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Tarnowiec, 9 stycznia  2022 

O modlitwie – cd. 
Kiedy to było?... Już dość dawno, a dokładnie przed wakacjami 

minionego roku... Pamiętacie kilka krótszych lub dłuższych artykułów  
o modlitwie, które pojawiły się w poprzednim roku? Mieliśmy do nich 
wrócić po wakacjach, a tymczasem nie udało się aż do teraz. Ale 
nadszedł czas i temat wraca. Dziś spróbuję odpowiedzieć na kolejne 
pytania, które nie zostały wykorzystane w poprzednim „sezonie”. 
Zachęcam, aby przesyłać następne. Z czasem na pewno pojawi się na 
nie odpowiedź w naszej gazetce. A zatem do dzieła! 

Co to jest modlitwa wstawiennicza? 

Najkrócej jest to modlitwa za kogoś lub o coś. Przyjmuje ona różne 
formy i tak naprawdę jest bardzo częsta w naszym życiu modlitwy – ma 
ona miejsce zawsze wtedy gdy zanosimy nasze prośby za kogoś lub  
w jakiejś konkretnej sytuacji prosząc, by Pan Bóg ją rozwiązał. Może ona 
być prywatna w ramach naszej codziennej modlitwy lub publiczna gdy 
modlimy się razem w kościele – np. każda modlitwa wiernych 
(powszechna) w czasie Mszy świętej to modlitwa wstawiennicza. 
Występuje także specyficzna forma modlitwy wstawienniczej, zwłaszcza 
na rekolekcjach czy w kręgach odnowy charyzmatycznej (odnowy  
w Duchu Świętym), która polega na tym, że jedna osoba prosi grupę 
innych wiernych (zwykle do tego wyznaczonych, z rozeznanym darem 
modlitwy wstawienniczej), aby się za nią pomodlili, w jakiejś konkretnej 
intencji dotyczącej jej życia. Prowadzący taką modlitwę otaczają 
proszącą osobę i modlą się nad nią, czasem wyciągając w jej stronę ręce 
lub wkładając je na nią. Trzeba jednak pamiętać, że oprócz formy 
zewnętrznej nie różni się ona niczym od zwykłej modlitwy 
wstawienniczej (prośby), którą praktykujemy na co dzień, jak już 
napisałem na początku. 

Jak zobaczyć dobre strony niechcianych rozproszeń? 
Rozproszenia to częsty problem. Mogą one być albo wewnętrzne 

(nasze myśli i wyobraźnia) albo zewnętrzne (hałas i otaczający świat). 
Z tymi drugimi dużo łatwiej jest sobie poradzić ponieważ wystarczy 

zadbać o odpowiednie miejsce i czas modlitwy, tak by nikt i nic nam nie 
przeszkadzało. Oczywiście mogą i wtedy pojawić się nieprzewidziane 
okoliczności, które mogą nas wybić z modlitwy ale nie ma się nimi co 
przejmować. Wystarczy np. zmienić miejsce, albo przełożyć modlitwę 
na inny czas gdyby w tym momencie była ona zbyt trudna. 

Pierwsze natomiast sprawiają nam więcej problemów i niektórzy 
mogą mieć poczucie, że ich modlitwa nie jest dobra. Nasza głowa 
wypełniona jest wieloma sprawami: dom, praca, dzieci, relacje z innymi 
ludźmi, kwestie materialne, nagłe niespodziewane wydarzenia, 
marzenia, wyobraźnia... Co z nimi robić? Św. Ignacy Loyola radzi użyć 
ich do modlitwy. Walcząc z nimi możemy zmarnować wiele czasu i nic 
nie osiągniemy. Czasem w modlitwie może przeszkadzać nam 
wyobraźnia. Użyjmy jej zatem – zaprzęgnijmy ją do wyobrażenia sobie 
sceny ewangelicznej, o której rozmyślamy w czasie naszej modlitwy czy 
też spróbujmy zobaczyć oczami wyobraźni Jezusa. Warto też 
skoncentrować swój wzrok na świętym obrazie, krzyżu, lub w czasie 
Adoracji Eucharystycznej na Najświętszym Sakramencie, aby wzrok nie 
stawał się źródłem rozproszenia. A co z różnymi myślami, które krążą 
nam po głowie. Podobnie, nie walczmy z nimi ale włączajmy je  
w modlitwę. Przypomniała Ci się jakaś sprawa, którą masz do zrobienia? 
– powiedz o niej Jezusowi i poproś o jej rozwiązanie lub podziękuj, że 

coś ci się udało. Przyszła Ci do głowy jakaś osoba? – pomódl 
się za nią. Martwisz się czymś? – powiedz: „Jezu, Tobie to 
powierzam, a teraz chcę przez chwilę z Tobą pobyć. Ja wiem, 
że Ty się tym zajmiesz”. Każdą jedną myśl możemy włączyć  
w naszą modlitwę. Jak już kiedyś pisałem, modlitwa ma być 
spotkaniem z Bogiem, a więc nie możemy na niej uciekać od 
tego czym żyjemy. Rozmawiajmy o tym z Bogiem. 

A zatem jakie są dobre strony niechcianych rozproszeń? 
Takie, że mogą być one przynagleniem, by za konkretne 
sytuacje i osoby się pomodlić. Bóg może chcieć byśmy o nich  
z Nim porozmawiali. Mogą być też zasługą u Boga. Nikt nie 
obiecywał, że modlitwa będzie czymś łatwym. A jeżeli kosztuje 
nas ona pewnego trudu, to tym cenniejsza będzie przed 
Bogiem, jeżeli na niej wytrwamy i jej nie porzucimy. 

Kończąc, tylko na marginesie chciałbym zaznaczyć, że czymś 
innym są myśli natrętne. Czasem trzeba po prostu o nich 
powiedzieć w spowiedzi, a w niektórych przypadkach 
konieczna może się okazać pomoc specjalisty psychologa. Nie 
bójmy się pomocy innych. 

Dobrego spotkania z Panem na modlitwie! Odwagi! 
ks. Łukasz 

 

 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Iz 40, 1-5. 9-11   Ps 104   Tt 2, 11-14; 3, 4-7    
Łk 3,15-16.21-22 

Jesteś chrześcijaninem, zostałeś kiedyś ochrzczony. Zasta-
nawiasz się co z tego wynika? Odpowiedź znajdujemy 
 w dzisiejszym drugim czytaniu. Zatrzymaj się nad nim  
i zobacz elementy składowe bycia chrześcijaninem.  
Po pierwsze i przede wszystkim to, że zostałeś ochrzczony 
oznacza, że otrzymałeś łaskę zbawienia – uwolnienie od 
grzechów i śmierci, przywrócenie do przyjaźni z Bogiem. 
Po drugie, gdy gdy już przyjąłeś zbawienie i uznałeś  
w Jezusie swojego Zbawiciela, z Jego łaski otrzymujesz 
pouczenie jak masz żyć jako nowy człowiek:  
- wyrzec się tego, co nie jest Boże 
- żyć rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie 
- oczekiwać powtórnego przyjścia Jezusa.  
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Intencje Mszy świętych 
Poniedziałek 10.01 

7:00 + Janusz Krychta (int. od mamy) 

+ Maria i Jan Kania 

18:00 + Ryszard Majka (int. od chrzest-
nej matki) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od brato-
wej z Opacia) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od rodziny 
Myśliwych z Żarnowca) 

+ Katarzyna Stój (greg. – int. od 
rodziny Gacków z Zimnej Wody) 

+ Kazimierz Bracha (int. od Łuka-
sza Bracha) 

+ Henryk Berezowski (int. od 
koleżanek z Borku: Danuty, Graży-
ny, Hani i Aliny) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od Róży 
św. Agnieszki) 

Wtorek 11.01 

7:00 + Elżbieta Ziemba (int. od męża 
Romana) 

+ Janusz Krychta (int. od siostry 
Stanisławy z mężem) 

18:00 + Ryszard Majka (int. od córki 
Darii) 

+ Stanisława Urbanik (int. od 
siostry z mężem) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od rodziny 
Szczepańskich z Żarnowca) 

+ Katarzyna Stój (greg. – int. od 
Krystyny Bućko) 

+ Kazimierz Bracha (int. od Szwa-
gra z rodziną z Biłgoraja) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od Anny 
i Stanisława Wójcik) 

+ Henryk Berezowski (int. od Marii 
i Jana Sajdak z rodziną) 

Środa 12.01 

7:00 + Ryszard Majka (int. od córki Ewy) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od męża 
Romana) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Stanisława Urbanik (int. od 
brata) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od in-
struktorów Hufca ZHP Jasło) 

+ Katarzyna Stój (greg. – int. od 
mamy Kasi) 

+ Kazimierz Bracha (int. od rodziny 
Lesikiewiczów i Piękosiów) 

+ Henryk Berezowski (int. od 
Moniki Głód z Jasła) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od 
Marty i Roberta) 

Czwartek 13.01 

7:00 
 

+ Janusz Krychta (int. od siostry 
Haliny z rodziną) 

+ Stanisława Urbanik (int. od 
chrześnicy Katarzyny z rodziną) 

18:00 + Ryszard Majka (int. od wujka 
Eugeniusza Betlej i kuzynki Doroty 
i Lidii) 

+ Elżbieta Ziemba (int. od córki 
Patrycji z rodziną) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od Teresy 
Banaś z rodziną) 

+ Katarzyna Stój (greg. – int. od 
wychowawczyni, koleżanek i kole-
gów z klasy Cypriana) 

+ Kazimierz Bracha (int. od Marii  
i Eugeniusza Wrona) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od 
rodziny Fedurek) 

+ Matylda Szeląg (int. od Wandy  
i Zbigniewa Szeląg) 

+ Henryk Berezowski (int. od 
Krystyny Marcisz z rodziną z Brzy-
szczek) 

Piątek 14.01 

7:00 + Janusz Krychta (int. od siostry 
Jolanty z mężem) 

+ Stanisława Urbanik (int. od 
Andrzeja Maćka z rodziną) 

18:00 + Franciszek Bućko (w 36. rocz. 
śm.) 

+ Ryszard Majka (int. od ojca 
chrzestnego z Łask) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od Barba-
ry z Krzysztofem z rodziną) 

+ Katarzyna Stój (greg. – int. od 
Barbary – koleżanki Anny) 

+ Kazimierz Bracha (int. od sąsia-
dów Marków) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od Ewy  
i Mokrana) 

+ Matylda Szeląg (int. od rodziny 
Jerzyków z Glinika Polskiego) 

Sobota15.01 

7:00 + Janusz Krychta (int. od kuzyno-
stwa: Barbary, Wiesławy i Leszka z 
Krakowa) 

+ Stanisław Buczyński (int. od 
chrześnic Doroty i Urszuli z rodzi-
nami) 

18:00 + Stanisław Nowak 

+ Ryszard Majka (int. od ciotki 
Marii z Łask) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od Barba-
ry z Krzysztofem z rodziną) 

+ Katarzyna Stój (greg. – int. od 
Magdy z rodziną) 

+ Kazimierz Bracha (int. od sąsia-
dów Kwolków) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od Marii 
Dąbrowskiej z rodziną) 

+ Matylda Szeląg (int. od Karamo-
nów z Wrocanki) 

+ Henryk Berezowski (int. od 
Władysława Sajdaka z rodziną) 

Niedziela 16.01 

7:00 O Boże miłosierdzie dla Aleksan-
dry 

8:30 
Wrocanka 

Zmarłe siostry z Róży Objawienia 
Niepokalanie Poczętej św. Berna-
dety (int. od sióstr) 

10:00 + Robert Wrona (w 1. rocz. śm.) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od Bar-
bary z Krzysztofem z rodziną) 

+ Katarzyna Stój (greg. – int. od 
Marii Maraj z rodziną) 

+ Kazimierz Bracha (int. od eme-
rytów Kopalni Roztoki) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od 
Elżbiety Żołądź z rodziną) 

+ Matylda Szeląg (int. od Małgo-
rzaty i Ireny) 

+ Henryk Berezowski (int. od 
Konrada z żoną) 

11:30 Za parafian 

+ Maria Goleń 

16:30 + Józefa i Mieczysław Betlej  
(w 14. rocz. śm. Józefy) 

 
 

 
 

Ogłoszenia parafialne 

1. Dziś i za tydzień o godz. 16:00 
Nieszpory ludowe. 
2. W poniedziałek po Mszy zbiórka 
ministrantów do godz. 20. O godz. 20:00, 
na zakończenie ks. Łukasz zaprasza na 
niedługie spotkanie ojców naszych 
ministrantów i lektorów. 
3. We wtorek o godz. 19:00 Koło Biblijne 
na plebanii. 
4. W tym tygodniu spotkania dla 
kandydatów do Bierzmowania:  
w czwartek o godz. 18:40 i w sobotę  
o godz. 15:30. 
5. W czwartek dodatkowa Msza święta  
o godz. 20:00, po niej adoracja. 
Zakończenie w piątek o godz. 12:30. 
6. W piątek po Mszy wieczornej 
spotkanie KSM. 
7. W sobotę o godz. 10:00 spotkanie 
scholii dziecięcej. 
8. W sobotę o godz. 17:30 Różaniec  
w intencji Obrony Życia wraz  
z błogosławieństwem rodziców 
oczekujących potomstwa. 
9. Spotkania duszpasterskie z racji kolędy  
w tym tygodniu: w środę Tarnowiec  
i Wrocanka. Dla Tarnowca Msza  
i spotkanie w kościele, a dla Wrocanki 
Msza i spotkanie w kaplicy dojazdowej 
(także o 18:00). Jeżeli ktoś chce można 
przynieść wodę do poświęcenia, aby 
pokropić nią po powrocie swój dom. 
Pragnących złożyć ofiarę kolędową na 
utrzymanie księży, prosimy, aby uczynili 
to składając ją w kopercie na składkę. 
10. Osoby, które zaprosiły księdza na 
kolędę w domu, będą umawiane 
indywidualnie. 
11. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 5. i 6. z Umieszcza. 
12. Wszystkie ogłoszenia w gazetce,  
w gablotce i na stronie parafii. 
 

 

 
 

 

 

 
 


