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Tarnowiec, 2 maja 2021 

Obrazy Bożej Miłości 
108 Polskich Męczenników 

Z witrażu jednego z okien 
kaplicy Matki Bolesnej naszego 
kościoła, spoglądają na nas ja-
sne twarze. Każda z nich ma 
swoją jasną historię wyłonioną 
z mrocznych czasów II Wojny 
Światowej. Słudzy Boży objęci 
postępowaniem procesowym, 
przedstawieni przez 18 diecezji, 
ordynariat polowy i 22 rodziny 
zakonne. Pośród nich jest 
3 biskupów, 52 kapłanów diece-
zjalnych, 26 kapłanów zakon-
nych, 3 kleryków, 7 braci za-
konnych, 8 sióstr zakonnych i 
9 osób świeckich. To Błogosła-
wieni Męczennicy, którzy złożyli 
heroiczne świadectwo miłości 
i wierności Bogu w czasie prze-
śladowania ze strony ateistycz-
nego nazizmu hitlerowskiego, 
łącząc ofiarę swojego życia 
z ofiarą Zbawiciela. Jak wykaza-
no w procesie beatyfikacyjnym, 
każda z tych błogosławionych 
osób, nim oddała życie za wiarę, 
także tą głęboką wiarę i miłość 
ku Bogu praktykowała na dro-
dze swojego powołania. Proces 
beatyfikacyjny nie “uczynił” ich 
błogosławionymi, ale jedynie 
90odsłonił Kościołowi ich świa-
dectwo heroicznej miłości, 
uwieńczonej ofiarą życia za wia-
rę. Ukazał, z jaką mocą owoco-
wała w nich łaska Chrystusa. 

Przyglądając się bliżej tym 
niezwykłym świadectwom miło-
ści Boga, zauważymy, że nie 
wyrzekli się swej godności 
chrześcijańskiej, nie odstąpili od 
wiary, nie zbiegli z niebezpie-
czeństwa, nie przestraszyli się 
gróźb ani nie ulegli niegodzi-

wym obietnicom przeciwnym sumieniu. 
Wielu z nich, mając realną możliwość uratowania swojego 

życia, z całą świadomością oddało je za innych: niosąc pomoc 
charytatywną współwięźniom konającym na tyfus w odizolo-
wanym baraku, z którego nikt nie spodziewał się już powrotu 
do życia - oddając swe życie w zamian za inną konkretną osobę 
- dzieląc się i tak głodowymi racjami żywności itp.. 
Kapłani dobrowolnie rezygnowali ze swej wolności, aby nieść 
Chrystusa uwięzionym, chorym, skazanym na zagładę. Siłą du-
cha ratowali uwięzionych przed całkowitą degradacją  człowie-
czeństwa. Za wierność misji chrześcijańskiej, za postawę apo-
stolską i pomoc w korzystaniu z posługi kapłanów, za organi-
zowanie pomocy materialnej - ginęli również wierni świeccy. 
Nie zabrakło także młodzieży, pięciu młodych wychowanków 
oratorium salezjańskiego z Poznania - z wizją i gorącym pra-
gnieniem ofiarnej służby ojczyźnie we wszelkich możliwych 
sektorach życia w imię miłości Boga. 

Jak wiadomo, za jakąkolwiek formę pomocy okazywanej Ży-
dom, na ziemiach polskich groziła kara śmierci, bez sądowego 
dochodzenia. Miłość Boga i bliźniego - dyktowały jednak inną 
drogę... 

Ci Błogosławieni Męczennicy, wciąż mało znani, teraz mó-
wią w inny sposób – mówią głosem swoich sumień, odwagą 
prawdy i miłością sprawiedliwości. Nie są postaciami należą-
cymi tylko do minionych lat, lecz wciąż żywymi, gdyż przyczynili 
się w zdecydowany sposób – mimo, że często w ukryciu i ciszy 
– do budowania historii cywilizacji miłości. Każdy i każda z nich 
ma swoje imię, każdy ma swoją historię, które warto poznać... 
Wyraźnie zobaczyć to, co ich łączy. A łączy ich wspólny mia-
nownik; Miłość Boża. 

Małgorzata 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Dz 9,26-31   Ps 22   1 J 3,18-24   J 15,1-8 

Celem życia człowieka jest oddawanie chwały Bogu. Do tego 
jednak prowadzi konkretna droga, którą prezentuje dzisiejsza 
Liturgia Słowa. 
Punktem wyjścia jest wszczepienie w Jezusa Chrystusa, które 
dokonało się w czasie Chrztu i konsekwentne trwanie w Nim. 
Słowem kluczem jest dziś słowo TRWAĆ. Oznacza ono stałość - 
ciągłość, a nie tylko „od czasu do czasu” w relacji do Jezusa. To, 
czy trwamy w Jezusie weryfikuje się poprzez wypełnianie przyka-
zań Bożych. 
Nasze trwanie w Jezusie prowadzi natomiast do wydawania owo-
ców – życie staje się płodne. Nie chodzi o jakieś tam owoce, ale 
o owoce obfite, a te z kolei są objawianiem chwały Bożej. 
Aby nasze życie było owocne potrzebne jest też oczyszczanie nas 
z tego, co jest niepotrzebne lub złe. Proces oczyszczenia dokonuje 
się poprzez Słowo Jezusa. Bez niego nie możemy przynosić obfi-
tych owoców miłości. 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek  03.05 Uroczystość NMP Królowej Polski 

7:00 + Helena Prorok (greg. - zakończenie) 

8:30 + Zbigniew Twaróg (greg.) 

10:00 Dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla członków 
Róży Matki Bożej Królowej 

Poza + Maria Rozpara (int. od rodziny Wanatów) 

+ Zofia Kania (int. od sąsiadów Ochwatów) 

+ Janusz Leśniak (int. od kolegi Mariusza z rodziną) 

+ Kazimiera Nowotyńska (int. od Zofii Grzesik z rodziną) 

11:30 + Jerzy Olbrot (greg. - int. od sąsiadów) 

16:30 + Marian Wietecha 

Wtorek 04.05 św. Floriana 

7:00 + Jerzy Olbrot (greg. - int. od sąsiadów) 

18:00 + Maria Rozpara (w 4. rocz. śm.) 

+ Zbigniew Twaróg (greg.) 

W int. Anny i Bogusława w 36. rocz. ślubu 

Poza + Maria Rozpara (int. od uczestników kursu Alpha i wspólnoty 
Duchowa Przystań w Jaśle) 

+ Zofia Kania (int. od Mariana i Jana Betlej) 

+ Janusz Leśniak (int. od Danuty Leśniak z rodziną) 

+ Kazimiera Nowotyńska (int. od Gałuszków) 

Środa 05.05 

7:00 + Zbigniew Twaróg (greg.) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Marian Grzesik (w 2. rocz. śm.) 

+ Stefania i Józef 

Poza + Maria Rozpara (int. od uczestników kursu Alpha i wspólnoty 
Duchowa Przystań w Jaśle) 

+ Zofia Kania (int. od pracowników Kania Meble) 

+ Paweł Szydło (int. od kolegi Łukasza Głąba) 

Czwartek 06.05 Święto św. Filipa i św. Jakuba Apostołów 

7:00 + Robert Wrona (int. od siostry z rodziną) 

18:00 + Zbigniew Twaróg (greg.) 

+ Jerzy Olbrot (int. od Katarzyny i Grzegorza) 

+ Helena Garbarz (int. od siostry Marii) 

Poza + Maria Rozpara (int. od rodziny Kwiecińskich i Dziura) 

+ Zofia Kania (int. od bratowej Marii z rodziną) 

+ Paweł Szydło (int. od Andżeliki i Rafała Czekalskich z Szebni) 

Piątek 07.05  

7:00 + Janina Lula (w 8. rocz. śm.) 

+ Robert Wrona (int. od cioci Polańskiej) 

18:00 + Zbigniew Twaróg (greg.) 

+ Helena Garbarz (int. od syna Kazimierza) 

Poza + Maria Rozpara (int. od rodziny Mazurów) 

+ Zofia Kania (int. od rodziny Żebrackich) 

+ Paweł Szydło (int. od Agnieszki i Mateusza Orzechowicz 
z Przybówki) 

Sobota 08.05 Uroczystość św. Stanisława Biskupa 

7:00 + Stanisław Mazur 

W 50 urodziny Janusza, z prosbą o błog. Boże i zdrowie 

18:00 + Stanisław Bulanda oraz rodzice: Anna i Józef 

+ Zbigniew Twaróg (greg.) 

+ Helena Garbarz (int. od syna Andrzeja z rodziną) 

Poza + Maria Rozpara (int. od rodziny Łuszczów) 

+ Zofia Kania (int. od rady Gminy Tarnowiec) 

+ Paweł Szydło (int. od Dyrekcji i pracowników Rejonu Energe-
tycznego Krosno) 

Niedziela 09.05 

7:00 + Zbigniew Twaróg (greg.) 

8:30 O zdrowie Filipka 

10:00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Zofii w 60. urodziny 

Poza + Maria Rozpara (int. od rodziny Ptaszków) 

+ Zofia Kania (int. od rodziny Muzyków i Miśkowiczów) 

+ Paweł Szydło (int. od Dyrekcji i pracowników Rejonu Energe-
tycznego Krosno) 

11:30 Za parafian 

+ Czesława Uram, Marian, Stanisława, Józef Sanoccy 

16:30 + Stanisław i Maria Polak (w rocz. śm. Stanisława ) 

 
 

K A T E C H E Z A 
|Czułość | 

Niezwykle ważną i fundamentalną dla życia rodzinnego cnotą jest czu-
łość. Papież zwraca uwagę, że w czasach relacji burzliwych i płytkich 
nabiera szczególnego znaczenia. Biblia opisując czułość Boga przywołu-
je obrazy czułości ojca czy matki, więc w rodzinach i społeczeństwach 
w jakich zapominamy o czułości trudno będzie następnemu pokoleniu 
zrozumieć czułość Boga. Dobro rodziny ma kluczowe znaczenie dla 
przyszłości Kościoła więc i przyszłości naszej parafii. Dostrzeżmy pro-
blemy naszych rodzin a zobaczymy problemy parafii i Kościoła. I w ten 
sposób będziemy mogli zająć się autentycznym życiem religijnym. 
Wiele rodzin we współczesnym świecie doświadcza zagrożeń a także 
zjawisk dwuznacznych czyli takich jakie są szansą i zagrożeniem. Trzeba 
je dobrze rozpoznać w naszym środowisku, zapobiegać i zaradzać za-
grożeniom zaś wspierać to co dobre. Papież wylicza problemy globalne 
ale wiele z nich ma swe odbicie w naszych rodzinach. Przeliczmy je dla 
refleksji prywatnej: wybujały indywidualizm, kult posiadania i przyjem-
ności, nietolerancja i agresja, tempo życia, stres i obawa przed podej-
mowaniem trwałych decyzji. Ponadto: personalizacja i wygoda oraz 
arogancja, wolność wyboru i niezdolność do ofiary z siebie, poczucie 
sprawiedliwości i traktowanie innych jak zobowiązanych do świadcze-
nia mi usług. Następstwa tych problemów prowadzą do traktowania 
rodziny jak czegoś przechodniego, do postaw kapryśnych, do samotno-
ści i lęków. My chrześcijanie mamy wnosić nadzieję Ewangelii. Mamy 
nie tylko oskarżać jałowo otaczający nas świat ale go zmieniać rozpo-
czynając od rodzin naszej parafii. 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. W tym tygodniu wypada: w poniedziałek Uroczystość NMP Kró-
lowej Polski, w czwartek święto św. Filipa i Jakuba Apostołów, 
w sobotę Uroczystość św. Stanisława. 
2. Nabożeństwa majowe w dni powszednie o godz. 17:30, 
a w niedziele o godz. 16:00. Dziś po nabożeństwie zmiana tajemnic 
różańcowych. 
3. Z racji, że nie ma nabożeństw majowych we Wrocance, intencje 
Mszy świętych, które tam były przewidziane będą odprawiane 
w Tarnowcu na wieczornej Mszy świętej. 
4. W poniedziałek w Uroczystość NMP Królowej Polski porządek 
Mszy św. niedzielny. Z racji takiego porządku intencje przyjęte na 
wieczór zostały rozpisane na Msze przedpołudniowe. Prosimy o 
zapoznanie się, o której intencje będą odprawione. 
5. W  tą środę pierwsze nabożeństwo fatimskie. Msza św. o godz. 
19:00, po niej Litania Loretańska i różaniec. Kazania w tym roku 
będzie głosił br. Piotr Szaro. Zapraszamy strażaków do uczestnic-
twa we Mszy św. i niesienia figury. 
6. W tym tygodniu spotkania dla kandydatów do Bierzmowania 
z klas VIII: w czwartek o godz. 18:40 i w sobotę o godz. 16:00. 
7. W tym tygodniu wypada I. czwartek i I piątek miesiąca. W piątek 
spowiedź od godz. 17:00. 
8. Przypominamy narzeczonym, że 3 miesiące przed ślubem trzeba 
zgłosić się do kancelarii parafialnej na spisanie protokołu. Prosimy, 
aby wcześniej umówić się telefonicznie. 
9. Od wtorku zmienia się limit wiernych mogących przebywać 
w kościele. Dla naszego kościoła jest to 43 osoby. We wszystkie 
niedziele i uroczystości włączone są głośniki na zewnątrz. 
10. Parafian prosimy o poprawienie krzyża, który stoi na miejscu 
wypadku ks. Bogunia. 
11. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w minionym tygodniu. W tym 
tygodniu zapraszamy gr. 8. i 9. z Tarnowca. 
 
 


