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Tarnowiec, 16 maja 2021 

Pragnienie i motywacja modlitwy 
Pamiętacie teksty o modlitwie zamiesz-

czone dwa miesiące temu? Oto ich kontynu-
acja. Dziś w formie odpowiedzi na część 
pytań, które zostały mi przekazane po ostat-
nim artykule, za które dziękuję. Zachęcam 
do przekazywania kolejnych, jeżeli jakieś 
was nurtują odnośnie życia modlitwy. 

Co musi się wydarzyć w życiu człowieka 
, aby zapragnął się modlić (zakładam, że ma 
ten człowiek wiarę)? Dlaczego tak często 
rezygnujemy ? 

Raczej nie należy czekać na jakieś szcze-
gólne wydarzenie w życiu, które wzbudzi 
pragnienie modlitwy. Owszem są sytuacje, 
gdzie człowiek zaczyna się więcej i intensyw-
niej modlić – zwłaszcza w doświadczeniu 
choroby kogoś bliskiego, jakiejś sytuacji kry-
zysowej w życiu, które „stawiają pod mu-
rem”. Uciekanie się do modlitwy w takich 
sytuacjach jest jednak bardziej przejawem 
pewnej religijności (nie zawsze wiary), która 
szuka pomocy u „Siły Wyższej”, gdy ludzkie 
środki już zawodzą. 

Dla człowieka autentycznie wierzącego 
modlitwa jest, jeżeli można tak powiedzieć, 
koniecznością, czymś bez czego nie może żyć. 
Prawdziwa wiara, a nie tylko tradycja, spra-
wia, że człowiek pragnie się modlić, bo chce 
rozmawiać z Bogiem, którego kocha. Odwra-
cając trochę to pytanie można powiedzieć, że 
pragnienie modlitwy jest miernikiem wiary. 
Im żywsza wiara, tym większe pragnienie 
Boga i przebywania oraz rozmawiania z Nim. 

Rezygnowanie z modlitwy wynika raczej 
z braku doświadczenia osobowego i osobi-
stego spotkania z Bogiem. Jeżeli modlitwa 
jest tylko tradycją, rytuałem, który bezmyśl-
nie powtarzamy, wcześniej czy później przyj-
dzie znurzenie i rezygnacja z modlitwy. Le-
karstwem jest szukanie w modlitwie relacji 
z Bogiem. Pomyśl czy twoją modlitwę można 
nazwać naprawdę rozmową? Do Boga na 
modlitwę mamy przychodzić jak do przyja-
ciela, z którym chcemy się dzielić wszystkim 
– zarówno tym co jest dobre, jak też tym co 
jest przykre i trudne a może czasem złe 
w naszym życiu. 

Czymś innym jest zwykłe ludzkie zmęcze-
nie. Czasem mogą być takie dni, gdzie liczne 

obowiązki zawodowe i rodzinne sprawiają, że 
człowiek nie ma po prostu siły. Ale nawet 
wtedy człowiek autentycznie wierzący nie 
rezygnuje z modlitwy i „nie zapomina” o niej. 

Człowiek dojrzały w wierze wie, że wystarczy 
w takiej sytuacji krótkie skierowanie myśli do 
Boga. Nawet w największym natłoku zajęć 
i nawet przy największym zmęczeniu jeste-
śmy w stanie to zrobić. Tak jak w relacji mał-
żeńskiej może się zdarzyć, że nie ma czasu, 
by w danym dniu poświęcić sobie więcej 
czasu. Taka jednak sytuacja nie może być 
codziennością i jeżeli by miała trwać dłużej, 
trzeba podjąć kroki, by więcej rozmawiać 
z ukochaną osobą. Inaczej relacja zacznie 
słabnąć. 

Jak znaleźć pozytywną motywację do 
codziennej modlitwy ? 

Motywacja wynika w pierwszym rzędzie 
z miłości. Jeżeli kogoś lub coś kochamy to dla 
tej osoby lub rzeczywistości zawsze znaj-
dziemy czas i chęci. Pomyślmy czy tak nie 

jest? Jeżeli lubimy jazdę na rowerze lub ma-
my jakiś ulubiony serial, to zawsze na to 
znajdziemy czas. Jeżeli lubimy tą czy inną 
osobę to czas zawsze się znajdzie, aby za-
dzwonić lub aby się spotkać. Jeszcze bardziej 
jest to widoczne u zakochanych, oni zawsze 
(lub prawie zawsze) mają czas by się spotkać 
i ze sobą pobyć. Natomiast gdy coś jest dla 
nas mało ważne, do czegoś nie jesteśmy 
przekonani lub tego nie lubimy, to zawsze 
znajdzie się tysiąc powodów, aby tego nie 
zrobić. Jeżeli kogoś nie znamy lub nie lubimy 
nie śpieszno nam jest, aby się z taką osobą 
spotkać lub zadzwonić. 

Podobnie z modlitwą. Punktem wyjścia 
jest doświadczenie spotkania z Dobrym Bo-
giem, z Jego miłością; doświadczenie zako-
chania w Bogu. Papież Benedykt XVI w ency-
klice „Deus Caritas est” napisał: „Uwierzyć 
miłości Boga – tak chrześcijanin może wyra-
zić podstawową opcję swego życia. U po-
czątku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji 
etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale nato-
miast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, 
która nadaje życiu nową perspektywę”. 

Wszystkie nasze działania powinny 
w pierwszym rzędzie prowadzić do tego. 
Rodzice powinni pokazywać dziecku, że mo-
dlitwa to rozmowa z kochającym Ojcem, 
a nie obowiązek do zaliczenia. Dorosły czło-
wiek, jeżeli jeszcze nie odkrył relacji miłości 
z Bogiem, powinien o takie doświadczenie 
prosić pokornie w swojej modlitwie (do 
której być może zmusić się na początku) oraz 
zabiegać o nie starając się poznać Boga. 
Pokochać bowiem można tego kogo się na-
prawdę poznało. 

Niestety u wielu z nas pokutuje trochę 
myślenie o modlitwie w kategoriach „pańsz-
czyzny do odrobienia”. Oczywiste jest, że 
w takiej sytuacji modlitwa nie będzie nas 
pociągać i motywacja będzie bardzo słaba. 
Pomocą w znalezieniu motywacji do modli-
twy może być lektura tekstów duchowych – 
np. dzienników pisanych przez świętych, czy 
tekstów o modlitwie. Skąd je wziąć? Może 
najłatwiej poprosić księdza na parafii? Wielu 
księży ma mniejsze lub większe biblioteczki 
i coś zawsze się tam znajdzie. 

Ks. Łukasz

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Dz 1,1-11   Ps 47   Ef 4,1-13   Mk 16,15-20 
Z dzisiejszej Liturgii Słowa wyłania się dynamika 
życia Kościoła, a więc życia każdego z nas, 
którzy stanowimy Jego członki. Czas Kościoła to 
czas między pierwszym a drugim przyjściem 
Jezusa. Nie jest to jednak czas biernego oczeki-
wania, ale aktywnego zaangażowania, aby 
każdego doprowadzić do zbawienia. 
Punktem wyjścia jest oczekiwanie (nasłuchiwa-
nie, trwanie na modlitwie) i przyjęcie Ducha 
Świętego. On natomiast sprawia, że jako Ko-
ściół mamy iść i głosić Dobrą Nowinę. Dopiero z 
głoszenia rodzi się wiara, która jest potwier-
dzona przyjęciem chrztu. Wiara i chrzest pro-
wadzą do zbawienia. 
Warto się tym elementom przyjrzeć w naszej 
Wspólnocie parafialnej i w naszym osobistym 
życiu – czy nie gubimy, któregoś z elementów 
a przez to nie czynimy życia chrześcijańskiego 
jałowym i bezpłodnym? 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 17.05 

7:00 + Robert Wrona (int. od Urbana z 
Roztok) 

18:00 + Zbigniew Twaróg (greg.) 

+ Kazimierz Godek (w 16. rocz. śm.) 

+ Helena Garbarz (int. od siostrzeni-
cy Jadwigi z rodziną) 

Poza + Paweł Szydło (int. od Franciszka 
Rolek z Osobnicy) 

+ Anna Król (int. od koleżanek 
i kolegów z Bajkowego Przedszkola 
w Jaśle) 

Wtorek 18.05 

7:00 + Robert Wrona (int. od Marii Mu-
siał z rodziną) 

18:00 + Zbigniew Twaróg (greg.) 

+ Władysława i Józef Tomasik (w 2. 
rocz. śm. Władysławy) 

+ Maria Rozpara (int. od brata Wie-
sława z rodziną) 

Poza + Paweł Szydło (int. od kolegów 
i koleżanek z Restauracji Grodzka) 

+ Anna Król (int. od koleżanek 
i kolegów z Bajkowego Przedszkola 
w Jaśle) 

Środa 19.05 

7:00 + Zbigniew Twaróg (greg.) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Katarzyna i Jan Lepuccy 

+ Maria Rozpara (int. od bratanka 
Dawida z rodziną) 

Poza + Paweł Szydło (int. od rodziny 
Mokrzyckich z Dobrucowej) 

+ Anna Król (int. od koleżanek 
i kolegów z Bajkowego Przedszkola 
w Jaśle) 

Czwartek 20.05 

7:00 + Robert Wrona (int. od kolegów 
z Warzyc) 

18:00 + Zbigniew Twaróg (greg.) 

+ Władysław Pietrusza 

+ Maria Rozpara (int. od bratanka 
Michała z rodziną) 

Poza + Paweł Szydło (int. od Adrianny 
Mokrzyckiej-Pis z rodziną) 

+ Anna Król (int. od koleżanek 
i kolegów z Bajkowego Przedszkola 
w Jaśle) 

+ Janina Ryżowicz (int. od Elżbiety 
i Mariana Frączek z rodziną) 

20:00 W int. córki i jej rodziny 

Piątek 21.05 

7:00 + Zbigniew Twaróg (greg.) 

18:00 + Robert Wrona (int. od kolegi Ma-
riusza z Warzyc) 

+ Tomasz Pisz (int. od chrzestnej 
matki) 

+ Maria Rozpara (int. od kuzynki 
Małgorzaty z rodziną) 

Poza + Paweł Szydło (int. od kolegów 
Kamila Wickowskiego i Damiana 
Paprockiego) 

+ Anna Król (int. od rodziny Wojdy-
łów) 

+ Janina Ryżowicz (int. od Anny 
i Józefa Mroczka z rodziną) 

Sobota 22.05 

7:00 + Zbigniew Twaróg (greg.) 

+ Tomasz Pisz (int. od chrzestnej 
matki) 

18:00 + Julia (w dniu imienin) i Józef 

+ Julia i Władysław Dubiel 

+ Maria Rozpara (int. od kuzynek 
Elżbiety i Teresy) 

Poza + Paweł Szydło (int. od koleżanek 
i kolegów ze studiów) 

+ Anna Król (int. od kolegów Domi-
nika z Holandii) 

+ Janina Ryżowicz (int. od Ani 
Mroczka z Zawadki Osieckiej) 

Niedziela 23.05 Uroczystość Zesłania Ducha Św. 

7:00 + Stanisław Grochowski 

8:30 + Maria Rozpara (int. od wujka 
Józefa Świszcz) 

10:00 + Zbigniew Twaróg (greg.) 

Poza + Paweł Szydło (int. od koleżanek 
i kolegów ze studiów) 

+ Janina Ryżowicz (int. od Kobaków 
z Glinika Polskiego) 

+ Helena Nowacka (int. od Lucyny 
Czernickiej) 

+ Anna Król (int. od Beaty i Józefa 
Buczyńskich) 

11:30 Za parafian 

+ Marian i  Maria Burda 

16:30 W int. Alicji i Grzegorza z okazji 10 
rocz. ślubu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapraszamy serdecznie na stronę naszej para-
fiiwww.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl oraz 

naszego Facebook’a 😊 
 

 
 

K A T E C H E Z A 
MAŁŻEŃSTWO MŁODYM 

Jako świadkowie Jezusa mówiąc o miłości 
małżeńskiej nie możemy poprzestać na 
oskarżaniu współczesnego świata i ubole-
waniu nad złym nowym pokoleniem. Świat 
od nas oczekuje świadectwa nadziei i wiary 
w miłość i Bożą pomoc w jej budowaniu. 
Mamy pomagać znaleźć przyczyny i moty-
wacje do życia w małżeństwie chrześcijań-
skim, a także mamy ukazywać na pomoc 
łaski jaką daje Bóg. Niekiedy nasze mówie-
nie o małżeństwie sprawiało odwrotne 
skutki, bo źle mówiliśmy. Dla wielu małżeń-
stwo i korzystanie z łaski Bożej jest dalekie i 
obce. A nasze nauczanie wydaje się im 
wyidealizowanym, fałszywie pobożnym i 
niedostępnym. Zapytajmy więc jak i co 
mówimy o małżeństwie i czy sami żyjemy 
korzystając z łaski Bożej, czy nasze małżeń-
stwa trwały i rosły opierając się o wspólne 
duchowe poszukiwania Boga? A może były 
pełnym znużenia i rozczarowania trwaniem 
nie z miłości lecz z powodu braku innych 
szans? Według powiedzenia a gdzie ja się 
teraz podzieję albo za co będę żyć? Obser-
wowanie takich postaw mogło wzbudzić 
u młodych inne bardziej „współczesne” 
podejście do sprawy, według myślenia: „Ja 
sobie znajdę miejsce w życiu, ja sobie znaj-
dę materialne zabezpieczenie, a w ogóle to 
nie muszę wchodzić w taki układ z którego 
później będę niezadowolony”. Widzimy tu 
wyraźnie jak brakowało im dobrego świa-
dectwa i jak potrzeba ukazywać małżeń-
stwo w nowej przesyconej współpracą 
z łaską perspektywie. 

 

Ogłoszenia parafialne 
 

1.Nabożeństwa majowe w dni 
powszednie o godz. 17:30, a w niedziele 
o godz. 16:00.   
2. W ramach nabożeństwa majowego 
w tym tygodniu nowenna przed 
Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 
3. Najbliższa niedziela to Uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego. 
4. W czwartek Msza św. dodatkowa 
o godz. 20:00 i całonocna Adoracja, 
która kończy się w piątek o godz. 12:30. 
5. W czwartek, 20. maja, przypada 21. 
rocznica sakry biskupiej Księdza Biskupa 
Jana Wątroby. Szczególnie w tym dniu 
pamiętajmy w modlitwie o Pasterzu 
naszej diecezji. 
6. W tym tygodniu spotkania dla 
Bierzmowanych. W poniedziałek, 
wtorek i środa po Mszy wieczornej 
spotkania indywidualne z kandydatami 
i ich rodzicami - godziny są wywieszone 
w gablotce. W czwartek o 18:40 
i w sobotę o godz. 15:15 spotkania 
w grupach. 
7. W najbliższą niedzielę o godz. 11:30 
Pierwsza sza  Komunia Dzieci ze szkoły 
w Umieszczu i Wrocance. 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. 
8. Kończy się okres wielkanocny. Kto 
jeszcze nie przystąpił do spowiedzi 
i Komunii świętej, zachęcamy, aby 
skorzystał z Sakramentów. 
9. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 12. i 13. z Tarnowca. 
10.Fundacja „Życie i Rodzina” 
rozpoczęła akcję zbierania podpisów 
pod obywatelskim projektem ustawy 
„Stop LGBT”. Ma ona na celu zwiększyć 
ochronę rodziny i postawić tamę dla 
możliwości małżeństw 
homoseksualnych i adopcji dzieci przez 
pary homoseksualne. 
11. Składka do koszyków za ławkami 
z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest 
na Radio Via. 
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