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Tarnowiec, 21 marca 2021 

Obrazy Bożej Miłości – 
św. Maksymilian Kolbe 

Wygrał II wojnę światową 
W bocznej nawie kościoła w Tarnowcu, 

w kaplicy Męki Pańskiej spogląda na nas 
z witrażu św. Maksymilian Maria Kolbe. Ten 
wybitny Polak pochodził z wielodzietnej rodziny 
robotniczej. Przyszedł na świat  8 stycznia 1894 
w Zduńskiej Woli koło Łodzi. W wizji, którą 
przeżył w dwunastym roku życia,  przyjął z rąk 
Niepokalanej białą i czerwoną  koronę –  sym-
bole czystości i męczeństwa. 

Jako nastolatek wstąpił do zakonu francisz-
kanów. Już wtedy cierpiał z powodu choroby  
płuc. Przełożeni rozpoznali jego liczne talenty 
i  wysłali go na studia do Rzymu. Uzyskał dwa 
doktoraty: z filozofii i z teologii. Jednak intere-
sował się także matematyką i fizyką – w 1915 
w urzędzie patentowym złożył szkic „Eteropla-
nu” umożliwiającego podróż w kosmos – był to 
projekt pojazdu międzyplanetarnego. 

17  lutego 1917 r. Maksymilian Maria Kolbe 
był naocznym świadkiem  rzymskich obchodów 
dwusetnej rocznicy powstania masonerii. Mło-
dy Kolbe wspominał  czarną procesję (skąd my 
to znamy), jaka przeszła w tym dniu ulicami 
Wiecznego Miasta, powiewając sztandarami 
z  wizerunkiem Lucyfera miażdżącego pod sto-
pami św. Michała Archanioła.  Młody francisz-
kanin był głęboko poruszony zuchwałym świę-
tokradztwem masonów i czuł potrzebę uczy-
nienia czegoś w obronie Kościoła. Planował 
założenie stowarzyszenia maryjnego służącego 
nawracaniu grzeszników, szczególnie masonów, 
i dążącego do uświęcenia wszystkich chrześci-
jan. Powołał do istnienia Rycerstwo Niepokala-
nej. 

W pracy apostolskiej zwracał szczególną 
uwagę na rolę mediów. Wydawał pisma: „Ry-
cerz Niepokalanej” o nakładzie miliona egzem-
plarzy (sierpień 1939 r)             i „Mały Dzien-
nik”, założył Radio Niepokalanów, planował 
również nadawanie programów telewizyjnych. 
Te śmiałe plany przerwała wojna. Szalony za-
konnik mawiał: „Możemy wybudować wiele 
kościołów. Ale jeśli nie będziemy mieli własnych 
mediów, to te kościoły będą puste”. 

Największą próbą wiary i człowieczeństwa 
był dla niego czas uwięzienia przez Niemców 
m.in.  za pomoc okazywaną Polakom i Żydom. 

Jego ostatnią placówką misyjną okazało się Au-
schwitz. W ostatnich dniach lipca 1941 w czasie 
apelu obozowego sam zgłosił się, by iść do bunkra 
głodowego w zamian za Franciszka Gajowniczka, 
ojca rodziny. Esesmani nie mogli znieść wzroku 
Maksymiliana, dlatego kazali mu patrzeć w dół. 
W jego oczach nie było lęku i chęci zemsty. Ko-
mendant Fritzsch zapytał: „Kim ty jesteś?” Czło-
wiek w pasiaku odpowiedział: „Jestem polskim  
księdzem katolickim”. Dzięki jego wpływowi bun-
kier głodowy stał się miejscem modlitwy. Razem 
z dziewięcioma więźniami przez  dwa tygodnie 
konał w celi śmierci. Odszedł do domu Ojca 
w wigilię Wniebowzięcia Matki Bożej. 

Do decyzji oddania życia za brata dorastał od 
dzieciństwa. W młodości ułożył  regułę życia, 
którą konsekwentnie wypełniał. Oto kilka jej 
punktów: 

- Muszę być świętym jak największym. 
- Nie opuszczę: a) żadnego zła bez wynagrodze-

nia go (zniszczenia go) i b) żadnego dobra, które 
bym mógł zrobić, powiększyć lub w jakikolwiek 
sposób się do niego przyczynić. 
- Pamiętaj zawsze, że jesteś rzeczą i własnością 

bezwzględną, bezwarunkową, bezgraniczną, 

nieodwołalną Niepokalanej. 

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe został 

beatyfikowany w 1971 r., kanonizacja Szaleńca 

Niepokalanej odbyła się w 1982 r. Kardynał Stefan  

Wyszyński powiedział o nim:   „ Właściwie, to 

ojciec Maksymilian Maria Kolbe, wśród 

zmagających się potęg świata, wygrał wojnę! 

Wtedy, gdy zmagały się potężne moce, niedające 

się ogarnąć ani powstrzymać, gdy do głosu doszła 

nienawiść, której nie można było przezwyciężyć 

większą jeszcze nienawiścią - bo zda się, że 

większej już być nie mogło! pozostał jeden wybór: 

nienawiść przezwyciężyć większą jeszcze miłością. 

Taki właśnie środek zwycięstwa wybrał nasz 

rodak, ojciec Maksymilian Maria. Wobec tego 

przykładu zatrzymały się niejako potęgi 

nienawiści, zdumione tak wielką miłością”  

Jego życie w każdym wymiarze streszczają 

słowa, których jest autorem: „Tylko miłość jest 

twórcza”. 

http://www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl/
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Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego?  

Po co? 
Pewnie wiele razy już słyszeliśmy o tej 

inicjatywie. Pamiętamy na czym ona pole-
ga? Czy kiedykolwiek włączyliśmy się w to 
dzieło? To nic trudnego! Zachęcamy!   

Duchowa Adopcja jest modlitwą w in-
tencji dziecka zagrożonego zabiciem 
w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy 
i polega na codziennym odmawianiu jednej 
tajemnicy różańcowej (Ojcze Nasz i 10 
Zdrowaś Maryjo) oraz krótkiej modlitwy 
w  intencji dziecka i jego rodziców. Do mo-
dlitw można dołączyć dowolnie wybrane 
dobre postanowienia. 

Zachęcamy do przyłączenia do ducho-
wej adopcji. A jak konkretnie to zrobić? 
W  kościele za ławkami oraz na ołtarzu 
w kaplicy Zwiastowania są wyłożone dekla-
racje Duchowej Adopcji. Należy taką wy-
pełnić i odpowiednią część złożyć w czasie 
przyjęcie do Duchowej Adopcji, które 
w naszej parafii odbędzie się w Uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego o 17:45. 

Można także posłużyć się aplikacją „Ad-
optuj życie”, która będzie przypominać 
nam o modlitwie codziennej w intencji 
adoptowanego dziecka oraz pokazywać 
w jakim stadium rozwoju się ono znajduje. 
Polecamy :) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intencje Mszy świętych 
Poniedziałek 22.03 

7:00 + Józef i Irena 

+ Franciszek Budnik (int. od siostrzenicy 
z rodziną) 

18:00 + Tadeusz Bućko (greg.) 

+ Henryka Malinowska 

Poza + Jan Czubik (int. od kolegów z klubu moto-
cyklowego BROTHERS OF THE SOUTH) 

+ Tomasz Pisz (int. od Zofii i Stanisława 
Tomasik) 

Wtorek 23.03 

7:00 + Jerzy Famurat (int. od rodziny Gierutów) 

+ Józef Bacior (int. od córki Joli z mężem) 

18:00 + Tadeusz Bućko (greg.) 

+ Józef Radoń (w 30. rocz. śm.) 

Poza + Jan Czubik (int. od Zofii i Stanisława Gra-
bowskich z Oświęcimia) 

+ Tomasz Pisz (int. od Justyny Kosiba z rodzi-
ną) 

Środa 24.03 

7:00 W 18. urodziny Patrycji z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże 

+ Jerzy Famurat (int. od rodziny Famuratów) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Tadeusz Bućko (greg.) 

Poza + Jan Czubik (int. od Wójta Gminy Nowy 
Żmigród) 

+ Tomasz Pisz (int. od Marii Musiał z rodziną) 

Czwartek 25.03 Zwiastowanie NMP  

7:00 + Jerzy Famurat (int. od rodziny Wachlów) 

12:00 + Stanisław Machowski (int. od sąsiadów 
Jasińskich) 

18:00 + Tadeusz Bućko (greg.) 

+ Józef Bacior (int. od wnuczki Dominiki z 
rodziną) 

Poza + Jan Czubik (int. od Piotra Nowaka) 

+ Tomasz Pisz (int. od Katarzyny i Grzegorza 
Bigos z rodziną) 

Piątek 26.03 

7:00 + Józef Bacior (int. od wnuczki Gabrysi 
z rodziną) 

+ Stanisław Machowski (int. od córki z mę-
żem) 

18:00 + Tadeusz Bućko (greg.) 

O pomoc w nauce i zdanie egzaminu matury 
dla Bartosza 

O pojednanie z córką 

Poza + Jan Czubik (int. od Krzysztofa Augustyna 
z rodziną) 

+ Tomasz Pisz (int. od sąsiadów Czechowicz) 

Sobota 27.03 

7:00 + Józef Bacior (int. od córki Bogusi i wnuczki 
Karoliny) 

+ Stanisław Machowski (int. od wnuka Pawła) 

+ Janina Dwernicka (int. od córki z rodziną) 

18:00 + Tadeusz Bućko (greg.) 

+ Jerzy Famurat (int. od pracowników Inspek-
cji Sanitarnej w Krośnie) 

Poza + Jan Czubik (int. od rodziny Muzyka) 

+ Tomasz Pisz (int. od Marioli Zoń) 

Niedziela 28.03 

7:00 + Maria i Stanisław Kopczak 

8:30 + Julia (w 30. rocz. śm.) 

10:00 O pomyślne zdanie matury dla Kacpra 
i o pomoc i opiekę Matki Bożej Tarnowieckiej 
(int. od chrzestnej mamy) 

Poza + Jan Czubik (int. od personelu SOR) 

11:30 Za parafian 
 

W 3. urodziny Heleny, dziękczynna z prośbą o 
łaski dla całej rodziny 

16:30 + Tadeusz Bućko (greg.) 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Jr 31,31-34    Ps 51   Hbr 5,7-9    J 12,20-33 

Jakiego Jezusa szukam ? Jakiego Jezusa chcę zobaczyć? Jezus nie jest Bogiem według 
naszych wyobrażeń. Ludzka wyobraźnia myśląc o Bogu, który jest Istotą nieskończenie 
nas przewyższającą, chciałaby widzieć w Nim niezwyciężonego mocarza, trochę tak jak 
widzieli bogów starożytni (także Grecy, którzy pojawiają się w dzisiejszej Ewangelii). Tym-
czasem Bóg, który owszem jest niezwyciężony, jest nieskończenie pokorny i bliski, utoż-
samiający się z tym co kruche i słabe. Jego moc przejawia się w tym, co pozornie wydaje 
się przegraną. Nie przytłacza swoją mocą ale objawia ją w miłości poprzez ofiarowanie się 
za swoje stworzenie. Taki obraz rysuje dziś przed nami Jezus. Tylko taki Bóg jest w stanie 
pociągnąć do siebie wszystkich – nie ze strachu ale z miłości. Jezus Ukrzyżowany pociąga, 
a nie zmusza. 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. W tym tygodniu rekolekcje parafialne: 
wtorek, środa, czwartek. Wygłosi je ks. 
Łukasz Hendzel. Msze święte z nauką 
rekolekcyjną o 7:00, 12:00 i 18:00.  We 
wtorek po Mszy św. wieczornej nauka 
stanowa dla małżeństw do 15 roku stażu 
małżeńskiego, w środę po 15 roku stażu. 
2. W czasie rekolekcji będzie wystawiony 
koszyk na składkę. Zachęcamy do ofiarno-
ści. Będzie to ofiara na rzecz rekolekcjoni-
sty. 
3. W czwartek wypada Uroczystość Zwia-
stowania NMP. 15 minut przed wieczorną 
Mszą świętą odbędzie się przyjęcie do 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
Zapraszamy do włączenia się w to dzieło 
modlitewne. 
4. W czwartek o godz. 20:00 nie będzie 
Mszy świętej, tylko nabożeństwo z ostat-
nim kazaniem z cyklu deuterokatechume-
nalnego. Zapraszamy. Po nim adoracja 
całonocna, która kończy się o 11:30 
w piątek. 
5. Zapraszamy do uczestnictwa w ostat-
nich 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. 
6. Najbliższa niedziela to Niedziela Pal-
mowa. Poświęcenie palm na wszystkich 
Mszach. 
7. Można jeszcze zgłosić chorych na od-
wiedziny z wizytą sakramentalną. Odwie-
dzimy ich w najbliższą sobotę. 
8. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 3. i 4. z Sądkowej. 
9. Trwa zbiórka Caritas darów na potrze-
bujących z parafii. Kosze wystawione są 
w kościele oraz w przyjaznych sklepach. 
10. Dzisiaj zbiórka do puszek w zamian za 
jesienne zbiory dla Seminarium. 
11. Składka do koszyków za ławkami. 
 


