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Tarnowiec, 14 listopad 2021 

Nie uciekaj od tych pytań 
Gdzie się dostanę? jak tam będzie? Dziś ciąg dalszy rzeczy osta-

tecznych czekających człowieka. Jedno jest pewne, nikt nie widział 
jeszcze takich rzeczy jakie są tam przygotowane. Tymczasem na-
sza wyobraźnię religijną zdominowały obrazy i obrazki zaczerpnię-
te z kultury - cukierkowate w przypadku nieba i groteskowe  
w przypadku piekła.  

Nie ma zwyczajnie człowieka, który umierając nie miał na su-
mieniu lekkich przewinień, a więc musi być miejsce, gdzie takie 
dusze oczyszczają się przez jakiś czas, a potem dopiero idą do 
nieba. Jest więc miejsce pośrednie między niebem a piekłem, czyli 
czyściec. To taki gabinet kosmetyki duchowej i poczekalnia nieba. 
Kara w czyśćcu jest dwojaka; dusze nie widzą Boga oraz cierpią 
fizycznie i duchowo. W tym duchu człowiek jest zdolny przyjąć 
każde cierpienie, by wynagrodzić Bogu swój wcześniejszy brak 
miłości. Jak pomóc tym duszom, przeczytamy w drugiej Księdze 
Machabejskiej Święta i zbawienna jest myśl, modlić się za umar-
łych, aby byli od grzechów uwolnieni. Właściwie można  
powiedzieć, że niebo zaczyna się już tu na ziemi. Im bliżej jeste-
śmy miłości Chrystusa, tym bardziej kosztujemy nieba. Jednak 
nasze życie na ziemi, nigdy nie będzie pełnym doświadczeniem 
nieba, bo trwamy w świecie grzechu, w świecie słabości. Niektó-
rzy, mówią, że niebo jest nudne, ale życie wieczne, nigdy nie jest 
nudne i ponure, bo to miłość, a tam, gdzie się kocha, nie ma czasu 
na nudę. To doskonałe życie z Trójcą Świętą, z Dziewicą Maryją,  
z aniołami i wszystkimi świętymi.  Pismo święte mówi o niebie 
obrazowo; jak światło, pokój, uczta weselna, wino królestwa, dom 
Ojca, niebieskie Jeruzalem, raj. Św. Paweł powie; Ani oko nie wi-
działo, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło, 
co nagotował Bóg, tym którzy Go miłują - /1Kor 2,9/ Współczesne 
sondaże wśród katolików, wskazują, że tylko 30 % wierzy w ist-
nienie wiecznego potępienia- piekła. Bóg dał ludziom wolną wolę, 
aby mogli sami zdecydować, czy chcą być zbawieni. Każdy musi 
ponieść odpowiedzialność za swe czyny. Piekło, to miejsce dla 
tych, którzy zamykają swe serce na miłość Boga i bliźniego. Bóg 
nie przeznacza nikogo do piekła, przeciwnie, pragnie, by każdy się 
zbawił. Miłosierdzie Boże dotyka nieraz grzeszników w ostatniej 
chwili w sposób dziwny i tajemniczy. Jezus często mówił o radości 
Ojca i nieba na widok powracającego człowieka. Dlatego nie moż-
na wydawać wyroków potępienia, nawet na największych zbrod-
niarzy. Kościół św. przypomina nam o istnieniu piekła, widziały go 
dzieci Fatimskie, św. Teresa z Awilla, św. Faustyna Kowalska. Po-
nadto dowodem na istnienie piekła są wyznania księży egzorcy-
stów, których praca jest nie do przecenienia, ponieważ ratują 
wiele dusz.  

Rozwijający się laicyzm skutecznie odciąga ludzi od Boga, ale 
Bóg jest cierpliwy i czeka do ostatniej chwili. Nie wiem co napiszą 
kiedyś na moim grobie? wolałabym jednak by była to prośba  
o modlitwę. Dlaczego? Bo wierzę, że Bóg jest mocniejszy od 
śmierci i mnie przeprowadzi do pełni życia i chce byśmy sobie 
pomagali przez modlitwę, która jest znakiem miłości.   

Teresa                                                                 

„To życie zmienia się, ale się nie kończy” – śp. Jan Kania 

29 października br. w wieku 90 lat zmarł  
w Domu Opieki Sióstr Boromeuszek w Cie-
szynie ks. Jan Kania SCJ, emerytowany wy-
kładowca historii Kościoła. Z zakonem był 
związany przez 71 lat, z czego 64 lata  
w kapłaństwie.   

Urodził się 4 października 1931 r.  
w Umieszczu . Pierwsze śluby zakonne złożył 
17 października 1950 r. w Stadnikach,  

a święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1957 r. w Tarnowie.  
Pracował jako duszpasterz we Florynce i Staniątkach. Był wielo-
letnim wykładowcą historii i historii Kościoła w Małym Semina-
rium w Tarnowie oraz w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży 
Sercanów w Stadnikach. Historia była jego wielką pasją.  Mate-
riałów do pracy doktorskiej szukał, jak wytrawny historyk,  
u źródła, czyli we Francji i w Archiwach Watykańskich, ale też  
w Austrii. Jakiś czas był w Wiedniu, gdzie się dokształcał i uczył 
języka niemieckiego, którego znajomość wykorzystywał podczas 
licznych zastępstw wakacyjnych (1993-2003) w charakterze 
kapelana w szpitalu w Niemczech w diecezji Spira. Kiedy  
w 1988 r. otwarto Dom Sercanów w Krakowie – Bieżanowie, ks. 
Kania zamieszkał w tamtejszej wspólnocie i przez wiele lat wy-
ruszał z innymi wykładowcami do Stadnik. Przed 2010 r. prze-
szedł na profesorską emeryturę, a kiedy była potrzeba pomagał 
w spowiedzi w różnych parafiach.  

Od kilku lat, ze względu na stan zdrowia, ks. Kania przebywał 
w domu opieki prowadzonym przez Siostry Boromeuszki  
w Cieszynie. To znany w regionie ośrodek zajmujący się osobami 
w podeszłym wieku. Spotkał tam siostry, które go pamiętają ze 
Stadnik, gdzie kiedyś pracowały w seminaryjnej kuchni, a on 
przyjeżdżał z wykładami. Siostry i personel domu zapewniły mu 
jak najlepsze warunki pobytu.  

Pożegnanie zmarłego z udziałem współbraci, rodziny i wier-
nych, miało miejsce we wtorek, 2 listopada 2021. Mszę św. 
pogrzebowa odprawiono o godz. 11.30 w kościele parafialnym, 
następnie Ks. Kania pochowany został na cmentarzu w Stadni-
kach, gdzie znajdują się groby jego kuzynów: ks. Michała Wiete-
chy i ks. Tadeusza Wietechy.   

 

 

 
  
 

 
 
 
 
 

 

Ogłoszenia parafialne 

1. W tym tygodniu wypada w czwartek wspomnienie bł. Karoliny 
Kózkówny – patronki diecezji. 
2. Wypominki w naszej parafii w niedziele o godz. 16:00, w tygo-
dniu o godz. 17:30. Nie będzie wypominków w środę z racji No-
wenny do Matki Bożej ani w sobotę z racji różańca w intencji 
obrony życia. W ramach wypominków używamy różnych form 
modlitwy: Różaniec, Koronka, Nieszpory. Kartki z wypominkami 
prosimy składać w zakrystii. 
3. We wtorek Koło Biblijne o godz. 19:00 na plebanii, a o godz. 
20:00 schola dorosłych w domu pielgrzyma. 
4. W tym tygodniu spotkania dla kandydatów do Bierzmowania  
z klas VIII: w czwartek o godz. 18:45 i w sobotę o godz. 15:30. 
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5. W czwartek Msza św. o godz. 20:00 i adora-
cja całonocna, która kończy się w piątek  
o godz. 12:30. 
6. W piątek po Mszy wieczornej spotkania 
KSM-u, a w sobotę o godz. 10:00 spotkanie 
scholi dziecięcej. 
7. W piątek po Mszy św. spotkanie Caritasu na 
plebanii. 
8. W sobotę o godz. 17:30 Różaniec w intencji 
obrony życia.  
9. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w minio-
nym tygodniu. W tym tygodniu zapraszamy gr. 
8. i 9. z Tarnowca. 
10. W środę przeprowadzimy zbiórkę produk-
tów rolnych dla Jasielskiego Hospicjum Caritas. 
Dary prosimy składać w okolicy remiz w każdej 
wiosce w środę między godz. 11 a 12. Dodat-
kowe informacje kontakt z panem Majewskim. 
11. W ramach przygotowań do 100-lecia koro-
nacji, parafia we współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury realizuje projekt cyfryzacji 
zdjęć. Prosimy więc, aby przynosić zdjęcia 
przedstawiające życie religijne i codzienne 
naszych parafian na przestrzeni tych 100 lat. 
Prosimy, aby młodsi parafianie pomogli star-
szym biorąc od nich zdjęcia i przynosząc do 
domu kultury. Zdjęcia będą od razu zeskano-
wane i oddane. 
12. W Niedzielę Chrystusa Króla od tego roku 
obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży.  
W naszej diecezji młodzież zaproszona jest do 
przeżywania tego dnia w Rzeszowie w kate-
drze. Organizowany jest wspólny wyjazd. Zapi-
sy u ks. Łukasza do środy. 
 

Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 15.11  

7:00 
+ Maria Kupka (int. od syna z żoną) 

Za dusze w czyśćcu cierpiące  
i zmarłych z rodziny 

18:00 

+ Franciszek i zmarli z rodziny  
(w rocz. śm. Franciszka) 

+ Karolina Kula (int. od Marty  
i Andrzeja) 

Poza + Marian Kobak (int. od sołtysa  
i KGW z Sądkowej) 

+ Janusz Krychta (int. od Doroty 
Hap z rodziną) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od Justyny  
i Krzysztofa Zięba z Bączala) 

+ Stanisława Hap (int. od zarządu  
i pracowników RAF EKOLOGIA) 

Wtorek 16.11  

7:00 + Maria Kupka (int. od wnuczki  
Mrioli) 

+ Józef Musiał 

18:00 + Zdzisław Baca (w 4. rocz. śm.) 

+ Karolina Kula (int. od Marty  
i Andrzeja) 

Poza + Marian Kobak (int. od rodziny 
Zychowiczów) 

+ Janusz Krychta (int. od Stanisława 
Szala) 

+ Stanisława Hap (int. od zarządu  
i pracowników RAF EKOLOGIA) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od Tomasza  
i Urszuli Zając z Bączala) 
 

Środa 17.11 – św. Elżbiety Węgierskiej 

7:00 + Maria Kupka (int. od wnuka Tom-
ka z rodziną) 

+ Stanisław Mazur 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Łukasz Grysztar (int. od szwagra 
Grzegorza i Joanny) 

Poza + Marian Kobak (int. od rodziny 
Macków) 

+ Janusz Krychta (int. od Kazimiery  
i Czesława Szal z rodziną) 

+ Stanisława Hap (int. od pracowni-
ków Orlen Serwis) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od Angeliki  
i Wojciecha Podraza z Bączala) 

Czwartek 18.11 – bł. Karoliny Kózkówny 

7:00 + Karolina Kula (int. od siostry 
Eugenii) 

+ Łukasz Grysztar (int. od żony  
Anety) 

18:00 + Maria Kupka (int. od Heleny  
i Józefa Hap) 

+ Marian Kania (int. od siostry 
Janiny z rodziną) 

Poza + Marian Kobak (int. od Dyrekcji  
i Pracowników Jasielskiego Domu 
Kultury) 

+ Janusz Krychta (int. od sąsiadów 
Ireny Szczypińskiej i rodziny Jawor-
skich) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od Teresy  
i Grzegorza Zięba z Bączala) 

+ Stanisława Hap (int. od pracowni-
ków Orlen Serwis) 

Piątek 19.11 

7:00 + Karolina Kula (int. od sasiadów 
Krzysztyniak) 

+ Janina Ryżowicz 

18:00 + Maria Kupka (int. od wnuczek 
Natalii i Gabrieli z rodziną) 

+ Łukasz Grysztar (int. od dzieci: 
Maciusia i Karolinki) 

Poza + Marian Kobak (int. od Dyrekcji  
i Pracowników Jasielskiego Domu 
Kultury) 

+ Janusz Krychta (int. od pracowni-
kow SPG ZOZ Jedlicze) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od Sabiny  
i Mirosława Witalis) 

+ Stanisława Hap (int. od pracowni-
ków METALKO) 

Sobota 20.11 – św. Rafała Kalinowskiego 

7:00 + Maria Kupka (int. od rodziny  
Metych 

+ Karolina Kula (int. od Łukasza  
i Iwony Byczek) 

18:00 + Łukasz Grysztar (int. od teściowej 
Halinki) 

+ Marian Kania (int. od chrzestnej 
Marty z rodziną) 

Poza + Marian Kobak (int. od rodziny 
Musiał) 

+ Janusz Krychta (int. od pracowni-
ków SPG ZOZ Jedlicze) 

+ Stanisława Hap (int. od pracowni-
ków METALKO) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od rodziny 
Ziębów z Gorajowic) 

Niedziela 21.11 

7:00 + Czesław Leszczyński (w 3. 
rocz. śm.) i zmarli z rodziny 
Michalskich: Karol, Zofia i 
Józef 

8:30 
Wrocanka 

+ Ryszard 

10:00 + Jerzy Olbrot (w 1. rocz. śm.) 

Poza + Marian Kobak (int. od ro-
dziny Michalskich i Tomasik) 

+ Janusz Krychta (int. od 
pracownikow SPG ZOZ Jedli-
cze) 

+ Stanisława Hap (int. od 
rodziny Kilarów z Turaszówki) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od 
rodziny Betlejów, Sochackich  
i Pętlaków) 

11:30 Za parafian 

+ Maria i Jan Góra 

16:30 + Andrzej i Maria Berowscy 

 
 
 
 

K A T E C H E Z A 

Kolejnym krokiem w przebiegu Mszy Św. 
jest Modlitwa eucharystyczna. Jest to 
modlitwa dziękczynienia i uświęcenia ta 
część Mszy jest ośrodkiem i szczytem 
całej celebracji. Cała wspólnota jednoczy 
się z Chrystusem w głoszeniu wielkich 
dzieł Bożych i w składaniu Ofiary.  
W czasie tej modlitwy wyróżniamy na-
stępujące części.  
- Dziękczynienie, przejawia się w modli-
twie zwanej prefacją, która ma ponad 80 
wersji i jaka opisuje różne Boże dary za 
jakie Kościół dziękuje. 
- Aklamacja Święty, w czasie której 
podnosimy swe serce i swe wezwania do 
nieba. 
- Eklezja, czyli błaganie o zesłanie mocy 
Ducha Świętego, aby Pan był obecny 
pod Świętymi Postaciami i aby Komunia 
Święta przyczyniała się do naszego zba-
wienia. 
- Opowiadanie o ustanowieniu i konse-
kracja, opisująca Jezusowe działanie  
w czasie Ostatniej Wieczerzy i przywołu-
jące Jego słowa o ustanowieniu Eucha-
rystii. 
- Anamneza czyli wspominanie tego co 
dla nas zrobił Bóg zbawiając nas. 
- Ofiarowanie to składanie Bogu w ofie-
rze Niepokalanej Hostii czyli Jezusa. 
Wraz z Hostią uczymy się ofiarować 
Bogu swoje życie. 
- Modlitwy wstawiennicze w czasie 
których wspominamy żywych i umarłych 
prosząc dla nich łask płynących z Ofiary 
Jezusowej. 
- Końcowa doksologia czyli Chwała  
i uwielbienie Boga jakie rozpoczyna się 
słowami: Przez Chrystusa..., a kończy 
aklamacją: Amen. 
Modlitwa eucharystyczna domaga się 
aby wszyscy wsłuchiwali się w nią  
w pełnym czci skupieniu. 

 

 


