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Tarnowiec, 23 maja 2021 

Obrazy Bożej Miłości 
Rafał Kalinowski – powstaniec, karmelita, 

spowiednik 

Wiele wybitnych postaci zawdzięcza pol-
ska historia i kultura wschodnim ziemiom 
dawnej Rzeczypospolitej. Jedną z nich jest 
św. Rafał Kalinowski, który przez 10 lat swo-
jego dorosłego życia obywał się bez Boga 
i sakramentów. Jego postać jest umieszczo-
na na jednym z witraży w naszej świątyni.   

Historia życia tego świętego jest wyjąt-
kowo barwna. Żył na przełomie XIX i XX 
wieku, urodził się w Wilnie, ojciec był nau-
kowcem na Uniwersytecie Wileńskim, matka 
zmarła, gdy miał trzy miesiące. W domu 
najważniejszymi wartościami były: wiara, 
nauka i patriotyzm; to jednak nie wystarcza-
ło żeby zaszczepić w Rafale wierność Chry-
stusowi. Przerwanie podjętych studiów, 
rezygnacja z pierwszej pracy, pragnienie 
łatwego życia, pogoń za wygodnictwem 
i szczęściem spowodowały, że Rafał odsunął 
się od Boga, przestał chodzić na mszę świę-
tą, spowiadać się i korzystać z sakramentów 
świętych.  

Był już dorosły z niepoukładanym życiem 
i chaosem panujących wartości moralnych. 
Mniej więcej w czasie Powstania Stycznio-
wego św. Rafał Kalinowski przeżywa prze-

budzenie religijne i zaczyna odczuwać po-
trzeby wiary. Przestał myśleć o małżeństwie 
i zaangażował się w pomoc potrzebującym 
odnajdując w nich Boga żywego. Jednocze-
śnie mocno angażuje się w sprawy narodo-
we. Wkrótce zostaje aresztowany i skazany 
na kare śmierci, która wskutek interwencji 
krewnych zostaje zamieniona na 10 lat ze-
słania na Syberię.  

W trudnych warunkach życia wykazuje 
się nadludzką cierpliwością, miłością, ema-
nuje pokojem. Jest wsparciem dla więźniów. 
Okres ten jest świadectwem radykalnej 
przemiany. Już żyje w nim Chrystus. Już 
widać pierwsze owoce, decyduje się zostać 
zakonnikiem, stara się nadrobić stracony 
czas.  

Po ukończonych studiach w Austrii, wra-
ca na ziemie polskie i w Czernej pod Krako-
wem, składa śluby zakonne i przyjmuje 
święcenia kapłańskie. Z jego inicjatywy po-
wstaje Zakon Karmelitanek Bosych w Prze-
myślu a także rozpoczyna się budowa klasz-
toru w Wadowicach. Zdążył go ukończyć 
przed śmiercią, która przyszła po rocznej 
chorobie świętego.  

Jan Paweł II wyniósł Go na ołtarze 
w 1991 roku. Jaki był Rafał Kalinowski 
w rozkwicie swojej wiary i miłości do Boga? 
Przede wszystkim oddany służbie grzeszni-
kom, znał problemy ludzi będących daleko 
od Boga, rozumiał ich rozterki, całe godziny 
spędzał w konfesjonale – ilu ludzi przepro-
wadził do Boga, wie tylko sam Bóg. Jego 
życie może być szkołą dla każdego z nas i dla 
tych, którzy ciągle szukają swego miejsca 

wżyciu, którzy czują, że życie przecieka im 
przez palce, dla tych, których denerwują 
przykazania Boże.  

Póki żyjemy zawsze jest nadzieja na 
zmianę – bo dla Boga nie ma nic niemożli-
wego. Nie ważne, ile razy zawiedliśmy, ile 
szans zmarnowaliśmy, ile czasu straciliśmy. 
Święty Rafale Ty w Bogu odkryłeś i znalazłeś 
jedyny ideał swego życia, Ty więc umiesz 
najlepiej zrozumieć nasze dolegliwości i 
niedostatki. Wyproś nam żywą i mocną 
wiarę, oraz bezinteresowną miłość ku Bogu 
i bliźnim. 

Teresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Dz 2,1–11   Ps 104   Ga 5, 16-25   J 15, 

26-27; 16, 12-15 

Słuchając słowa Bożego dziś warto 
zapytać się czy prowadzimy życie 
w Duchu Świętym i jaka jest nasza 

otwartość na Niego? On jest autorem 
działania i On nadaje dynamizm życiu 

uczniów Jezusa (Dz). On obdarowuje 
nas różnymi darami a Jego obecność 
w nas rodzi dobre owoce (Ga). Tylko 

w Nim możemy żyć w prawdzie i dawać 
świadectwo o Jezusie. (J).  

 
 Ogłoszenia parafialne 
1. W tym tygodniu wypada: w poniedziałek 
święto NMP Matki Kościoła, w czwartek świę-
to Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego 
Kapłana, w przyszłą niedzielę uroczystość 
Trójcy Przenajświętszej. 
2. Nabożeństwa majowe w dni powszednie 
o godz. 17:30, a w niedziele o godz. 16:00.  
3. Swoje spotkania wznawiają grupy dziecięce 
i młodzieżowe w parafii. W poniedziałek po 
Mszy świętej zbiórka ministrantów i lektorów, 
w piątek po Mszy świętej KSM, w sobotę 
o 10:00 schola dziecięca. 
4. W najbliższą niedzielę o godz. 11:30 Pierw-
sza Komunia Dzieci z klasy IIIa ze szkoły 
w Tarnowcu. 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. 
5. Kandydaci do Bierzmowania w piątek, 
sobotę i niedzielę przeżywać będą swoje 
Triduum przed Bierzmowaniem. W te dni 
zapraszamy ich na godzinę 19:00 do kościoła. 
6. 31. maja odpust w naszej parafii. Porządek 

Mszy świętych: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 oraz 
popołudniu połączone z Bierzmowaniem 
o godz. 16:30 i 18:00. Na Msze popołudniowe 

prosimy zostawić miejsce w kościele dla 
bierzmowanych i ich rodzin, uczestnicząc 
ewentualnie na zewnątrz kościoła. 

7. W uroczystość Bożego Ciała 3. czerwca 
przewidujemy procesję ulicami Tarnowca, na 
sumę zapraszamy dzieci przeżywające roczni-

cę Pierwszej Komunii. Szczegóły w przyszłym 
tygodniu. 
8. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w minio-

nym tygodniu. W tym tygodniu zapraszamy 
gr. 14. i 15. z Tarnowca. 
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Intencje Mszy świętych 
Poniedziałek 24.05 Święto NMP Matki Kościoła 

7:00 + Tomasz Pisz (int. od chrzestnego 
ojca) 

18:00 + Jadwiga i Józef Podsiadło 

+ Zbigniew Twaróg (greg.) 

+ Maria Rozpara (int. od cioci Marii 

Osolińskiej) 

Poza + Paweł Szydło (int. od rodziny 
Czapeczków z Zarzecza) 

+ Janina Ryżowicz (int. od sąsiadów 

z II. grupy) 

+ Helena Nowacka (int. od Grzego-
rza Olbrot z rodziną) 

+ Anna Król (int. od rodziny Okul-
skich) 

Wtorek 25.05 

7:00 + Tomasz Pisz (int. od mamy z mę-
żem) 

18:00 + Zbigniew Twaróg (greg.) 

+ Maria Rozpara (int. od kuzynki 

Teresy Pondo z rodziną) 

Dziękczynna za szczęśliwe rozwiąza-
nie, z prośbą o błog. Boże i opiekę 
Matki Bożej dla Agnieszki, Bartka, 

Ignasia i siostrzyczki 

Poza + Paweł Szydło (int. od kolegów z 
firmy Elektromontaż) 

+ Janina Ryżowicz (int. od sąsiadów 

z II. grupy) 

+ Helena Nowacka (int. od Nowa-
ków i Winiarskich z Wiśniowej) 

+ Anna Król (int. od rodziny Marii i 

Grażyny Zychowicz) 

Środa 26.05 

7:00 + Tomasz Pisz (int. od siostry Madzi 
z rodziną) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Zbigniew Twaróg (greg.) 

+ Maria Rozpara (int. od kuzynki 
Lucyny Świszcz z rodziną) 

Poza + Paweł Szydło (int. od Prezesa 
Piotra Ząbika i dyrektora Pawła 

Skały) 

+ Janina Ryżowicz (int. od sąsiadów 
z II. grupy) 

+ Helena Nowacka (int. od Róży św. 

Matki Teresy z Kalkuty) 

+ Anna Król (int. od rodziny Marty i 
Stanisława Król z Kopytowej) 

Czwartek 27.05 Święto Jezusa Chrystusa 
Najwyższego Wiecznego Kapłana 

7:00 + Tomasz Pisz (int. od chrześnicy 
Gabrysi) 

18:00 + Zbigniew Twaróg (greg.) 

+ Helena i Edward Tomasik 

+ Rudolf Jaskółka (w 12. rocz. śm.)  

Poza + Paweł Szydło (int. od Agaty i Mar-
ka Mikoś) 

+ Anna Król (int. od rodziny Buczyń-
skich) 

+ Helena Nowacka (int. od Wiesławy 

i Andrzeja Drwiengów) 

+ Janina Ryżowicz (int. od Lidii Nagi z 
rodziną) 

Piątek 28.05 

7:00 + Józef Twaróg (w 8. rocz. śm.) 

18:00 + Zbigniew Twaróg (greg.) 

+ Tomasz Pisz (int. od cioci Zosi z 

Wieśkiem) 

+ Stanisław Boratyn (w 2. rocz. śm.) 

Poza + Paweł Szydło (int. od sąsiadki 
Katarzyny z synem) 

+ Anna Król (int. od rodziny Zieliń-

skich i Śmietana) 

+ Helena Nowacka (int. od Ireny 
Olbrot) 

+ Janina Ryżowicz (int. od Józefa i 

Barbary Musiał z rodziną) 

Sobota 29.05 św. Urszuli Ledóchowskiej 

7:00 + Tomasz Pisz (int. od kuzyna Arka-
diusza) 

+ Andrzej Śmietana 

18:00 + Zbigniew Twaróg (greg.) 

+ Stanisław Gwiżdż (w 10. rocz. śm.) 

+ Joanna Fortuna (w 20. rocz. śm.) 

Poza + Paweł Szydło (int. od rodziny Dzik, 
Ciuła i Nowak) 

+ Anna Król (int. od kuzynów Józefa i 

Wiesława) 

+ Helena Nowacka (int. od Genowe-
fy Grasela) 

+ Janina Ryżowicz (int. od Kazimiery 

Fudacz z rodziną) 

Niedziela 30.05 Uroczystość Trójcy Przenaj-
świętszej 

7:00 + Jan, Józefa, Maria, Zenon Wiktor-

scy 

8:30 + Edwarda i Aleksander Znój (w 2. 
rocz. śm.) 

10:00 + Stanisława Skop (w 11. rocz. śm.) 

Za parafian 

Poza + Paweł Szydło (int. od chrzestnego 

z żoną) 

+ Anna Król (int. od Zofii i Aleksan-
dra Śliż) 

+ Janina Ryżowicz (int. od rodziny 

Wanat) 

+ Helena Nowacka (int. od Tadeusza 
Śmietany) 

11:30 + Zbigniew Twaróg (greg.) 

16:30 + Stanisław Śmietana 

Pierwsze Komunie rozpoczęte 
W poprzednią niedzielę rozpoczęliśmy 
Pierwsze Komunie w naszej parafii. Z racji 
pandemii odbywają się one w małych 
grupach do 15 dzieci.  
Tydzień temu po raz pierwszy Pana Jezu-
sa w Eucharystii przyjęło dziewięć dzieci z 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w 
Roztokach. Ich katechetką jest pani Kinga 
Biernacka-Bielecka. Niech Pan Jezus 
zawsze będzie w ich sercach, nie tylko 
przez najbliższe tygodnie i miesiące ale 
przez całe życie. Niech będzie ich Pokar-

mem na drodze do Nieba. 

Strona parafii : www. sanktuariumtar-
nowiec.parafia.info.pl 
Facebook: @sanktuariumtarnwoiec 

K A T E C H E Z A 
Problemy małżeństw 

Współczesny człowiek boryka się 

z wieloma problemami jakie także są 
zagrożeniem dla trwałości życia mał-

żeńskiego. Nalezą do nich takie pro-
cesy jak: kultura tymczasowości, czyli 
łatwe przechodzenie od relacji do 

relacji i traktowanie ludzi jak konta 
na internecie ,które można zawsze 
wyłączyć. Podobnym problemem jest 

lęk przed zaangażowaniem  w rela-
cję, obsesja wolnego czasu i patrze-

nia na relacje tylko pod kątem egoi-
stycznej korzyści. Miłość wielu trak-
tuje jak rzecz, którą  gdy się psuje lub 

nudzi można wyrzucić lub wymienić 
na nowy model. Wielu ludzi ma nar-
cystyczne widzenie siebie i stają się 

niezdolni do budowania dobrych 
relacji. Odrzucany jest ideał starzenia 

się razem i wzajemnej troski. Znacz-
nymi problemami są także problemy 
bytowe a więc problemy mieszka-

niowe, ekonomiczne oraz praca 
i studiowanie bez możliwości pogo-

dzenia ich z troską o budowanie mał-
żeństw. Nie bez znaczenia są współ-
czesne ideologie pomniejszające 

znaczenie małżeństwa. Znaczny lęk z 
powodu obserwowania niepowo-
dzeń wielu małżeństw. Zagrożeniem 

jest także emocjonalnie romantycz-
na, filmowa wizja małżeństwa. Wielu 

z powodu pornografii  i seksualizacji 
niedojrzałymi oraz mającymi złe 
przyzwyczajenia w zakresie emocjo-

nalnym i seksualnym. Wielu rezygnu-
je z walki o trwałość małżeństwa 
w czasie kryzysu, brakuje im odwagi, 

cierpliwości, przebaczenia i  poświę-
cenia. Zły wpływ ma konsupcjonizm 

i nazbyt wygodny styl życia. Także 
trudności rodzi samotność duchowa 
rodzin przeżywających kryzys a które 

zaniedbywały życie wiary czy praktyki 
religijne. Brakuje także troski o mał-
żeństwa i rodziny ze strony państw. 

Warto wśród przytoczonych zagad-
nień dostrzec i własne problemy aby 

w porę powziąć odpowiednie działa-
nia. 
 


