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Tarnowiec, 28 luty 2021 

Obrazy Bożej Miłości 
Męczennik tajemnicy spowiedzi 

Beskid Śląski i ziemia 
cieszyńska dały Kościo-
łowi wielkiego męczenni-
ka. Zatrzymajmy się przy 
witrażu w naszej świą-
tyni, na którym widnieje 
święty Jan Sankander. 
Kim był ten Święty?                       

Jan pochodził ze Sko-
czowa i był najmłodszym, 
jednym z czworga synów 
Grzegorza i Heleny 
z Góreckich. Mając lat 13 
stracił ojca i wówczas 
cała rodzina przeniosła 
się na Morawy. Tam 
ukończył kolegium jezu-
ickie, studia teologiczne i otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował 
jako proboszcz w kilku parafiach, został spowiednikiem wielkorządcy 
Moraw. Żył w czasach rozdarcia religijnego Europy po wystąpieniu 
Lutra. Za jego życia wybuchła wojna trzydziestoletnia, której stał się 
ofiarą. Gorliwy kapłan, gorący kaznodzieja, asceta w życiu codzie-
nnym, praktykujący cnotę milczenia, został posądzony o zdradę 
stanu, osadzony w więzieniu i poddany sądowi. W czasie pierwszego 
przesłuchania wymuszono na nim ujawnienie tajemnicy spowiedzi. 
Nigdy tego nie zrobił, wsłuchał się w głos sumienia i wybrał drogę, 
którą dał mu Pan. Oszczędzę sobie opis scen torturowania tego 
człowieka, bo czyż mało dziś okrucieństwa w serwisach 
telewizyjnych czy innych środkach masowego przekazu?  W wyniku 
bolesnych ran zmarł w 43 roku życia, z tego 11 lat w kapłaństwie.  

Święty Jan Sankander został beatyfikowany w 1858 roku.  
Umiał w piękny sposób łącząc pokorę z upominaniem się o prawa 
Kościoła i katolików. Pocieszał smutnych, cierpiących i płaczących. 

Pozwolę sobie na osobistą refleksję; Świadectwo męczenników 
jest dla mnie zawsze jakimś wyzwaniem, ono zmusza i prowokuje do 
zastanowienia… Czy oddać życie, czy sprzeniewierzyć się głosowi 
własnego sumienia? Być człowiekiem sumienia – tzn. angażować się 
w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się 
nigdy na zło wg słów św. Pawła; Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło 
dobrym zwyciężaj ; Męczennicy mają nam wiele do powiedzenia, 
jednak przede wszystkim pytają o stan naszych sumień , o naszą 
wierność sumienia. 

Święty Jan Sankander  był człowiekiem sumienia, wzywał do 
czujności, wierności i miłości. Ta postać jest dowodem zwycięstwa 
człowieka nad mocami zła. Za swoje milczenie zapłacił śmiercią ciała, 
ale ocalił to co najważniejsze – nieskazitelne sumienie . 

 Teresa    

                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Rdz 22,1-2.9-13.15-18   Ps 116B   Rz 8, 31b-34   Mk 9,2-10 

Jezus Chrystus jest umiłowanym Synem Ojca tak jak Izaak był 
umiłowanym synem Abrahama. Abraham z miłości do Boga 
(a może z lęku by nie utracić Bożego błogosławieństwa) był 
gotowy złożyć w ofierze swojego syna. Bóg idzie dalej – nie 
oszczędził swojego syna z miłości do nas. Pomyśl, jak wielka 
to miłość, która poświęca Tego, którego kocha, aby uratować 
tych, którzy często okazują swoją niewdzięczność. Bóg, który 
tak bardzo nas kocha nie oskarża nas, ale daje nam szansę 
przyjęcia Jego miłości i kroczenia wraz z Nim.   
 

Ogłoszenia parafialne 
1. W tym tygodniu wypada w czwartek Święto św. Kazimierza 
Królewicza. 
2. Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach 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 całonocna. Adoracja 
kończy się w piątek o godz. 11:30. 
4. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek  
i sobota. W piątek spowiedź od godz. 17:00. Przypominamy, 
że istotą praktyki Pierwszych Piątków jest przyjęcie Komunii 
św. w stanie łaski uświęcającej. 
5. Ci, którzy przeżywają praktykę Pierwszych Sobót, 
zaproszeni są, aby tym razem cząstkę różańca odmówili sami. 
Jako rozważanie tajemnic różańca można potraktować 
Gorzkie Żale kiedy to rozważamy Mękę Pana Jezusa. 
6. Informacje o odpustach związanych z Rokiem św. Józefa 
można znaleźć na stronie parafii oraz w gablotkach przy 
kościele. Ks. Biskup wydał dekret, w którym poleca 
odprawianie Mszy św. wotywnej o św. Józefie w każdą środę. 
W naszej parafii będziemy ją odprawiać w środy wieczorem. 
7. W tym tygodniu spotkania dla młodzieży z klas VIII 
przygotowującej się do Bierzmowania: w czwartek o 18:40  
i w sobotę o 15:45. 
8. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w minionym tygodniu. 
W tym tygodniu zapraszamy gr. 3. i 4. z Roztok. 
9. W zakrystii są do odebrania rozpiski Mszy św. 
pogrzebowych za śp. Zofię Kania i Annę Król. Można je 
znaleźć także na stronie parafii. 
10. Prosimy grupowych, aby zabrali z zakrystii listy na zbiórkę 
pieniędzy na ogrzewanie. 
11. Dziś zbiórka do puszek dla polskich misjonarzy. 
12. Składka mszalna do koszyków za ławkami. 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 01.03 

7:00 + Tadeusz Bućko (greg. – rozpoczęcie) 

+ Roman Rozpara (int. od wnuków i 
prawnuków) 

18:00 + Maria Bućko (greg.) 

W int. Katarzyny i Janusza, dziękczynna 
z prośbą o błog. Boże i opiekę Matki 
Bożej dla całej rodziny 

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

+ Robert Wrona (int. od Tadeusza 
Urbana z rodziną) 

+ Tomasz Pisz (int. od Andżeliny i 
Tomasza Czechowskich) 

Wtorek 02.03  

7:00 + Tadeusz Bućko (greg.) 

+ Jan Gorczyca (int. od rodziny 
Krawczyków z Jasła) 

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

+ Bolesław Lula (w 7. rocz. śm.) 

Poza + Jan Czubik (int. od OSP Dobrucowa) 

+ Robert Wrona (int. od Ireny Gacek z 
rodziną) 

+ Tomasz Pisz (int. od Stanisława 
Setlika z rodziną) 

Środa 03.03 

7:00 + Tadeusz Bućko (greg.) 

+ Jan Gorczyca (int. od rodziny 
Śmietana) 

18:00 Za ofiarodawców 

W podziękowaniu Matce Bożej za 
udaną operację, z prosbą o zdrowie dla 
Marii Dunaj 

Poza + Jan Czubik (int. od Katarzyny i 
Grzegorza Bigos) 

+ Robert Wrona (int. od Rady Rodziców 
NSP w Roztokach) 

+ Tomasz Pisz (int. od Artura Dubiela z 
żoną) 

Czwartek 04.03 Święto św. Kazimierza 

7:00 + Tadeusz Bućko (greg.) 

+ Agata Bukowska 

18:00 + Kazimierz Pelczar 

+ Jan Gorczyca (int. od brata z rodziną) 

Poza + Jan Czubik (int. od Sołectwa 
Wrocanka) 

+ Robert Wrona (int. od Dyrekcji 
i pracowników NSP w Roztokach) 

+ Tomasz Pisz (int. od rodziny 
Wilczków) 

Piątek 05.03 
 

7:00 + Tadeusz Bućko (greg.) 

+ Stefan Bielski (int. od syna Romana 
z rodziną) 

18:00 + Jan Gorczyca (int. od rodziny Surma) 

+ Franciszek Budnik (int. od brata 
Staszka z rodziną) 

Poza + Jan Czubik (int. od rodziny 
Rydarowiczów) 

+ Robert Wrona (int. od rodziny 
Hapów) 

+ Tomasz Pisz (int. od rodziny Bojków) 

Sobota 06.03 

7:00 + Tadeusz Bućko (greg.) 

+ Jan Gorczyca (int. od Krzysztofa 
i  reny Sanockich) 

+ Marcin Chudy (w 2. rocz. śm.) 

18:00 + Henryk Szmyd 

+ Julian i Zdzisława Lawera 

Poza + Jan Czubik (int. od rodziny Filipów) 

+ Robert Wrona (int. od rodziny 
Łuszczów) 

+ Tomasz Pisz (int. od rodziny Brachów) 

 

Niedziela 07.03 

7:00 + Tadeusz Bućko (greg.) 

8:30 + Sebastian Gawron (w 2. rocz. śm.) 

10:00 + siostra Melania Lepucka 

Poza + Jan Czubik (int. od Marii Gumiennej z 
rodziną) 

+ Robert Wrona (int. od rodziny 
Łuszczów) 

+ Tomasz Pisz (int. od rodziny 
Motkowicz z Roztok) 

11:30 Za parafian 

+ Stanisław Gancarz (w 5. rocz. śm.) 

16:30 + Władysław Juszczyk (w 2. rocz. śm.) 

 
Kącik literacki 

 
Boża miłość 

Niezgłębione jest miłosierdzie Twoje 
– Panie – 
jak oceanu niezgłębiona toń. 
Niepojęta jest – miłość Twoja Panie, 
jak – niepojęty jest – nieba skłon. 

Rozum mój Panie – tego nie 
pojmuje 
i tylko wiara mi pozostaje, 
że miłość Twoja i miłosierdzie 
zbawienie duszy nam daje!!! 
 

 
 

Modlitwa 
Panie mój i Królu – 
chcę ufać miłosierdziu Twemu. 
Ja – marny pył, marne stworzenie 
Twoje – 
proszę – Byś był przy mnie przez całe 
życie moje. 

Ufam – że mnie przytulisz 
z miłością do serca Swego, 
a – lżej będzie iść przez życie 
by – dojść do mieszkania 
Twego. 

M.T. 
 
 
  

@sanktuariumtarnowiec 

KATECHEZA 
Cnoty chrześcijańskie 

Cnoty kardynalne dotyczą wszystkich 
ludzi i były wypracowane już przez 
filozofów. A postawy duchowe o któ-
rych będziemy mowić mają swe źró-
dło w nauce i przykładzie Chrystusa. 
Cierpliwość: Należy do owoców Du-
cha Św., powinna być stałą postawą 
naszych dusz (Łk21,19). Jest naślado-
waniem Chrystusa. Jest ona owocem 
wiary i żarliwej miłości. Może być 
cierpliwość wobec osób i wydarzeń 
oraz zapewne samego siebie w tych 
sprawach. Ma różne stopnie: A) Spo-
kojne przyjęcie wszystkich przeciwno-
ści życiowych. B) Cierpliwość wobec 
osób nawet niemiłych. C) Przyjmo-
wanie trudności i cierpienia ze spoko-
jem a nawet radością. D) Pragnienie 
cierpień i znoszenie wszystkiego 
z pogodą aby upodobnić się do Mi-
strza. 
Łagodność: Jezus okazuje swą łago-
dność wobec grzeszników, Bóg jest 
przepełniony dobrocią i łagodnością. 
Istotą i przejawem łagodności jest 
powstrzymanie odruchów gniewu. 
Cnota łagodności to nie obojętność 
czy flegmatyczna ociężałość. Łagod-
ność jest zwarta, opanowana i pełna 
energii. To powstrzymywanie odru-
chów zniecierpliwienia, złośliwych 
słów czy zaciętego milczenia, to po-
stawa wyrozumiałości, dobroci, życz-
liwości i miłości. 
Pokora: Wraz z miłością jest podsta-
wową i fundamentalną cnotą chrze-
ścijanina. Chroni człowieka przed 
bezpodstawnym wywyższaniem się. 
Istotę pokory stanowi uznanie praw-
dy o sobie, dostrzeganie w sobie 
i dobra i grzeszności. Jest to przeko-
nanie o własnej niewystarczalności 
i uznanie zależności od Boga. Jest to 
prawda o sobie samym w relacji do 
Pana Boga i drugiego człowieka. 
 
 
 


