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Tarnowiec, 23 stycznia  2022 

W blasku Bożej łaski 

Kiedy przychodzimy na ten świat obarczeni jesteśmy grzechem 
pierworodnym powstałym z winy Adama i Ewy, którzy złamali 
Boże przykazanie i będąc w raju, zerwali owoc z drzewa poznania 
dobra i zła. My jako potomkowie mamy udział w ich przewinieniu  
i jesteśmy obarczeni skutkami ich nieposłuszeństwa. Jednak Bóg 
zawarł ponownie przymierze z człowiekiem, zesłał Syna Swojego – 
Jezusa Chrystusa, który przez mękę i śmierć odkupił winy 
człowieka i umożliwił mu osiągnięcie zbawienia. W tym celu 
potrzebne są sakramenty ustanowione przez Pana Jezusa, dzięki 
którym uzyskujemy szczególne łaski.  

Pierwszym Sakramentem, który przyjmujemy jest Chrzest Święty, 
to on pozbawia grzech pierworodny i od tego momentu możemy 
znajdować się w stanie łaski uświęcającej, czyli szczególnej 
bliskości Boga. Łaska to nie jest wynik jakiś szczególnych zasług czy 
starań, ale po prostu jest to dar Boży, który naszą duszę oczyszcza 
z grzechów ciężkich, czyni ją piękną i świętą. Niektórzy ludzie 
myślą, że łaska uświęcająca potrzebna jest do dobrej śmierci, a to 
przecież bez niej żyć się nie da. Kiedy w 1854 roku w Turynie 
wybuchła epidemia cholery, władze włoskie utworzyły dwa 
szpitale, ale ludzie bali się nawet tam przywozić chorych, a co 
dopiero pielęgnować. Wówczas ks. Jan Bosko wyznaczył 30 
chłopców i poprosił o pomoc; najpierw rozdał im medaliki  
z Niepokalaną i obiecał, że nikt się nie zarazi pod jednym 
warunkiem; wszyscy będziecie w stanie łaski uświęcającej. Pomoc 
okazała się skuteczna i nieoceniona. Łaska uświęcająca to takie 
stare słowo, że aż nowe chcę powiedzieć. Pamiętam z lekcji religii, 
że jest potrzebna do przyjęcia Komunii Świętej, bo inaczej będzie 
świętokradztwo. No i dobrze by było być w stanie łaski 
uświęcającej, kiedy odchodzimy z tego świata, bo nigdy nie 
wiadomo czy nie przyda się z tamtej strony. Kiedyś mój znajomy 
powiedział: zauważyłem, że kiedy nie jestem w stanie łaski 
uświęcającej o wszystko obwiniam żonę. No niestety zły duch   
dokłada wszelkich starań, by utrzymać nas w grzechu, do 
człowieka się wtedy wszystko przykleja nie ma bariery ochronnej, 
zanika układ odpornościowy i wówczas rujnujemy życie swoje  
i bliskich. Trwanie w grzechu, a więc bez łaski jest „rzeczą 
diabelską” jak powie św. Augustyn. Dopóki człowiek żyje, zawsze 
ma możliwość nawrócenia, pokutowania, odkręcenia złych 
nawyków. 

 Kościół przychodzi z pomocą w różnych zawikłanych sytuacjach 
życiowych, tak by można żyć w łasce Bożej.  Jak poznać, że żyję  
w łasce?  Nigdy nie mam całkowitej pewności, bo gdybym była na 
100% pewna, byłabym bliska pychy, wchodziłabym w nieswoje 
buty, a tak ten margines niepewności zmusza mnie do pokory i do 
poprawy życia. Zauważyłam, że są pewne znaki, wskazujące na to, 
że żyję w łasce; jest to wewnętrzny pokój i pragnienie Boga, 
wierność w tych dużych i małych rzeczach. To tak jak  
w małżeństwie – jak się kocha żonę, to nie poprzestaje się na tym,  

 
że jest się jej wiernym, ale chcę jej też sprawić radość. Co byś 
zrobił na wieść, że za godzinę będzie koniec świata? Wielu 
powie, lecę się wyspowiadać, a jeśli taki delikwent nie zastanie 
księdza …. / bo tez poleciał się wyspowiadać/ Innymi słowy, 
normalnym stanem chrześcijanina jest życie w łasce 
uświęcającej. To bądź! Bóg wszystko przygotował. Konfesjonały 
czekają. Reszta zależy od ciebie. 

Teresa 
 

 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Ne 8,1-4a.5-6.8-10   Ps 19   1 Kor 12,12-30    
Łk 1,1-4;4,14-21 

Dziś słowo Boże o słowie, które czytamy i słuchamy. Warto  
w świetle czytań tej niedzieli zapytać sie o nasze czytanie i słu-
chanie słowa Bożego zarówno we Wspólnocie jak i indywidual-
nie. To podstawowa forma przez którą Bóg do nas przemawia. 
Jakie miejsce dajemy jej w naszym życiu chrześcijańskim? Jak 
dbamy o jakość słuchania? Czy słuchamy całymi sobą – na ile 
chłoniemy słowo wszystkimi naszymi zmysłami? Wierzysz, że 
Bóg mówi do Ciebie – że to co zapisane jest w Księdze Pisma 
Świętego rzeczywiście jest słowem Bożym?  
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 24.01 – św. Franciszka  
Salezego 

7:00 + Augustyn Świszcz (int. od Anny 
Dziury) 

+ Krzysztof Hańba (int. od rodzi-
ny Tomasików z Tarnowca) 

18:00 + Stanisława Urbanik (int. od 
rodziny Jamrogiewiczów) 

+ Stanisława Hap (int. od syna 
Bogusława z rodziną) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od Sta-
nisławy Rozpary z rodziną) 

+ Katarzyna Stój (greg. - int. od 
Roberta i Stanisławy Osolińskich) 

+ Kazimierz Bracha (int. od są-
siadów Bojków) 

+ Henryk Berezowski (int. od 
Antoniego i Marii Berezowskich) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od 
Małgorzaty i Ryszarda Hańba  
z rodziną) 

+ Matylda Szeląg (int. od pra-
cowników Gazowni w Jaśle) 

Wtorek 25.01 – święto Nawrócenia  
św. Pawła 

7:00 + Krzysztof Hańba (int. od Teresy 
i Kazimierza Ciaciek) 

+ Danuta Świdrak (int. od syna 
Wojciecha z żoną) 

18:00 + Stanisława Hap (int. od syno-
wej Anny) 

+ Augustyn Świszcz (int. od są-
siadów Kozickich) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od Ro-
mana Rozpary z rodziną) 

+ Katarzyna Stój (greg. - int. od 
Agnieszki Ro z rodziną) 

+ Kazimierz Bracha (int. od kie-
rownika Kopalni Ośrodka Krosno 
– Grzegorza Zajdel) 

+ Henryk Berezowski (int. od 
rodziny Sanockich z Chlebnej) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od 
Marii i Zbigniewa Klekot) 

Środa 26.01 – św. Tymoteusza i Tytusa 

7:00 + Augustyn Świszcz (int. od ro-
dziny Kobaków) 

+ Krzysztof Hańba (int. od Barba-
ry Kiszka z mężem) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Józef Musiał (w 21. rocz. śm.) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od Marii 
Sysoł) 

+ Katarzyna Stój (greg. - int. od 
Izy Maniewskiej z rodziną) 

+ Kazimierz Bracha (int. od kie-
rownictwa i pracowników Ko-
palni Roztoki) 

+ Henryk Berezowski (int. od 
rodziny Lepuckich z Chlebnej) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od 
córki koleżanki Moniki Jasińskiej) 

Czwartek 27.01  

7:00 
 

+ Krzysztof Hańba (int. od rodzi-
ny Weberów) 

+ Danuta Świdrak (int. od wnuka 
Huberta) 

18:00 + Stanisława Hap (int. od syna 
Janusza z żoną) 

+ Augustyn Świszcz (int. od Mar-
ty i Jana Radoń z rodziną) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od 
Agnieszki i Sławka z rodziną) 

+ Katarzyna Stój (greg. - int. od 
rodziny Głowackich) 

+ Kazimierz Bracha (int. od kole-
gi Marka Kochanek z rodziną) 

+ Henryk Berezowski (int. od 
Bogumiły i Piotra Siary) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od 
Władysława Świdraka) 

Piątek 28.01 – św. Tomasza z Akwinu 

7:00 + Danuta Świdrak (int. od syna 
Stanisława z żoną) 

+ Zofia Sikora (int. od pracowni-
kow hospicjum w Krośnie) 

18:00 + Stanisława Hap (int. od wnu-
ków z Jedlicza) 

+ Augustyn Świszcz (int. od sio-
stry z rodziną) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od są-
siadów Angstrów) 

+ Katarzyna Stój (greg. - int. od 
rodziny Wiśniowskich i Sekun-
dów) 

+ Henryk Berezowski (int. od 
Tomasza i Celiny Siara z Chleb-
nej) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od 
Małgorzaty Gorgosz z rodziną z 
Jasła) 

Sobota 29.01 

7:00 + Danuta Świdrak (int. od córki 
Marty z mężem) 

+ Zofia Sikora (int. od rodziny 
Klocek i Wójcik) 

18:00 + Stanisława Hap (int. od syna 
Zbigniewa) 

+ Augustyn Świszcz (int. od 
chrzestnego Tomasza z rodziną) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od ro-
dziny Bućków) 

+ Katarzyna Stój (greg. - int. od 
koleżanki Iwony Lubaś) 

+ Henryk Berezowski (int. od 
Michała i Anny Lula z dziećmi) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od 
dyrekcji i pracowników Zespołu 
Szkół nr 3 z Jasła) 

Niedziela 30.01 

7:00 Zmarli z rodziny Suskich i Pary-
siów 

8:30 
Wrocanka 

+ Kazimierz (w 4. rocz. śm.) 

10:00 Z Róży NMP Niepokalanie Po-
czetej, o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla sióstr i ich 
rodzin 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od 
rodziny Buczków z Krosna) 

+ Katarzyna Stój (greg. - int. od 
Bożeny i Mariusza Dybaś  
z rodziną) 

+ Henryk Berezowski (int. od 
Bogusławy i Bogdana Sypek 

+ Agnieszka Garbacik (int. od 
pracowników administracji 
Zespołu Szkół nr 3 z Jasła) 

11:30 Za parafian 

W int. Ireny o zdrowie oraz za 
śp. Stanisława Józefczyka i 
Bogdana Józefczyka oraz zmar-
łych rodziców 

16:30 + Bolesław Lula (w 8 rocz. śm.) 

 
 

 
 

Ogłoszenia parafialne 

1. Dziś i w następną niedzielę o 16:00 
Nieszpory ludowe. 

2. W tym tygodniu: we wtorek święto 
Nawrócenia św. Pawła. 

3. We wtorek o godz. 19:00 Koło Biblijne 
na plebanii. 

4. W tym tygodniu spotkania dla 
kandydatów do Bierzmowania z klas VII: 
w czwartek o 18:45 i w sobotę o 15:30. 
Prosimy, aby młodzież przyniosła świece 
chrzcielne.  

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, w sobotę o godz. 10:00 
spotkanie scholii dziecięcej. 

7. W najbliższą niedzielę o godz. 14:30 
zapraszamy na Festiwal Kolęd. Po 
występach dzieci zaśpiewa nasza schola 
dziecięca. Zapraszamy do wspólnego 
kolędowania. Jeszcze dziś można 
zgłaszać dzieci w zakrystii.  

8. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 2. i 3. z Brzezówki.  

9. Wszystkie ogłoszenia w gazetce,  
w gablotce i na stronie parafii. 

 

 

 
 

 

 

 


