
 Nr 21 (152), Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 

 

                    TYGODNIK SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ZAWIERZENIA W TARNOWCU 
                                          

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

  
 

 

Tarnowiec, 30 maja 2021 

Postawy i czas modlitwy 
Dziś kolejna porcja odpowiedzi na pytania o modlitwę. Zapraszam 

do lektury, a przez nią do pogłębiania swojego życia modlitewnego. 
Czy postawa w modlitwie jest bardzo ważna zwłaszcza gdy modlimy 
się w działaniu np. wieszając pranie bądź wieczorem odmawiając 
część modlitwy już leżąc? Czy bardzo naruszamy tu zasadę odpowied-
niej postawy modlitewnej? 

Na początek możemy stwierdzić, że istota modlitwy jest w sercu, 
w naszej intencji spotkania z Bogiem i przebywania w Jego obecności. 
Bóg patrzy przede wszystkim na nasze wnętrze a nie na taką czy inną 
pozycję, którą przyjmujemy w czasie modlitwy. Skoro jednak jesteśmy 
istotami cielesno-duchowymi i sfera ducha przenika nasze ciało zatem 
„odpowiednia” postawa może pomóc nam jako ludziom w modlitwie. 
Nie jest jednak ona oczekiwana przez Boga.  

Jeżeli popatrzymy na Stary Testament i spo-
sób modlitwy Izraelitów albo na chrześcijan 
w różnych okresach historii lub pochodzących 
z różnych kultur, zauważymy, że nie ma jednej 
postawy, która jest właściwa w modlitwie. Po-
stawy bardziej wyrażają nas i mają nam pomóc w 
wejściu w spotkanie z Bogiem. Pamiętajmy, o tym 
o czym już pisałem we wcześniejszych tekstach, 
że modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, a w każ-
dym spotkaniu forma zewnętrzna coś wyraża. 

Czy należy zawsze modlić się klęcząc lub sto-
jąc? Nie koniecznie. Oczywiście postawa klęcząca 
wyraża nasze uniżenie wobec Pana Boga i uzna-
nie, że stajemy przed Osobą, która nas nieskoń-
czenie przewyższa; postawa stojąca zaś pokazuje, że szanujemy tego z 
kim rozmawiamy. Wydaje mi się jednak, że w modlitwie należy być 
przede wszystkim naturalnym. Często prowadząc spotkania z młodzieżą 
radzę, aby zacząć modlitwę klęcząc, a następnie przyjąć taką pozycję, 
która będzie dla nas wygodna a zarazem godna. Jeżeli bowiem np. 
klęcząc będą mnie boleć kolana, albo coś będzie mnie uwierać, to nie 
będę myślał o rozmowie z Panem Bogiem ale o tych kolanach czy bolą-
cym mnie miejscu. Lepiej sobie wtedy usiąść i skoncentrować się na 
modlitwie. 

Św. Paweł pisał: „nieustannie się módlcie” (1 Tes 5,17). W takiej sy-
tuacji nie jest możliwe zachowywać ciągle „odpowiedniej” postawy. Ta 
nieustanna modlitwa ma być ciągłą pamięcią serca o przebywaniu 
w obecności Boga i ofiarowywaniu wszystkiego co wykonujemy Panu 

Bogu. Nie będzie wtedy w naszym życiu miejsca na słowa, czyny, za-
chowaniu, które są grzeszne i nie odpowiadają chrześcijańskiemu po-
wołaniu. Ta nieustanna modlitwa może się wyrażać wtedy w tzw. ak-
tach strzelistych czyli krótkich myślach, które kierujemy ku Bogu np. 
Jezu ufam Tobie, Bądź uwielbiony Panie, Dziękuję Ci Jezu, Pomóż mi 
Boże, Chwała Tobie, Dla Ciebie Jezu, Jezu Ty się tym zajmij, itd.  

Zamykając odpowiedź na to pytanie chciałem jeszcze zwrócić uwa-
gę na jedną rzecz. Popatrzcie na wasze domy, rodziny. W ciągu dnia 
przebywacie ze sobą wykonując różne czynności: gotując, sprzątając, 
wiesząjąc pranie, siedząc przy komputerze czy przed telewizorem – 
jesteście ze sobą choć każdy coś robi i w tym wszystkich też ze sobą 
rozmawiacie. Wymieniacie wtedy ze sobą krótsze lub dłuższe zdania, 
dzielicie się sprawami bieżącymi. Dobrze, że tak jest, ale oprócz tego 

potrzebujecie także momentów kiedy wszystko 
inne jest odłożone i możecie porozmawiać tylko 
ze sobą. Kiedy w rękach nie trzymacie garczka, 
kiedy nie szumi włączony telewizor, kiedy nie 
biegacie z miotłą po domu, ale siadacie jedno 
obok drugiego i jesteście tylko dla siebie. To 
buduje miłość i prawdziwą więź. Podobnie 
z Bogiem, możemy modlić się robiąc różne rze-
czy (nie zachowując odpowiedniej postawy) czy 
leżąc już w łóżku ale aby nasze relacja z Bogiem 
nabierała głębi i intymności potrzeba także 
znaleźć choć krótką chwilę by tylko być z Nim i 
niczym innym się nie zajmować wtedy. I w takim 
spotkaniu dobrze jest zadbać o postawę, którą 
dyktuje nam serce. 

Czy człowiek dorosły musi (powinien) modlić się rano i wieczór plus 
może dodatkowo, czy te pory są dowolne a bardziej chodzi o jakość 
tego kontaktu z Bogiem? 

Pora modlitwy jest dowolna i chodzi rzeczywiście o jakość naszego 
spotkania z Bogiem. Tradycyjnie mówiąc o modlitwie podaje się dwie 
pory: rano i wieczór, gdyż wydają się one najbardziej spokojne i najła-
twiej powinno się być człowiekowi skupić: rano gdy jeszcze nie rozpo-
czął się pęd dnia i wieczorem kiedy już wszystkie obowiązki są zakoń-
czone. 

Może być jednak tak, że dla kogoś lepszą porą będzie inny moment 
w ciągu dnia. Wtedy wydaje się wystarczające zrobienie np. znaku 
krzyża wstając z łóżka rano i krótkie „dziękuję” oraz „przepraszam” na 
zakończenie dnia. Panu Bogu obojętne są nasze godziny. Jemu zależy 
na żywej relacji z nami. 

Mówiąc o porach modlitwy warto czasem w swoim życiu doświad-
czyć jej w ciszy nocy. Dla wielu osób jest to szczególny moment i z jakąś 
niezwykłą mocą Bóg przemawia wtedy do serca. Można taką modlitwę 
podjąć np. podczas Wielkiego Postu czy Adwentu. Można ją praktyko-
wać w domu wychodząc z łóżka i przebierając się z piżamy, aby wyrazić 
w ten sposób, że jest to rzeczywiście spotkanie, które zostało zaplano-
wane. Można ją także przeżyć w kościele – w naszej parafii mamy taką 
możliwość w nocy z czwartku na piątek każdego tygodnia. Zachęcam 
do spróbowania. 

ks. Łukasz

SŁOWO NA NIEDZIE 
Pwt 4,32-34.39-40   Ps 33   Rz 8,14-17   Mt 28,16-20 

Jezus Chrystus objawia nam dziś, że Bóg jest w trzech Osobach 
poprzez tzw. „nakaz misyjny”, w którym poleca udzielać chrztu 
„w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Jest to tajemnica naszej 
wiary, którą mamy poznawać i rozważać nie tylko naszym rozu-
mem ale nade wszystko sercem. Boga bowiem nie da się do końca 
zrozumieć naszym umysłem. Można natomiast przybliżyć się do 
Niego sercem. Tym, który łączy nas z całą Trójcą Świętą jest Duch 
Święty i on wprowadza nas w doświadczenie wewnętrznego życia 
Boga – w doświadczenie relacji bycia synem. 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 31.05 Święto Nawiedzenia św. Elżbiety 

7:00 + Tomasz Pisz (int. od kuzynki Beaty z rodziną) 

+ Stanisława i Władysław Wójtowicz 

8:30 + Zofia Rygiel, Irena, Michalina, Bronisława Juszczyk 

10:00 + Andrzej Głąb (w 1. rocz. śm.) 

Poza + Paweł Szydło (int. od sąsiadów Elżbiety i Emila Kozioł) 

+ Anna Król (int. od Anny i Macieja Śliż) 

+ Helena Nowacka (int. od koleżanek córki Marty z pracy z Nowego Stylu) 

+ Janina Ryżowicz (int. od rodziny Szmyd) 

11:00 + Stanisław Tomasik (int. od Róży Matki Bożej Zawierzenia) 

Wtorek 01.06 

7:00 + Jan Czubik (greg. rozpoczęcie – int. od Straży Pożarnej z Umieszcza) 

+ Kazimiera Nowotyńska (int. od córki z mężem) 

18:00 + Tomasz Pisz (int. od szefostwa i kolegów z huty szkła Brożyna) 

+ Mieczysław Frączek 

Poza + Paweł Szydło (int. od Tomasza i Tymoteusza Kozioł) 

+ Anna Król (int. od Heleny Śliż) 

+ Janina Ryżowicz (int. od rodziny Leszkiewicz) 

+ Helena Nowacka (int. od koleżanek córki Marty z pracy z Nowego Stylu) 

Środa 02.06 Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego  

7:00 + Jan Czubik (greg. – int. od Rady Parafialnej) 

+ Kazimiera Nowotyńska (int. od wnuczki Aldony z rodziną) 

18:00 Za ofiarodawców 

Za dusze w czyśćcu cierpiące 

W 70. rocz. urodzin Teresy,  modlitwa dziękczynna z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże oraz opiekę Maryi 

Poza + Paweł Szydło (int. od kuzyna Sebastiana z rodziną) 

+ Anna Król (int. od rodziny Panaś) 

+ Janina Ryżowicz (int. od Ewy i Edwarda Kurowskich oraz Elżbiety Rozner) 

+ Helena Nowacka (int. od koleżanek córki Marty z pracy z Nowego Stylu) 

Czwartek 03.06 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa 

7:00 + Jan Czubik (greg. – int. od Dyrekcji i pracowników Gminnego Przedszko-
la w Tarnowcu) 

8:30 + Edward Wójcik (int. od rodziny Kielar) 

10:00 Za parafian 

+ Józefa i Józef Biernaccy 

+ Bolesław (w rocz. śm.) i zmarli z rodziny 

Poza + Paweł Szydło (int. od Teściów) 

+ Anna Król (int. od rodziny Kielar) 

+ Janina Ryżowicz (int. od Lucyny i Bogdana Myśliwy) 

+ Helena Nowacka (int. od koleżanek Anny i Małgorzaty) 

16:30 O błogosławieństwo Boże w pracy zawodowej dla Piotra 

Piątek 04.06 

7:00 + Jan Czubik (greg. – int. od OSP Wrocanka) 

18:00 + Jan Skicki (int. od Zofii jakubowskiej z mężem i bratem) 

+ Kazimiera Nowotyńska (int. od chrzestnego Krzysztofa z rodziną) 

+ Józef Jaskółka (w 11. rocz. śm.) 

Poza + Paweł Szydło (int. od Mirka Chochołek i Patrycji z Zarzecza) 

+ Anna Król (int. od Natalii Kościółko z rodziną) 

+ Janina Ryżowicz (int. od sąsiada Tomasza z rodziną) 

+ Helena Nowacka (int. od Leokadii Skok) 

Sobota 05.06 św. Bonifacego  

7:00 + Jan Czubik (greg. – int. od swatów z Rzeszowa) 

W 25. rocz. ślubu 

+ Zofia Kania (int. od syna Wiesława z żoną) 

18:00 + Zuzanna Lechowska i mąż Jerzy 

+ Kazimiera Nowotyńska (int. od siostry Janiny z rodziną) 

Poza + Paweł Szydło (int. od Moniki i Mateusza Ignarskich z Zarzecza) 

+ Anna Król (int. od rodziny Uramów) 

+ Janina Ryżowicz (int. od rodziny Lepuckich) 

+ Helena Nowacka (int. od Ewy i Józefa Kandefer) 

Niedziela 06.06 

7:00 + Jan i Helena Orzechowicz 

8:30 + Sebastian Gawron 

10:00 + Jan Czubik (greg. – int. od Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi Brzezówka) 

Poza + Paweł Szydło (int. od Olgi i Sebastiana Tomasik) 

+ Anna Król (int. od siostrzenicy Magdy z rodziną) 

+ Janina Ryżowicz (int. od koleżanek i kolegów syna Jana z firmy ERKO) 

+ Helena Nowacka (int. od Dunajów z Czeluśnicy) 

11:30 Za parafian 

Za nowonarodzonego Franciszka 

16:30 + Jan Skicki (int. od Natalii Buda z rodziną) 

 

K A T E C H E Z A 
Prawa i problemy rodzin 

Zwróćmy swe oblicze do rodzin cierpiących trudności, i w imię miłości 
rozważmy co możemy zrobić aby im pomóc. Zauważmy z troską rodziny 
naszej parafii i dostrzeżmy z jaką troską Kościół patrzy i na naszą 
rodzinę. 
Rodzina ma prawo do odpowiedniego:  mieszkania. Rodzina i dom to 
dwie rzeczy , które wzajemnie się siebie domagają, dostępu do 
medycyny, pracy. Potrzebna jest także członkom rodziny odpowiednia 
praca, która nie jest obarczona długim czasem dojazdu albo godzinami 
pracy przeszkadzającymi członkom rodziny spotykać się ze sobą i razem 
wychowywać dzieci. 
Problemy lub trudności z jakimi borykają się rodziny: 
- Migracja. Jest to pytanie o obecność migrantów wśród nas ale także 
o wpływ migracji zarobkowej na życie naszych rodzin. 
- Niepełnosprawni w rodzinie. Niepełnosprawni są znakiem. Potrzeba 
uznania  i docenienia a nie zmarginalizowania. 
Uwaga poświęcona zarówno imigrantom jak i osoba 
niepełnosprawnym jest znakiem Ducha Świętego. Obydwie bowiem te 
sytuacje ukazują szczególnie jak jest dziś przeżywana logika miłosiernej 
akceptacji oraz integracji osób słabszych. 
- Ubóstwo oraz matki wychowujące samotnie dzieci. Wspólnota 
Kościelna ma ich zauważyć, postarać się zrozumieć, pocieszyć, włączyć. 
- Alkoholizm 
- Przemoc werbalna, fizyczna i seksualna stosowana wobec kobiet 
w niektórych małżeństwach. Jest ona sprzeczna z samą naturą jedności 
małżeńskiej. Zaś instrumentalne traktowanie ciała kobiecego 
i czynienia go towarem w dzisiejszej kulturze medialnej sprzeczne jest 
z godnością człowieka. 
- Niebezpieczeństwo promocji ideologii gender i wychowywania dzieci 
w tym duchu. 

 
Ogłoszenia parafialne 

1. Jutro 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 miej-
sce w kościele dla bierzmowanych i ich rodzin, uczestnicząc ewentual-
nie na zewnątrz kościoła. Po sumie o 11:30 procesja eucharystyczna 
i litania do Matki Bożej. Nie będzie nabożeństw majowego o godz. 
17:30. Intencje z godz. 18:00 zostały przepisane na Msze przedpołu-
dniowe. Jeżeli by to ofiarodawcom nie pasowało to prosimy o zgłosze-
nie dziś w zakrystii. 
2.Od wtorku rozpoczynamy nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. We wtorek o godz. 17:30, w środę przed Nabożeństwem Fa-
timskim, od czwartku w ramach procesji eucharystycznej po Mszy 
świętej. 
3. W środę kolejne Nabożeństwo Fatimskie o godz. 19:00. Po Mszy 
procesja różańcowa z lampionami. 
4. W uroczystość Bożego Ciała 3 czerwca .Porządek Mszy świętych: 
7:00, 8:30, 10:00 i 16:30. Nie będzie Mszy o godz. 11:30 ani czwartko-
wej mszy o godz. 20:00. Rozpoczęcie całonocnej adoracji o godz. 
20:00. Procesja ulicami Tarnowca po Mszy o godz. 10:00, która będzie 
na zewnątrz (jeżeli pozwoli pogoda). Zapraszamy dzieci przeżywające 
rocznicę Pierwszej Komunii oraz dzieci, które w tym roku już były do 
Pierwszej Komunii Świętej, a także dzieci do sypania kwiatków. Grupy, 
które mają swoje feretrony i sztandary zachęcamy do zabrania ich na 
procesję. 
5. W tym tygodniu wypada Pierwszy Piątek. Spowiedź od godz. 17:00. 
6. Najbliższa sobota to pierwsza sobota miesiąca. Do południa odwie-
dzimy chorych według zwyczajnego porządku. Jeżeli ktoś sobie nie 
życzy prosimy, aby zgłosić to telefonicznie lub w zakrystii. 
7. W sobotę Nabożeństwo pierwszosobotnie o godz. 17:00. 
8. W najbliższą niedzielę o godz. 11:30 Pierwsza Komunia Dzieci z klasy 
IIIb 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 spo-
wiedź dzieci i ich rodzin. 
9. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w minionym tygodniu. W tym 
tygodniu zapraszamy gr. 16. i 17. z Tarnowca. 
 

 

 


