) 

+ Tomasz Pisz (int. od Marii i Zbi-
gniewa Klekot) 

Piątek 19.02 

7:00 + Danuta Ochałek (w 15. rocz. śm., 
int. od córki z rodziną) 

+ Roman Rozpara (int. od wnuka 
Sławomira z rodziną) 

18:00 + Maria Bućko (greg.) 

+ Józef Styś (int. od żony Zofii) 

O błogosławieństwo Boże dla Mile-
ny w 10. urodziny 

Poza + Jan Czubik (int. od kierownictwa 
i pracowników Komendy Powiato-
wej PSP w Jaśle) 

+ Maria Zając (int. od sąsiadów 
Szerląg) 

+ Robert Wrona (int. od koleżanek 
i kolegów z klasy) 

+ Tomasz Pisz (int. od koleżanek 
siostry Marty z Delikatesów Cen-
trum Szebnie) 

Sobota 20.02 

7:00 + Piotr Tomasik 

+ Józef Styś (int. od syna Karola) 

+ Roman Rozpara (int. od wnuczki 
Joanny z rodziną) 

18:00 + Maria Bućko (greg.) 

+ Józef (w 3. rocz. śm.) 

Poza + Jan Czubik (int. od rodziny Wier-
daków z Żarnowca) 

+ Maria Zając (int. od Stowarzysze-
nia Razem dla Naszej Szkoły oraz 
pracowników Szkoły Podstawowej 
w Czeluśnicy) 

+ Robert Wrona (int. od koleżanki 
Małgorzaty) 

+ Tomasz Pisz (int. od Mroczków 
i Gazdów) 

Niedziela 21.02 

7:00 + Helena Łopatkiewicz (w 1. rocz. 
śm.) 

8:30 + Tadeusz Radoń 

10:00 + Teresa i Tadeusz Gierula 

Poza + Jan Czubik (int. od Zarządu Sto-
warzyszenia Lokalnej Grupy Działa-
nia „Nowa Galicja”) 

+ Maria Zając (int. od sasiadów 
Gozdeckich) 

+ Robert Wrona (int. od Heleny 
Szerląg) 

+ Tomasz Pisz (int. od kolegi Jana 
Tomasika z rodziną) 

11:30 Za parafian 

+ Roman Wanat 

16:30 + Maria Bućko (greg.) 

 Ogłoszenia parafialne 
1. Dziś o 16:00 Nieszpory ludowe. 
2. Najbliższa środa to Środa popielcowa. 
Msze święte o godz. 7:00, 12:00 i 18:00. 
Nowenna jak zawsze o godz. 17:30. 
W tym dniu obowiązuje post jakościowy 
i ilościowy, tzn. wstrzymujemy się od 
pokarmów mięsnych i ograniczamy ilość 
spożytych pokarmów, tradycyjne przyję-
to liczyć, że można zjeść dwa razy lekko 
i raz do syta. Post ścisły obowiązuje oso-
by od 18 do 60 roku życia, zachęcamy do 
zachowywania go także przez pozosta-
łych.   
3. W czasie Wielkiego Postu Drogi krzy-
żowe i Gorzkie Żale będą dwa razy 
w tygodniu, aby dać możliwość uczest-
nictwa większe liczbie osób. Drogi Krzy-
żowe będą w piątek o godz. 11:30 (kiedy 
kończy się Adoracja) i o 17:30. Gorzkie 
Żale będą w sobotę o 17:15 i w niedziele 
o 15:45. Prosimy, aby nie przychodzić 
dwa razy na dane nabożeństwo. 
4. W czwartek dodatkowa Msza święta 
o godz. 20:00. Po niej adoracja całonoc-
na. Adoracja kończy się w piątek o godz. 
11:30. 
5. W tym tygodniu zapraszamy na spo-
tkanie młodzież z klas VIII przygotowują-
cą się do Bierzmowania. Spotkanie bę-
dzie miało miejsce w kościele – w czwar-
tek o 18:40 oraz w sobotę o godzinie 
16:00 i będzie trwało około godziny. 
Młodzież przychodzi na spotkanie we-
dług podziału zrobionego na początku 
roku. 
6. Ta sobota to trzecia sobota miesiąca, 
kiedy modlimy się w obronie życia. In-
tencję tę podejmiemy na Gorzkich Ża-
lach, po których będzie błogosławień-
stwo rodziców oczekujących potomstwa. 
7. Koło Biblijne można znaleźć na naszym 
kanale Youtube oraz na Facebooku. 
8. Dziękujemy za ofiary i sprzątanie 
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 5. i 6. z Potakówki. 
9. Na stoliku z karteczkami wyłożone są 
obrazki z okazji Dnia Chorego, broszura 
wizyty duszpasterskiej oraz Znak Łaski. 
Zachęcamy, aby zabrać bezpłatnie te 
materiały dla siebie lub dla chorych. 
10. Składka mszalna do koszyków za 
ławkami. 
11. Wszystkie ogłoszenia w gazetce, 
gablotce i na stronie parafii: 
http://www.sanktuariumtarnowiec.paraf
ia.info.pl/ 
Zapraszamy również do polubienia nas 
na Facebook’u: @sanktuariumtarnowiec 
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