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Tarnowiec, 31 październik 2021 

Rzeczy ostateczne czekające człowieka 
 Są cztery rzeczy ostateczne nieuchronnie czekające 

człowieka; to śmierć, sąd Boży, niebo, piekło. W dzisiej-
szej gazetce chwila refleksji o śmierci i Godzinie Prawdy. 

Jesteśmy w okresie odwiedzania grobów naszych bli-
skich. To czas, 
który zmusza 
nas do zasta-
nowienia się 
nad sensem 
ludzkiego 
życia, myślimy 
o śmierci bli-
skich, a także 
swojej, w 
końcu każdy musi umrzeć. Stara reguła benedyktyńska 
lub kamedulska codziennie zalecała wspomnienie  
o śmierci, nie po to by trwać w smutku, ale żyć świado-
mie i intensywnie. Każda chwila jest darem i nikt z nas nie 
jest pewny jutra. We współczesnym społeczeństwie 
można zaobserwować ambiwalentne podejście do śmier-
ci. Zmienił się model rodziny. Dawniej śmierć miała miej-
sce w otoczeniu ludzi bliskich, kochających, była modli-
twa i towarzyszenie umierającemu w ostatnich chwilach 
jego ziemskiego życia.  Dzisiejsza rodzina gubi wartości 
tej tradycji. Widać większą obojętność wobec ludzi star-
szych, chorych, cierpiących, a w takim modelu śmierć jest 
problemem technicznym, problemem instytucji pogrze-
bowych. Śmierć dla człowieka religijnego, jest przede 
wszystkim tajemnicą, nie jawi się jako kres wszystkiego, 
ale jedyny próg do innej Rzeczywistości. We wszystkich 
religiach traktowana jest jako pewne sacrum. Otwiera 
drogę do Boga Ojca i dlatego ma zawsze wymiar nadziei  
i miłości. Wiara chrześcijańska pozwala przezwyciężyć 
lęk, ponieważ niesie pewność zmartwychwstania. Ludzie 
świadomi swojej śmierci, starają się bardziej zbliżyć do 
Boga, przyjmują sakramenty święte, więcej się modlą. Dla 
żyjących śmierć jest przypomnieniem, by dobrze, uczci-
wie szlachetnie żyć, by zasłużyć na drugie życie – życie 
wieczne. 

 A Sąd Boży przeraża nas czy daje nadzieję? Spotkanie  
z Bogiem jest najbardziej bolesnym poznaniem siebie. 
Jednak Bóg, którego poznamy w pełni nie jest surowym 
sędzią, jest Bogiem kochającym, który objawia się jako 

Miłość i Światło. Zresztą jakkolwiek byśmy się starali, 
przed Bogiem będziemy jako słudzy nieużyteczni  
(Łk 17.10). Wystarczy zawsze wierzyć, ufać i kochać 
Nasze sądy są zawsze bardzo subiektywne, bo to 
tylko nasze ludzkie osądy. Jedyny, obiektywny  
i sprawiedliwy osąd naszych czynów będzie dokona-
ny przez samego Chrystusa. Będziemy sądzeni przy 
końcu świata na sądzie ostatecznym i zaraz po naszej 
śmierci na sądzie szczegółowym, kiedy trzeba przed 
Bogiem zdać sprawę z naszego życia.   W ostatnich 
dziesięcioleciach temat sądu Bożego stał się nie-
modny, wręcz uważam, że pomijany. To jednak nie 
oznacza, że go nie będzie. Sąd będzie i moim zda-
niem trzeba się do niego najlepiej przygotować. 
Rozważania o niebie i piekle w kolejnej gazetce. 

 Teresa 

 

 
  
 

 
 
 
 
 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Pwt 6,2-6   Ps 18   Hbr 7,23-28    
Mk 12,28b-34 

 

Wsłuchując się w dzisiejsze Słowo warto  
zatrzymać się nad dwoma kwestiami.  

Pierwszą jest pytanie o miłość Boga całym  
sobą. Zły duch nie kusi człowieka, by całkowicie 
Boga porzucił, ale robi to pomału wskazując, że 
można coś ze swojego serca, umysłu, sił nie  
podporządkować Bogu. Pozornie wydaje się 
wtedy, że wszystko jest w porządku, bo „przecież 
kocham Boga, tylko w jednej małej rzeczy nie do 
końca jestem Mu wierny”. Ale tak to już nie jest 
miłość. Czy kocham Boga całym sobą? 

Drugą jest pytanie o miłość do bliźniego. Jest 
ona nierozłączna od miłości do Boga. Jedna bez 
drugiej nie istnieje, jest tylko jakimś złudzeniem. 
Jak wygląda moja miłość bliźniego?  
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 01.11 – Uroczystość 
Wszystkich Świętych 

7:00 + Eleonora i Stanisław Wik-
torscy (w 23. rocz. śm. Eleo-
nory) 

8:30 
Wrocanka + Maria i Stanisław Kopczak 

10:00 + Stanisław, Anna, Henryk 
Budnik 

Poza + Janusz Krychta (int. od 
przyjaciół Gwoździec) 

+ Katarzyna Stój (int. od 
Katarzyny i Jacka Barzyków z 
dziećmi) 

11:30 Za parafian 

+ Mieczysław Delimata i jego 
rodzice 

14:00 + Władysław Hydzik 

Wtorek 02.11 – Wspomnienie Wszyst-
kich Wiernych Zmarłych 

7:00 + Jan i Irena Kozłowscy, Boże-
na Stopyra  

+ Wanda, Wiesław i Zygmunt 
Roztoccy 

18:00 Zmarłe siostry z Róży św. 
Królowej Jadwigi 

+ Roman Rozpara 

Poza + Janusz Krychta (int. od Ireny 
i Tadeusza Gorgosz z rodziną) 

+ Katarzyna Stój (int. od Agaty 
i Janusza Soczków z dziećmi) 

Środa 03.11 

7:00 + Helena Góra (int. od szwa-
gierki z Grybowa z córką Ane-
tą) 

+ Stanisław Musiał 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Mieczysław i Zyta Górka 
(int. od syna) 

Poza + Janusz Krychta (int. od ro-
dziny Bożek i Nóżka) 

+ Katarzyna Stój (int. od Eli 
Szymańskiej) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od 
sąsiadów) 

Czwartek  04.11 – św. Karola  
Boromeusza 

7:00 + Helena Góra (int. od wnuka 
Krzysztofa z Magdą i Amelką) 

+ Tadeusz Bućko (w 10. rocz. 
śm., int. od żony Krystyny) 

18:00 + Jan Jachym 

+ Henryk Szmyd 

Poza + Janusz Krychta (int. od Łu-
kaczyńskich) 

+ Katarzyna Stój (int. od ro-
dziny Klocków i Baranów z 
Sądkowej) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od 
Beaty i Pawła Świszcz z rodzi-
ną) 
 

Piątek 05.11 

7:00 + Maria Walaszek (int. od 
Zapały) 

+ Joanna Pengryn 

18:00 + Helena Góra (int. od Marii i 
Jana Seńczak) 

+ Janina i Karol Kania 

Poza + Janusz Krychta (int. od 
szwagra Zdzisława i Heleny) 

+ Katarzyna Stój (int. od kole-
gi Arkadiusza) 

Sobota 06.11 

7:00 + Maria Walaszek (int. od 
Zapały – Kobak) 

+ Jan Gałuszka i jego rodzice: 
Maria i Władysław oraz syn 
Władysław 

18:00 + Helena Góra (int. od wnucz-
ki Kasi z rodziną) 

+ Jan Pankiewicz (w 10. rocz. 
śm.) 

Poza + Janusz Krychta (int. od  
Łukasza Lula) 

+ Katarzyna Stój (int. od Mag-
daleny Fortuna z rodziną) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od 
sąsiadów) 

Niedziela 07.11 

7:00 + Alfreda Krzysztyniak (w 1. 
rocz. śm.) 

8:30 
Wrocanka 

+ Zygmunt Chudy 

10:00 + Stanisław Grochowski 

+ Janusz Krychta (int. od Mo-
niki i Tymka) 

Poza + Elżbieta Ziemba (int. od 
sąsiadów) 

+ Katarzyna Stój (int. od ro-
dziny Wachel z Sądkowej) 

Za parafian 

11:30 + Bronisław Jachym 

+ Czesław Siara (w 11. rocz. 
śm.) i zmarli z rodziny  

16:30 + Alfreda Krzysztyniak (w 1. 
rocz. śm.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. Jutro uroczystość Wszystkich 

Świętych. Porządek Mszy w Tarnowcu: 

7:00, 10:00, 11:30 i 14:00, we Wrocance 

o godz. 8:30. Po Mszy o godz. 14:00 

procesja na cmentarz, która w tym roku 

zakończy się na cmentarzu komunalnym. 

2. W dniu Wszystkich Świętych kwesta 

na cmentarzu. Połowa uzbieranej kwoty 

przeznaczona będzie na Caritas 

parafialny, druga połowa na utrzymania 

cmentarza, w tym wywóz śmieci. 

3. We wtorek Wspomnienie Wszystkich 

Wiernych Zmarłych. Msze św.  

w Tarnowcu o godz. 7:00, 12:00 i 18:00, 

we Wrocance o godz. 16:30. 

 

 
 

 

 

4. Przypominamy o możliwości uzyski-
wania odpustów za zmarłych. Od 1. do 8. 
listopada odpust zupełny, w pozostałych 
dniach odpust cząstkowy. Warunkiem 
koniecznym jest wyzbycie się przywiąza-
nia do grzechów, przystąpienie do Ko-
munii świętej, pobożne nawiedzenie 
kościoła lub cmentarza, odmówienie tam 
Ojcze nasz, Wierzę w Boga Ojca i jakiej-
kolwiek modlitwy w intencjach Ojca 
świętego oraz za zmarłych. 
5. Wypominki w naszej parafii  
w niedziele o godz. 16:00, w tygodniu o 
godz. 17:30. Nie będzie wypominków w 
środę z racji Nowenny do Matki Bożej 
ani w sobotę z racji Nabożeństwa Pierw-
szosobotniego. W ramach wypominków 
będziemy używać różnych form modli-
twy: Różaniec, Koronka, Nieszpory. Kart-
ki z wypominkami prosimy składać w 
zakrystii. 
6. W sklepiku można nabyć znicze. 
7. We wtorek Koło Biblijne o godz. 19:00 
na plebanii, a o godz. 20:00 schola doro-
słych w domu pielgrzyma. 
8. W czwartek po Mszy św. wieczornej w 
domu pielgrzyma spotkanie posługują-
cych w sklepiku. 
9. W czwartek Msza św. o godz. 20:00  
i adoracja całonocna, która kończy się w 
piątek o godz. 12:30. 
10. Najbliższy piątek to pierwszy piątek 
miesiąca. Spowiedź od godz. 16:00 we 
Wrocance z Mszą o godz. 16:30 i od 
godz. 17:00 w Tarnowcu. 
11. W piątek po Mszy wieczornej  
spotkanie KSM-u, w sobotę  
o godz. 10:00 spotkanie scholii. 
12. W sobotę odwiedzimy chorych  
w godzinach przedpołudniowych.  
O godz. 17:00 nabożeństwo pierwszoso-
botnie.  
13. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 4. i 5. z Tarnowca.  

 

Żarty Mileny 

Dwie blondynki wchodzą do sklepu: 

– Ej, patrz jakie włochate ziemniaki. 

– No coś ty! To są kiwi. Z tego się robi 

pastę do butów. 

 

 


