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Tarnowiec, 21 luty 2021 

Obrazy Bożej Miłości 
W kręgu promieniowania Brata Alberta 

We wnętrzu naszej świątyni znajduje się prze-
piękny w swej prostocie witraż Brata Alberta 
Chmielowskiego, który stał się symbolem miłości 
najtrudniejszej, bo utożsamia się z ludzką biedą 
duchową i fizyczną.  

Pierwsze słowa, które mi przychodzą do głowy 
na myśl o św. Bracie, mówią o chlebie, o tym, że,” 
trzeba być dobrym jak chleb”. Zanim wstąpił do 
Zakonu Jezuitów w Starej Wsi, zaczął malować 
obrazy we Lwowie. Jego sławny obraz „Ecce Ho-
mo” – OTO CZŁOWIEK, przedstawia ubiczowane-
go i ukoronowanego cierniem Chrystusa, zmę-
czony, stargany, spowity purpurową szatą spo-
glądający w dal, w głąb duszy i serca każdego 
z nas. Notabene, św. Albert malował ten obraz 
przez 15 lat, a w końcu podarował go grekokato-
lickiemu Arcybiskupowi lwowskiemu Andrzejowi 
Szepietyckiemu.  

Wówczas dla Chrystusa rzucił malarstwo, przybrał habit i dzielił los z bezdomnymi 
i ubogimi, przywracając im godność. Mimo swego kalectwa (w czasie powstania stycznio-
wego stracił nogę), wiele podróżował, zakładał przytuliska, sierocińce, jadłodajnie. W twa-
rzach żebraków dostrzegał oblicze Chrystusa i ewangeliczną miłość Boga i bliźniego. Nie 
wiem czy to prawdziwa anegdota, ale wiele mówi o nastawieniu wobec bliźniego: podob-
no, gdy mu zarzucano, że karmi pijaków, przecież oni się nie nawracają w wyniku jego po-
mocy, miał odpowiadać; - ale przynajmniej nie piją na pusty żołądek „Postępował wg zasa-
dy – przyjąć drugiego człowieka takim jaki jest, bez upiększeń. Pięknie o nim pisał młody ks. 
Karol Wojtyła w swoim utworze pt. „Brat naszego Boga”. Brat Albert Chmielowski został 
beatyfikowany 1983 roku, jest patronem Zakonów Albertyńskich i środowisk twórczych. 

Bracie Albercie spraw, abyśmy spełniając dzieła miłosierdzia, umieli być braćmi wszyst-
kich potrzebujących. Ty widziałeś w każdym człowieku obraz Bożej miłości, ufałeś bezgra-
nicznie Opatrzności Bożej, chcemy uczyć się od Ciebie sztuki umiejętnego korzystania 
z daru życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. 

                                                                    Teresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

Rdz 9,8-15   Ps 25   1 P 3,18-22   Mk 1,12-15 
Zwróćmy uwagę w dzisiejszej Liturgii Słowa na dwa elementy : 
1. Rozpoczynamy Wielki Post. Wzorem przeżywania tego czasu jest dla nas Jezus Chrystus, 
który przez 40 dni przebywa na pustyni. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że to Duch Święty 
tam wyprowadza Jezusa. To ważna podpowiedź dla nas. Owocne przeżycie tych 40 dni uza-
leżnione jest od naszego poddania się Duchowi Świętemu. To On ma nas wprowadzić 
w Wielki Post, to On ma być autorem naszych postanowień i naszych działań, naszej walki 

ipracy nad sobą. Pytałeś Ducha Świętego jak ma wyglądać twój Wielki Post? 

2. Pierwsze i drugie czytanie podprowadza nas do tematu Chrztu. Wody potopu były zapo-
wiedzią wody obmywającej nas w Chrzecie Świętym. To nie przypadkowy temat pojawiający 
się na progu Wielkiego Postu ponieważ ma on nas odnowić w przeżywaniu tajemnicy wła-
snego Chrzu i wynikających z niego konsekwencji dla naszego życia. Pomyśl na ile ten czas – 
czas nawrócenia – chcesz przeżyć jako odnowienie w sobie łaski Chrztu Świętego? Bóg ura-
tował Cię poprzez Chrzest. Odnów więc w sobie ten dar! 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. W tym tygodniu wypada w poniedzia-
łek Święto Katedry św. Piotra. 
2. Zapraszamy do uczestnictwa w nabo-
żeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich 
Żali. Drogi Krzyżowe w piątek o godz. 
11:30 i o 17:30. Gorzkie Żale w sobotę 
o 17:15 i w niedziele o 15:45. Prosimy, 
aby nie przychodzić dwa razy na dane 
nabożeństwo. 
3. W czwartek dodatkowa Msza święta 
o godz. 20:00, w czasie której w okresie 
Wielkiego Postu rozważamy czym jest 
nasz chrzest. Po niej adoracja całonoc-
na. Adoracja kończy się w piątek o godz. 
11:30. 
4. Zapraszamy rodziców dzieci pierw-
szokomunijnych na Mszę o godz. 18, 
w czasie której odbiorą książeczki dla 
swoich dzieci: w poniedziałek ze szkół 
w Roztokach, Umieszczu i Wrocance; 
a w czwartek ze szkoły w Tarnowcu. 
5. W czasie Wielkiego Postu zachęcamy 
do korzystania z materiałów udostęp-
nianych na  naszym kanale Youtube oraz 
na Facebooku, a są to: Koło Biblijne, 
katechezy, kazania pasyjne oraz homilie 
czwartkowe o Chrzcie świętym. 
6. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 1. i 2. z Roztok. 
7. Rekolekcje parafialne odbędą się 
w dniach 23-25 marca. Poprowadzi je 
ks. dr Łukasz Hendzel. 
9. Prosimy grupowych, aby zabrali 
z zakrystii listy na zbiórkę pieniędzy na 
ogrzewanie. 
10. W zakrystii można odebrać rozpiski 
Mszy pogrzebowych za śp. Helenę Gar-
barz, Marię Rozparę i Kazimierę Nowo-
tyńską. Można je znaleźć także na stro-
nie parafii. 
11. W przyszłą niedzielę zbiórka do pu-
szek dla polskich misjonarzy. 
12. Składka mszalna do koszyków za 
ławkami. 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 22.02 Święto Katedry św. Piotra 

7:00 + Maria Bućko (greg.) 

+ Józef Styś (int. od wnuka Michała z Pauliną) 

18:00 + Roman Rozpara (int. od wnuczki Aleksandry z Pawłem) 

+ Zofia Tomasik (int. od córki, zięcia i wnuczki) 

Poza + Jan Czubik (int. od pracowników biura Stowarzyszenia Lokal-
nej Grupy Działania „Nowa Galicja”) 

+ Maria Zając (int. od Ireny Józefczyk) 

+ Robert Wrona (int. od Heleny Szeląg) 

+ Tomasz Pisz (int. od kolegi Daniela Skop z rodziną) 

Wtorek 23.02  

7:00 + Maria Bućko (greg.) 

+ Stanisław Mazur 

18:00 + Piotr Dłuski 

+ Stefan Polak (w 8. rocz. śm.) 

Poza + Jan Czubik (int. od Elżbiety i Jana Polak z rodziną) 

+ Maria Zając (int. od rodziny Wachlów) 

+ Robert Wrona (int. od Grzegorza Kosiby z rodziną) 

+ Tomasz Pisz (int. od Anny Musiał) 

Środa 24.02 

7:00 + Maria Bućko (greg.) 

+ Józef Styś (int. od siostry z rodziną) 

18:00 Za ofiarodawców 

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

Poza + Jan Czubik (int. od Małgorzaty i Stanisława Wietecha) 

+ Maria Zając (int. od rodziny Szetlaków z Jasła) 

+ Robert Wrona (int. od Marty i Lucyny z Warzyc) 

+ Tomasz Pisz (int. od Marty i Jacka Łyszczarzów) 

Czwartek 25.02 

7:00 + Maria Bućko (greg.) 

+ Roman Rozpara (int. od syna Zbigniewa z rodziną) 

18:00 + Józef Styś (int. od brata Jana z rodziną) 

+ Zofia Tomasik (int. od sasiadów córki z Biecza) 

Poza + Jan Czubik (int. od Stowarzyszenia Unia Szkół) 

+ Maria Zając (int. od przyjaciół Wojtka) 

+ Robert Wrona (int. od sąsiadów Kwolków) 

+ Tomasz Pisz (int. od Dubielów i Śliwów) 

Piątek 26.02 

7:00 + Maria Bućko (greg.) 

+ Roman Rozpara (int. od syna Jerzego) 

O szczęśliwe rozwiązanie dla Aleksandry 

18:00 + Józef Styś (int. od wnuczki Izabeli z rodziną) 

+ Jan Gorczyca (int. od Elżbiety i Grzegorza Kurowskich z rodzi-
ną) 

Poza + Jan Czubik (int. od zespołu Dworzanie) 

+ Maria Zając (int. od przyjaciół Wojtka) 

+ Robert Wrona (int. od Mariusza Kosiby z rodziną) 

+ Tomasz Pisz (int. od rodziny Wyderków) 

Sobota 27.02  

7:00 + Maria Bućko (greg.) 

+ Zofia Tomasik (int. od Karola Tomasika z rodziną) 

+ Jan Gorczyca (int. od rodziny Nadbzuków z Agnieszką) 

18:00 + Stanisław Chudy (w rocz. śm.) i zmarli z rodziny oraz z rodziny 
Kobaków 

+ Roman Rozpara (int. od żony) 

Poza + Jan Czubik (int. od rodziny Chochołków z Umieszcza) 

+ Maria Zając (int. od sąsiadów Bućko) 

+ Robert Wrona (int. od Roberta i Bogusławy Marek) 

+ Tomasz Pisz (int. od Karola i Ewy Bochnia z rodziną) 

Niedziela 27.02 

7:00 + Maria Bućko (greg.) 

8:30 + Stanisław Suda 

10:00 + Łucja Markuszka (w 5. rocz. śm.) i Stanisław 

O potrzebne łaski, zdrowie, pracę i opiekę Matki Bożej dla syna 
Jakuba (z okazji urodzin) 

Poza + Jan Czubik (int. od KGW Gminy Tarnowiec) 

+ Robert Wrona (int. od rodziny Brachów) 

+ Tomasz Pisz (int. od rodziny Mizerów) 

11:30 Za parafian 

+ Stanisław Mazur 

16:30 + Franciszek Budnik 

 

KATECHEZA 
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. 
Sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej 
woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy. 
Sprawiedliwość w stosunku do Boga nazywana jest "cnotą religij-
ności". 
W stosunku do ludzi uzdalnia ona do poszanowania praw każdego 
i do wprowadzania w stosunkach ludzkich harmonii, która sprzyja 
bezstronności względem osób i dobra wspólnego. 
 
Męstwo jest cnotą moralną, która zapewnia wytrwałość 
w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. 
Umacnia decyzję opierania się pokusom i przezwyciężania prze-
szkód w życiu moralnym. 
Cnota męstwa uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet stra-
chu przed śmiercią, do stawienia czoła próbom i prześladowa-
niom. Uzdalnia nawet do wyrzeczenia i do ofiary z życia w obro-
nie słusznej sprawy. 
 
Umiarkowanie jest cnotą moralną, która pozwala opanować dą-
żenie do przyjemności i zapewnia równowagę w używaniu dóbr 
stworzonych. 
Zapewnia panowanie woli nad popędami i utrzymuje pragnienia 
w granicach uczciwości. 
Osoba umiarkowana kieruje do dobra swoje pożądania zmysłowe, 
zachowuje zdrową dyskrecję i "nie daje się uwieść... by iść za za-
chciankami swego serca" 
 


