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       Tarnowiec, 30 stycznia 2022 

O modlitwie – cd. 
Dziś w naszym cyklu artykułów o modlitwie odpowiedź na kolejne dwa pytania. 

A może ktoś ma jeszcze inne? Jeżeli tak, to śmiało można je przekazać przynosząc na 
kartce do zakrystii albo drogą mailową lub też przez Messengera parafialnego. A na 
razie dzisiejsze pytania. Zapraszam do lektury. 

Modlitwa, bez odpowiedzi - czy przestać się modlić ? 
Czy rzeczywiście może być modlitwa bez odpowiedzi? Nie! Choć z naszej perspek-

tywy, tak może się czasem wydawać. Bóg bowiem jest istotą nieskończenie nas prze-
wyższającą i wie lepiej niż my jak i kiedy odpowiedzieć na naszą modlitwę. Problem jest 
w tym, że prosząc o coś chcielibyśmy decydować za Boga jak ma spełnić naszą prośbę 
i w jakim momencie. Często życzymy sobie, aby to było „tu i teraz”. A jeżeli się tak nie 
dzieje, to myślimy, że Bóg nie wysłuchał naszej modlitwy. Tymczasem... Bóg zawsze 
wysłuchuje i nigdy nie pozostawia nas bez swojej odpowiedzi. Może czasem przyjść ona 
dużo później, przecież Bóg jest poza czasem i u Niego „jeden dzień jest jak tysiąc lat, 
a tysiąc lat jak jeden dzień” (2 P 3,8). Trzeba czasem czekać cierpliwie i wytrwale się 
modlić. Przykładem jest św. Monika, która przez wiele lat modliła się o nawrócenie 
swojego syna. Bóg odpowiedział na jej modlitwę niedługo przed jej śmiercią i zobaczyła 
swoje dziecko – już wtedy dorosłego mężczyznę na drodze wiary chrześcijańskiej. Od-
powiedź Boga przerosła niewątpliwie jej oczekiwania, bo łaska Boża tak dotknęła jej 
syna, że dziś czcimy go jako jednego z największych świętych – a mowa jest o św. Augu-
stynie. Może Bóg wiedział, że wcześniejsze nawrócenie byłoby przez niego zmarnowa-
ne? Może... Bóg wie lepiej! A co gdy modlimy się o uzdrowienie kogoś, a on umiera? 

Podobnie, odpowiedzią Boga może być np. przemiana naszego serca i otwarcie na 
jego działa w nas. Nieraz odpowiedź Boga jest inna niż sobie zaplanowaliśmy albo jest 
bardzo cicha i potrzeba wyrobienia duchowego, aby jej nie przegapić. Nigdy nie wolno 
nam przestać się modlić. Jezus przecież zapewnia nas: „Proście, a będzie wam dane; 
szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; 
kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.” (Łk 11,9-10), a słowa te poprzedza przy-
powieścią o „natrętnym przyjacielu” (Łk 11,5-8). Pamiętam jednego księdza, który 
opowiadał mi, że pewnego razu modlił się o coś za przyczyną św. Józefa. Wtedy nie 
otrzymał tego, o co się modlił. Upłynęło kilka lat i jego prośba po długim czasie został 
wysłuchana, a on już nawet zapomniał, że o to prosił. Ale gdy się spełniło, zrozumiał, że 
to św. Józef uprosił tę łaskę.  

Czy modlitwa w stanie grzechu ma sens ?  
Każda modlitwa ma sens. To nie Bóg odwraca się od nas ale to my przez grzech od-

wracamy się od Niego. Boża uwaga jest zawsze na nas skierowana. Grzech jednak 
sprawia, że to nam ciężko jest się modlić. Ale nie wolno nam wtedy porzucać modlitwy. 
Oczywiście nie ma ona wtedy wartości zasługującej, ale jest dla nas szansą nawrócenia 
i szybkiego powrotu do Boga. Człowiek, który popełnił grzech ciężki przez modlitwę 
wchodzi w ducha pokuty i uniżenia wobec Boga. Przykładem jest Dawid, który po grze-
chu z Batszebą modli się jeszcze żarliwiej, błaga Boga o zmiłowanie i uznaje swój 
grzech. Tradycja widzi w Psalmie 51 modlitwę Dawida – grzesznika: „Zmiłuj się nade 
mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją niepra-
wość!...” A czy można prosić Boga o cokolwiek będąc w grzechu? Można ale trzeba 
uświadomić sobie, że to trochę niezrozumienie tego, co najistotniejsze. Najważniejszą 
rzeczą jest przecież nasze zbawienie – życie wieczne. Jeżeli ja pozbawiam się go przez 
grzech ciężki i nie myślę się nawrócić, i trwam w nim przez długi czas ryzykując swoją 
wiecznością, a proszę o jakieś inne sprawy doczesne, to mijam się z Bożym planem. 
Jezus mówi nam:  „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, 
a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?” (Mt 
16,26). Nasza modlitwa ma zatem w pierwszym rzędzie mieć na uwadze nasze zbawie-
nie, a następnie dopiero to, co dotyczy naszej ziemskiej codzienności.  

Ks. Łukasz 

Ogłoszenia parafialne 
1. Dziś o godz. 14:30 Festiwal Kolęd. 
Wystąpi kilkanaścioro dzieci, a na 
koniec pokolędujemy ze scholą dzie-
cięcą. Zapraszamy do wysłuchania 
i wspólnego śpiewania.  
2. We wtorek o godz. 19:00 Koło Bi-
blijne na plebanii. 
3. W środę święto Ofiarowania Pań-
skiego. Msze święte o godz. 7:00, 
10:00 i 18:00. Zachęcamy, aby przy-
nieść świece na Liturgię. Jest to dzień 
życia konsekrowanego. Składka 
mszalna na klasztory kontemplacyjny 
w diecezji. 
4. W czwartek dodatkowa Msza świę-
ta o godz. 20:00, po niej adoracja. 
Zakończenie w piątek o godz. 12:30. 
5. Najbliższy piątek to pierwszy piątek 
miesiąca. Spowiedź we Wrocance od 
godz. 16:00 i Msza o godz. 16:30; 
w Tarnowcu od godz. 17:00 i Nabo-
żeństwo o 17:30. 
6. Najbliższa sobota to pierwsza sobo-
ta miesiąca. W tym miesiącu ze wzglę-
dów epidemicznych przyjedziemy 
tylko do tych chorych, którzy będą 
zgłoszeni w zakrystii lub telefonicznie 
do najbliższego piątku. Przy tej okazji 
przypominamy, że zawsze jesteśmy 
gotowi jechać z posługą sakramental-
ną do chorych, którzy tego potrzebują 
w danym momencie. 
7. W sobotę o godz. 17:00 nabożeń-
stwo pierwszosobotnie. 
8. W diecezji rozpoczyna się przygo-
towanie szafarzy nadzwyczajnych. 
Mogą nimi zostać mężczyźni między 
35 a 65 rokiem życia. Zainteresowa-
nych prosimy o kontakt z księdzem 
proboszczem. 
9. W najbliższą niedzielę adoracja po 
Mszy o godz. 7:00 do godz. 9:30. Po-
południu o godz. 16:00 Różaniec 
i zmiana tajemnic różańcowych. 
10. Przy wyjściu z kościoła są wyłożone 
materiały wizyty duszpasterskiej przy-
gotowane przez naszą diecezję. Pro-
simy, aby Ci, którzy ich jeszcze nie 
otrzymali zabrali po jednej sztuce do 
każdego domu.  
11. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
w minionym tygodniu. W tym tygo-
dniu zapraszamy gr. 4. i 5. z Brzezówki.  
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 31.01- św. Jana Bosko 

7:00 + Danuta Świdrak (int. od wnuków Szymona i Michała) 

+ Zofia Sikora (int. od znajomych z Granicy) 

18:00 + Augustyn Świszcz (int. od syna Pawła z rodziną) 

+ Ludmiła Nawracaj 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od kuzynki Lucyny z rodziną) 

+ Henryk Berezowski (int. od Jadwigi Laba z rodziną) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od rodziny Kołodziejów 
i Ochońskich z Warzyc) 

Wtorek 01.02  

7:00 + Katarzyna Stój (int. od cioci Lucyny z rodziną z Jasła) 

+ Zofia Sikora (int. od rodziny Gancarz od kuzynki) 

18:00 + Danuta Świdrak (int. od brata Franciszka z rodziną) 

+ Maria Goleń (int. od rodziny z Dobieszyna) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od kuzyna Pawła z ciocią) 

+ Henryk Berezowski (int. odJadwigi Berezowskiej 
z rodziną) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od koleżanek i kolegów córki 
z laboratorium) 

+ Roman Węgrzyn (int. od rodziny Kozickich) 

Środa 02.02 – Święto Ofiarowania Pańskiego 

7:00 + Katarzyna Stój (int. od męża i synów) 

+ Danuta Świdrak (int. od córki Barbary z mężem) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Paweł Pikuła (w rocz. śm.) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od Rafała i Natalii) 

+ Henryk Berezowski (int. od współpracowników 
z Elektro) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od Janiny Lawery z Tarnow-
ca) 

+ Roman Węgrzyn (int. od rodziny Wojtasów) 

Czwartek 03.02 

7:00 + Maria Goleń (int. od wnuczki Sabiny z prawnukami) 

+ Ludwika i Stefan Pniaczek 

18:00 + Katarzyna Stój (int. od kuzynów Michała i Łukasza) 

+ Anna, Maria, Stanisław, Henryk Budziak 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od Małgorzaty z Jasła) 

+ Henryk Berezowski (int. od współpracowników 
z Elektro) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od Henryka Króla z rodziną) 

+ Roman Węgrzyn (int. od Teresy i Aleksandra Słysz) 

+ Marian Godzisz (int. od Katarzyny Inglot z rodziną) 

Piątek 04.02 

7:00 
  

+ Katarzyna Stój (int. od chrześnicy Wiktorii) 

+ Maria Goleń (int. od rodziny z Głowienki Słuchów) 

16:30 
Wrocanka 

W 84. rocznicę urodzin, o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej Tarnowieckiej dla Lepuckiej 

18:00 Prośba o opiekę i błogosławieństwo Boże za wsta-
wiennictwem Matki Bożej Tarnowieckiej dla Marii i jej 
rodziny 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od Marcina z rodziną) 

+ Henryk Berezowski (int. od współpracowników 
z Elektro) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od rodziny  z Iwonicza) 

+ Marian Godzisz (int. od rodziny Mędrek i Paduch 

+ Roman Węgrzyn (int. od koleżanek i kolegów Kamila 
z pracy) 

Sobota 05.02 – św. Agaty 

7:00 + Maria Goleń (int. od córki Danuty z rodziną) 

+ Julia i Władysław Dubiel  

18:00 Prośba o opiekę i błogosławieństwo Boże za wsta-
wiennictwem Matki Bożej Tarnowieckiej dla Roberta 
i  ego rodziny 

+ Katarzyna Stój (int. od cioci Barbary z wujkiem Ja-
nem) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od sąsiadki Janiny Biernat 
i Anny Gałka) 

+ Henryk Berezowski (int. od Anny i Kazimierza Styś) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od Lucyny i Tomasza Burycz-
ków z rodziną) 

+ Marian Godzisz (int. od rodziny Wolańskich i Ziołów) 

+ Roman Węgrzyn (int. od pracowników Sądeckiego 
Bartnika)  

Niedziela 06.02 

7:00 + Stanisław Skop (w 22. rocz. śm.) 

8:30 
Wrocanka 

+ Adam 

10:00 + Stanisław Grochowski (w 2. rocz. śm.) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od koleżanek i kolegów z Ko-
palni Osobnica) 

+ Agnieszka Garbacik (int. od Kucharskich) 

+ Roman Węgrzyn (int. od Małgorzaty i Ryszarda Rącz-
ka) 

+ Marian Godzisz (int. od rodziny Hajduków z Biało-
brzegów) 

11:30 Za parafian 

+ Małgorzata Ciepiela (w 11. rocz. śm.) 

16:30 + Karolina Syrek (w 14. rocz. śm.) 

 

Spotkanie kolędowe scholi dziecięcej 
Wprawdzie liturgicznie Okres Bożego narodzenia za nami ale 
w duchu radości Bożego Narodzenia w sobotę 22 stycznia 
w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie kolędowe 
dla dzieci ze scholi i ich rodziców.  

Rozpoczęliśmy modlitwą, następnie posililismy się pierogami 
i przy akompaniamencie instrumentów wspólnie pokolędo-
waliśmy. Wieczór upłynął nam szybko. Dobrze było się spo-
tkać, poznać się nam dorosłym i wspólnie uwielbiać śpiewem 
Boga narodzonego wśród nas. Wszystkim gorąco dziękuję za 
przygotowanie tego spotkania.  

Ks. Łukasz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
~Cytat dnia~ 

« Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. » [Jr 
1,17b] 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Jr 1,4-5.17-19   Ps 71   1 Kor 12,31-13,13   Łk 4,21-30 

Każdy z nas na mocy Chrztu jest kapłanem, królem i proro-
kiem. Dzisiejsza Liturgia słowa pokazuje nam misję prorocką. 
Na czym ona polega? Na przekazywawaniu światu tego co 
Bóg do nas mówi, co o sobie objawia i czego od nas oczekuje. 
To nie łatwe zadanie. Głoszenie prawdy, nieraz tym, którzy jej 
nie chcą usłyszeć może spotkać się z oporem a nawet prze-
śladowaniem. Zadanie proroka ma być wypełniane w duchu 
miłości - słowo Boże mam przekazywać innym bo ich kocham 
i zależy mi na ich zbawieniu. Jak wypełniam to zadanie i jak 
przyjmuję tych, którzy tą funkcję pełnią wobec mnie?  
 


