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Tarnowiec, 11 kwietnia 2021 

Obrazy Bożej Miłości 
„Wywiad” ze Świętą Siostrą Faustyną 

Orędzie Miłosierdzia, które Jezus przekazał nam 
przez św. Siostrę Faustynę, polega na przypo-
mnieniu biblijnej prawdy o miłości miłosiernej 
Boga do każdego człowieka oraz wezwaniu do 
głoszenia jej przez świadectwo życia, czyny, słowa 
i modlitwę. Gdyby tak można było dziś przepro-
wadzić wywiad ze Świętą Faustyną na temat Bożej 
Miłości.... 

- Święta Siostro Faustyno, miłość i miłosierdzie, są 
nierozerwalne, jak można je zobrazować?  

 - „Miłość Boża jest kwiatem, a miłosierdzie 
owocem” (Dz 949) 

 - Wiele Siostra rozważała na temat Miłości Bo-
żej... 
- "I dał mi Bóg poznać jedną jedyną rzecz, która 
ma w Jego oczach nieskończoną wartość, a ta 

jest miłość Boża, miłość, miłość i jeszcze raz 
miłość - i z jednym aktem czystej miłości Bożej 
nie może iść nic w porównanie. O, jakimi niepo-
jętymi względami Bóg darzy duszę, która Go 
szczerze miłuje" (Dz 778) 
- Co Pan Jezus mówił do Siostry na temat tej naj-
większej z Cnót Boskich? 

- "...Córko Moja, trzy cnoty niech cię zdobią 
szczególnie: pokora, czystość intencji i miłość. 
Nic więcej nie czyń, tylko to, czego żądam od 
ciebie i przyjmij wszystko co ci podaje Moja 
ręka; staraj się żyć w skupieniu, abyś słyszała 
głos Mój, który jest cichy tak, że tylko dusze 
skupione go słyszeć mogą..." (Dz. 1779). 
- Czy Jezus mówił Siostrze o tym, jaką wartość 
w oczach Bożych ma nasza miłość ku Niemu? 

- "...Córko Moja, o gdybyś wiedziała jak wielką 
zasługę i nagrodę ma jeden akt czystej miłości 
ku Mnie, umarłabyś z radości. Mówię to dlatego, 
abyś się ustawicznie łączyła ze Mną przez mi-
łość, bo to jest cel życia duszy twojej; akt ten 
polega na akcie woli; wiedz o tym, że dusza 
czysta jest pokorna, kiedy się uniżasz i wynisz-
czasz przed Majestatem Moim, wtenczas ścigam 
cię łaskami swoimi, używam wszechmocy, aby 
cię wywyższyć..." (Dz. 576).   
- Święta Faustyno, jakie znaczenie w naszej co-
dzienności ma praktykowanie miłości Boga? 

- Miłość czysta zdolna jest do czynów wielkich i 
nie łamią jej trudności ani przeciwności, jak 
miłość mocna - wielkich trudności - tak też jest 
wytrwała w szarym, codziennym, żmudnym 
życiu. Ona wie, że by się Bogu przypodobać, 
jednego potrzeba, to jest, aby najdrobniejsze 
rzeczy czynić z wielkiej miłości - miłość i zawsze 
miłość. Miłość czysta nie błądzi, ona ma dziwnie 
dużo światła i nic nie zrobi, co by się Bogu miało 
nie podobać. Przemyślna jest w czynieniu tego, 
co milsze Bogu i nikt jej nie dorówna; szczęśliwa 
gdy może się wyniszczać i płonąć, jak czysta 
ofiara. Im więcej czyni z siebie, tym jest szczę-
śliwsza, ale też nikt nie umie wyczuć niebezpie-
czeństw tak z daleka, jak ona; umie zdzierać 
maskę i wie, z kim ma do czynienia.." (Dz. 140). 
-Czy Pan Jezus mówił co zrobić, gdy nie odczu-
wamy do kogoś miłości? 

- “Uczucie nie zawsze jest w twej mocy, poznasz 
po tym czy masz miłość, jeżeli po doznanych 
przykrościach i przeciwnościach nie tracisz spo-

koju, ale modlisz się za tych, od których doznałaś 
cierpienia i życzysz im dobrze". 
Więcej odpowiedzi na wiele pytań o Miłość i 
Miłosierdzie, można odnaleźć w Dzienniczku 
Świętej  Siostry Faustyny.   

Małgorzata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Dz 4,32-35   Ps 118   1 J 5,1-6   J 20,19-31 

Dzisiejsze Słowo zaprasza nas, abyśmy od-
kryli, że miejscem miłosierdzia jest Kościół. 
W Kościele otrzymujemy Boże Miłosierdzie 
poprzez Sakrament Pokuty - to Jezus udzielił 
swoim Apostołom władzę odpuszczania 
grzechów. W Kościele mamy sobie okazywać 
wzajemnie miłosierdzie poprzez miłość 
i troskę o siebie, tak, aby nikt nie cierpiał 
niedostatku, o czym mówi nam pierwsze 
i drugie czytanie. 
Zastanów się czy Kościół jest dla Ciebie 
Wspólnotą, w której spotykasz Jezusa Miło-
siernego – zwłaszcza w Spowiedzi i poprzez 
braci i siostry w wierze? I na ile Ty tworzysz 
Kościół pełen miłosierdzia? 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. Dzisiaj o godzinie godz. 16:00 Koronka 
do Miłosierdzia ze zmianą Tajemnic różań-
cowych. 
2. W czwartek dodatkowa Msza św. 
o godz. 20:00 i całonocna Adoracja, która 
kończy się w piątek o godz. 11:30. 
3. Najbliższa sobota to trzecia sobota 
miesiąca. O godz. 17:30 Różaniec w inten-
cji obrony życia i błogosławieństwo rodzi-
ców oczekujących potomstwa. 
4. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 2. I z Tarnowca. 
5. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli 
produkty spożywcze na potrzebujących 
w naszej parafii oraz indywidualnemu 
ofiarodawcy, który przekazał mąkę. Przy-
gotowano 30 paczek, które przekazano 
potrzebującym. W dniu dzisiejszego świę-
ta Caritas, dziękujemy parafialnemu kołu 
Caritas za koordynowanie naszych akcji 
miłosierdzia. 
6. Skarbonki wielkopostne prosimy złożyć 
do najbliższej niedzieli do koszyka przygo-
towanego po prawej stronie za ławkami. 
7. W zakrystii są do odebrania rozpiski 
Mszy pogrzebowych za śp. Janusza Leśnia-
ka i Pawła Szydło. Można je również zna-
leźć na stronie parafii. 
8. W zeszłą niedzielę na uczelnie katolickie 
zebraliśmy 1573 zł. 
9. Dzisiejsza składka do koszyków za ław-
kami jest przeznaczona na Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej. 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 12.04 

7:00 + Janina Dwernicka (int. od kuzynki Stanisławy Kędrek) 

+ Marek Grasela (int. od rodziny Dubielów) 

18:00 + Helena Prorok (greg.) 

+ Piotr Skała 

Poza + Jan Czubik (int. od Przewodniczącego Zarządu Związ-
ku Gmin Dorzecza Wisłoki) 

+ Helena Garbarz (int. od Jana Ochała z rodziną) 

+ Maria Rozpara (int. od Małgorzaty Świdrak) 

+ Jerzy Olbrot (greg. – int. od Waldka z rodziną) 

Wtorek 13.04 

7:00 + Janina Dwernicka (int. od rodziny Olbrot z Roztok) 

+ Edmund Lula (w 20. rocz. śm.) 

18:00 + Helena Prorok (greg.) 

+ Franciszek (w 8. rocz. śm.) 

Poza + Jan Czubik (int. od Wójta gminy Chorkówka – Grze-
gorza Węgrzynowskiego) 

+ Maria Rozpara (int. od Jakuba Rozpary z rodziną) 

+ Helena Garbarz (int. od Krystyny i Andrzeja) 

+ Jerzy Olbrot (greg. – int. od rodziny Garbarz) 

Środa 14.04 

\7:00 + Janina Dwernicka (int. od koleżanki Haliny) 

+ Maria Zając (int. od męża) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Helena Prorok (greg.) 

Poza + Jan Czubik (int. od pracowników Związku Gmin Do-
rzecza Wisłoki) 

+ Helena Garbarz (int. od Andrzeja Jurasza) 

+ Maria Rozpara (int. od Alicji Górka) 

+ Jerzy Olbrot (greg. – int. od rodziny Mazur) 

Czwartek 15.04 

7:00 + Janina Dwernicka (int. od sąsiadów) 

+ Maria Zając (int. od syna Piotra z rodziną) 

18:00 + Helena Prorok (greg.) 

+ Janina Pawłowska (w 7. rocz. śm.) 

Poza + Jan Czubik (int. od Burmistrza i Zarządu Miasta Jasła) 

+ Helena Garbarz (int. od Teresy Chudej z rodziną) 

+ Maria Rozpara (int. od Katarzyny i Krzysztofa Żurad) 

+ Jerzy Olbrot (greg. – int. od Anny Dubiel) 

Piątek 16.04 

7:00 + Maria Zając (int. od syna Pawła z rodziną) 

+ Janina Dwernicka (int. od Aliny i Krzysztofa Kmon-
ków) 

18:00 + Helena Prorok (greg.) 

+ Adam Bućko (w 6. rocz. śm.) i Małgorzata Ziomek 

Poza + Jan Czubik (int. od Zarządu ZPOW Orzech w Kolbu-
szowej) 

+ Helena Garbarz (int. od rodziny Garbarzów ze Strzy-
żowa) 

+ Maria Rozpara (int. od Danuty Górka z mamą) 

+ Jerzy Olbrot (greg. – int. od Tomasza i Wioli Gałusz-
ków) 

Sobota 17.04 

7:00 + Maria Zając (int. od syna Jacka z rodziną) 

+ Ryszard Rozpara (int. od ojca chrzestnego) 

+ Boleslaw (w 36. rocz. śm.) 

18:00 + Helena Prorok (greg.) 

 

+ Jan i Józefa Biernaccy 

ZPoza + Jan Czubik (int. od Rady Gminy Jasło) 

+ Helena Garbarz (int. od rodziny Garbarzów ze Strzy-
żowa) 

+ Maria Rozpara (int. od Róży MB Opiekunki rodzin) 

+ Jerzy Olbrot (greg. – int. od Pawłowskich z Dobruco-
wej) 

Niedziela 18.04 

7:00 Dziękczynna za 90 lat zycia Cecylii z prośbą o błogo-
sławieństwo Boże 

8:30 + Rudolf Jaskółka (w 12. rocz. śm.) 

10:00 + Jan i Maria Jerzyk, Maria i Józef Tomasik (w 9. rocz. 
śm. Jana) 

Poza + Jan Czubik (int. od Piotra Sysoła) 

+ Helena Garbarz (int. od rodziny Garbarzów ze Strzy-
żowa) 

+ Maria Rozpara (int. od rodziny Hapów) 

+ Jerzy Olbrot (greg. – int. od Wandy Golinkiewicz 
z Dobrucowej) 

11:30 Za parafian 

+ Stanisław, Edward, Jerzy (w 19. rocz. śm.), Zdzisław 
(w 4. rocz. śm.) Faber 

16:30 + Helena Prorok (greg.) 
 

*** 

K A T E C H E Z A 
Niedziela Miłosierdzia zwraca naszą uwagę na owoce pas-

chalnego Zwycięstwa Jezusa. Dzięki Jego miłości miłosiernej, 
możemy korzystać z przebaczenia które nam wywojował na 
Krzyżu. Możemy nawrócić się, wspomnieć swój chrzest i rozpo-
cząć nowe życie według Przykazania Miłości. 

Wspominamy w tym dniu postać świętej Faustyny Kowal-
skiej, jej misja życia czyli głoszenie Orędzia Miłosierdzia dzisiaj 
w Kościele jest wprowadzana w życie. Zgodnie z wezwaniami 
Jezusa zapisanymi w jej dzienniczku duchowym dla szerzenia 
kultu Miłosierdzia Bożego, propagujemy konkretne praktyki 
duchowe. Pierwszą z nich jest Święto Miłosierdzia, czyli dzisiej-
sza niedziela szczególnie poświęcona temu tematowi. Zgodnie z 
zachętami św. Faustyny pamiętamy o Godzinie Miłosierdzia 
czyli 15.00 w której myślnie czy modlitewnie łączymy się z Męką 
Jezusa, szczególnie to miało miejsce w czasie nowenny przed 
świętem Miłosierdzia w naszym kościele. Koronka do Miłosier-
dzia, to wzywanie przebaczenia u Boga dla nas samych i dla 
wszystkich ludzi, prośba ta jest argumentowana modlitewnie 
powoływaniem się na ofiarę Jezusa. Ważnym znakiem tego kultu 
jest obraz Jezusa Miłosiernego, który jest ilustracją tajemnicy 
Bożej Miłości Miłosiernej oraz zachętą do powierzenia się Jezu-
sowi. Ważnym jest także budowanie w sobie postaw pełnych 
miłosierdzia, św. Faustyna mówi o czynieniu miłosierdzia: modli-
twą, słowem i uczynkiem. Warto także wspomnieć o roli Caritas 
,czyli miłości miłosiernej w życiu naszej parafii. Każdy z nas może 
czynić miłosierdzie słowem wsparcia, modlitwą wstawienniczą 
oraz uczynkiem miłosiernym. Troszcząc się o ubogich i potrzebu-
jących Kościół ma tradycyjnie wspólnotę na poziomie świata 
diecezji i parafii jaka jest organizującą i koordynującą działania 
charytatywne wspólnoty. Warto jeszcze wspomnieć o cechach 
uczynku miłosiernego jakie znajdujemy w Ewangelii św Łukasza, 
a więc umiejętność widzenia potrzeby, współczucie i osobiste 
zaangażowanie. Dodajmy że ważnym tematem związanym 
z tajemnicą Miłosierdzia jest nasza spowiedź, umiejętność 
przyjmowania łaski przebaczania i uczenie się od Boga przeba-
czania innym. 

 
 

 


