
 Nr 118 (149), VI Niedziela Wielkanocna 

 

                    TYGODNIK SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ZAWIERZENIA W TARNOWCU 
                                          

          W   S E R C U   M A R Y I 
                              www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl                         

  
 

 

Tarnowiec, 9 maja 2021 

Nasza odpowiedź na zwodnicze ideologie 
Jesienią 2020r. najstarsi uczniowie zapy-

tali mnie, co myślę o demonstracjach na 
ulicach polskich miast w obronie „wolności 
kobiet”.  Nie odpowiedziałam  im zdawkowo. 
Szukałam głębszego podłoża tych wstrząsają-
cych wydarzeń. Uważam, że przedpole  wy-
stąpień skierowanych przeciw ochronie życia 
człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci 
połączonych z wrogością wobec znaków 
wiary chrześcijańskiej przygotowało między 
innymi wieloletnie oddziaływanie wielu  
współczesnych mediów. Właściciele potęż-
nych  koncernów medialnych od lat młodym 
słuchaczom, widzom  oraz internautom 
sprytnie podsuwają zwodnicze ideologie 
bardzo atrakcyjnie opakowane i reklamowa-
ne. Mechanizmy manipulacji dotyczą przede 
wszystkim emocji. 

 Młode osoby  biorące udział w prote-
stach na ulicach naszych miast uległy wpły-
wowi neomarksizmu. Ta ideologia przejawia 
się między innymi: w zwalczaniu chrześcijań-
stwa, obiektywnej prawdy, rodziny, małżeń-
stwa, godności życia dzieci nienarodzonych, 
własności prywatnej, postaw patriotycznych. 
W nurcie neomarksizmu rozwija się bardzo 
groźne kłamstwo na temat natury człowieka, 
którym jest ideologia gender, wtłaczana 
młodym wieloma kanałami. Innym zwodni-
czym kierunkiem filozoficznym jest nihilizm. 
Nihilizm egzystencjalny głosi brak celu, sen-
su, znaczenia i wartości życia.  Wśród de-
strukcyjnych postaw można odnaleźć także  
hedonizm (hedonizm - [gr. hēdonḗ ‘roz-
kosz’], doktrynę etyczną, wg której przyjem-
ność jest jedynym lub najwyższym dobrem, 
celem i głównym motywem ludzkiego postę-
powania. Wystąpienia na ulicach Polski 
(i świata) mają też podłoże satanistyczne. 
Jak inaczej nazwać siłowe wtargnięcia do 
kościołów (od października 2020 r. do 2 mar-
ca 2021 policja odnotowała w Polsce 152 
ataki na kościoły), przerywanie Mszy św. 
wulgarnymi okrzykami, niszczenie figur świę-
tych, malowanie farbą na murach kościołów 
i na pomnikach bohaterów narodowych 
odrażających haseł? Osoby, które tak postę-
pują są poranione, nie doświadczyły  praw-
dziwej miłości, dobra. Nikt im nie przekazał 

wiary, żywej więzi z Bogiem, który jest sa-
mym Pięknem, Prawdą, Miłością. 

Jak reagować na te wydarzenia? Czy je-
steśmy bezradni wobec mediów wrogich 
chrześcijaństwu? Ewangeliczną odpowiedź 
na te pytania, wyrażoną modlitwą i czynem, 
dała nam pani Janina, która kilka dni temu 
razem z przyjaciółmi modliła się w Warsza-
wie przed gmachem sądu w intencji zaprze-
stania ataków na katolickie media (30 kwiet-
nia br.). W pewnym momencie zaczęła im 
przeszkadzać tęczowa aktywistka, która gło-
śno drwiła ze słów Koronki do Bożego Miło-
sierdzia. Jej prowokacje pozostawały bez 
odpowiedzi. Niespodziewanie podeszła do 
niej starsza pani z grupy modlących się osób. 
Była zapłakana i zasmucona. Uklękła przed 
dziewczyną i ucałowała jej stopy. – Ja Panią 
kocham – powiedziała do aktywistki. Wtedy 
dziewczyna, która jeszcze chwilę wcześniej 
naśmiewała się ze starszych ludzi, zaczęła 
uspokajać płaczącą kobietę. Po chwili obie 
zaczęły się przytulać. Aktywistka LGBT była 
wyraźnie zawstydzona i wzruszona postawą 
kobiety. Na koniec obie wspólnie się przeże-
gnały. Można to zobaczyć na YouTube. 
To wydarzenie nie wymaga komentarza, jest 
żywą ilustracją słowa Bożego:                                                                          
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale  zło dobrem 
zwyciężaj” (Rz 12, 21). 

Teresa W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fatima rozpoczęta 
W ostatnią środę rozpoczęły się Nabo-

żeństwa Fatimskie w naszej parafii. W tym 
roku w czasie pierwszośrodowych spotkań 
przez pierwsze miesiące pochylamy się nad 
tajemnicą Bożej Miłości, a od września, kiedy 
to rozpoczniemy drugi rok przygotowania do 
100-lecia koronacji, będziemy rozważać ta-
jemnicę grzechu będącego przeszkodą 
w przyjęciu daru Miłości Pana Boga. W zgłę-
bieniu tego tematu pomaga nam br. Piotr 
Szaro, który w tym roku będzie głosił okolicz-
nościowe kazania na wszystkich nabożeń-
stwach zawierzenia.   

 
Na pierwszym Nabożeństwie Fatimskim 

z powodu deszczu nie udało się nam wyjść 
z procesją różańcową. Modliliśmy się Litanią 
Loretańską i Różańcem w kościele. 

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo 
czy to bezpośrednio w kościele czy poprzez 
transmisję internetową. Dziękujemy szcze-
gólnie Strażakom za ich obecność na Eucha-
rystii i gotowość do posługi niesienia figury 
Matki Bożej.   

 
Zapraszamy już dziś na kolejne nabożeń-

stwo i mamy nadzieję, że powoli limity będą 
znoszone i coraz liczniej będziemy mogli się 
gromadzić na modlitwie wraz z naszą Panią 
Tarnowiecką. 

ks. Łukasz

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Dz 10,25-26.34-35.44-48   Ps 98   1 J 4,7-

10   J 15,9-17 
Jezus daje nam dzisiaj przykazanie miło-
ści: „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja 
was umiłowałem”. Niesamowity jest 
Bóg! Jeżeli zaprasza nas do miłości to 
tylko dlatego, że On pierwszy nas uko-
chał i dał tego wyraz poprzez swoją 
śmierć na krzyżu. Miłość Boga do nas 
jest konkretna, potwierdzona dziełem 
zbawienia. Uświadamiając sobie tę mi-
łość i otwierając swoje serce na nią, 
stajemy się zdolni do kochania na wzór 
Boga. „Umiłowani” nie możemy nie 
kochać. Miłość sama będzie się z nas 
wyrywać. Ma być to miłość konkretna 
przeżywana w naszej codzienności, 
w naszych rodzinach, sąsiedztwie i miej-
scach pracy. 
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Intencje Mszy świętych 
Poniedziałek 10.05 

7:00 + Zbigniew Twaróg (greg.) 

18:00 Zmarli z Róży Matki Bożej Krolowej: Edward 
i Bogusław 

+ Roman Rozpara (int. od Małgorzaty z Jasionki) 

+ Helena Garbarz (int. od córki Marioli z rodziną) 

Poza + Maria Rozpara (int. od rodziny Kosibów) 

+ Zofia Kania (int. od Anny i Krzysztofa Paszyń-
skich) 

+ Paweł Szydło (int. od Dyrekcji i pracowników 
Rejonu Energetycznego Krosno) 

Wtorek 11.05 

7:00 + Zbigniew Twaróg (greg.) 

18:00 + Franciszek Gierlicki (w dniu imienin) 

+ Stanisława i Stanisław Gałuszka 

+ Helena Garbarz (int. od córki Marioli z rodziną) 

Poza + Maria Rozpara (int. od kuzyna Piotrka z rodziną 
z Niepli) 

+ Zofia Kania (int. od rodziny Michalskich) 

+ Paweł Szydło (int. od kolegi Piotra Kowalskiego 
z rodziną) 

Środa 12.05 

7:00 + Zbigniew Twaróg (greg.) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Kazimierz Pelczar 

+ Helena Garbarz (int. od córki Marioli z rodziną) 

Poza + Maria Rozpara (int. od rodziny Świdraków 
z Dobrucowej) 

+ Zofia Kania (int. od swatowej z Łajsc z rodziną) 

+ Anna Król (int. od szwagra Henryka z rodziną) 

+ Paweł Szydło (int. od koleżanek i kolegów z SP 
z Zarzecza) 

Czwartek 13.05 

7:00 + Zbigniew Twaróg (greg.) 

18:00 + Robert Wrona (int. od kuzynki Beaty Brągiel 
z rodziną) 

+ Ryszard Świdrak 

+ Helena Garbarz (int. od córki Kasi z synem) 

Poza + Zofia Kania (int. od firmy Zorza) 

+ Paweł Szydło (int. od koleżanek i kolegów 
z Gimnazjum w Dębowcu) 

+ Anna Król (int. od Tadeusza Garbarza z rodziną) 

Piątek 14.05 święto św. Macieja  

7:00 + Zbigniew Twaróg (greg.) 

18:00 + Krystyna i Stanisław Garbarz 

+ Zofia i Jan Dubiel i zmarli z rodziny 

+ Helena Garbarz (int. od wnuczek Gabrysi, Mo-
niki, Izabeli i wnuka Dominika) 

Poza + Zofia Kania (int. od firmy Zorza) 

+ Paweł Szydło (int. od koleżanek i kolegów 
z Zarzecza) 

+ Anna Król (int. od pracowników Zajazdu pod 
Małym Laskiem w Nowym Żmigrodzie) 

Sobota 15.05 

7:00 + Zbigniew Twaróg (greg.) 

+ Zofia 

18:00 + Zofia Podsiadło (z okazji imienin) 

+ Bolesław Gancarz 

+ Helena Garbarz (int. od wnuczek Gabrysi, Mo-
niki, Izabeli i wnuka Dominika) 

Poza + Zofia Kania (int. od sąsiadów Wójtowiczów) 

+ Paweł Szydło (int. od Moniki i Gabriela Garbacik 
z rodziną) 

+ Anna Król (int. od Mateusza Węgrzyn) 

Niedziela 16.05 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  

7:00 W int. nowonarodzonego Franciszka 

8:30 + Maria Rozpara (int. od brata Jerzego) 

10:00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny 
Iwony i Beaty Budziak 

+ Zofia i Edward Szarłan 

Poza + Paweł Szydło (int. od kolegi Andrzeja Garczyń-
skiego z rodziną) 

+ Anna Król (int. od Elżbiety i Zygmunta Węgrzyn) 

11:30 Za parafian 

Dziękczynna za 15 lat życia, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo 

16:30 + Zbigniew Twaróg (greg.) 

 

Ogłoszenia parafialne 
1. W piątek wypada święto św. Macieja Apostoła, 
najbliższa niedziela to Uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego. 

2. Nabożeństwa majowe w dni powszednie o godz. 
17:30, a w niedziele o godz. 16:00.   

3. W poniedziałek, wtorek i środę w ramach 
nabożeństwa majowego modlitwa o urodzaje. 

4. W piątek rozpoczyna się nowenna przed Zesłaniem 
Ducha Świętego, którą będziemy przeżywać także 
w ramach nabożeństwa majowego. 

5. Najbliższa sobota to 3 sobota miesiąca. Na 
nabożeństwie majowym będziemy modlić się 
w obronie życia oraz będzie udzielone 
błogosławieństwo rodzicom oczekującym potomstwa. 

6. W czwartek Msza św. dodatkowa o godz. 20:00 
i całonocna Adoracja, która kończy się w piątek o godz. 
12:30. 

7. Bierzmowanie w naszej parafii będzie 31. maja 
w dwóch turach: o godz. 16:30 i 18:00. Młodzież na 
spotkaniu otrzymała szczegółowe informacje. Prosimy, 
aby rodzice zapoznali się z nimi. 

8. W najbliższą niedzielę o godz. 11:30 Pierwsza 
Komunia Dzieci ze szkoły w Roztokach. Prosimy, aby 
osoby niezwiązane z dziećmi przyszły na inne Msze lub 
pozostały na zewnątrz. Próba przed Pierwszą Komunią 
będzie w sobotę o godz. 16:30, a po niej od godz. 
17:00 spowiedź dzieci i ich rodzin. 

9. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w minionym 
tygodniu. W tym tygodniu zapraszamy gr. 10. i 11. 
Z Tarnowca. 

10. Składka do koszyków za ławkami. 

 


