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Zniszczyć Święta Bożego Narodzenia,  

zniszczyć świętość życia - poradnik 

Jeszcze do początku lutego tradycyjnie śpiewamy kolędy. 
Wychwalamy dary Bożego Narodzenia. Przypominamy sobie 
pragnienia i marzenia, może postanowienia noworoczne. 
Wszystko by podtrzymać swoją wytrwałość w dobrem i ją 
solidnie wypełniać. To jest ważna cecha chrześcijanina. Czło-
wieka, który nie tylko pragnie ale też realizuje. Marzenia  
i pragnienia czasu Świąt Bożego Narodzenia i zbliżania się 
nowego roku kalendarzowego zostały wyposażone przez 
świadectwo człowieka, który wykazał się wytrwałością – 
Święty Szczepan, męczennik. Wybrany do grona 7 diakonów, 
życiem swoim dawał świadectwo wiary, nie uginał się mimo 
różnych otaczających go sytuacji. Jest on wzorcem aby 
wszystkie bożonarodzeniowe pragnienia, marzenia były wy-
trwale prowadzone przez wszystkie dni. Aby atmosfera świąt 
nie skończyła się wraz z kolędami i schowaniem choinki do 
szafy.  

Rolą Słowa Bożego jest wskazywać drogę świętości. Ostrze-
gam (!) w tym jednak artykule treść może zadziałać odwrot-
nie. Na bazie pierwszego czytania z święta Świętego Szczepa-
na (26 XII) chciałbym przekazać podręcznik, kilka punktów 
zachowania, które pomogą zniszczyć dary, jakie przyniosły 
święta oraz całą świętość życia. Kto chce może skorzystać.  

„Podręcznik zniszczenia świąt dla siebie samego, dla kogoś 
bliskiego”. To podręcznik, który podali oprawcy św. Szczepa-
na. Najpierw „podnieśli wielki krzyk” (Dz 7,57) Woleli go 
przekrzyczeć. Tak naprawdę głośniej krzyczy ten, który jest 
słabszy. To broń, żeby wzmocnić przekaz od słabego adresata, 
czasem też bez merytorycznej treści. Mamy w pamięci wiele 
publicznych wulgarnych zachowań. Również w kręgach ro-
dzinnych; kiedy chce się zniszczyć miłość, wchodzi krzyk. Wy-
krzyczeć wszystkie emocje. Te, które dotyczą konkretnej sy-
tuacji, ale skoro już buzia otwarta, to i razem wykrzyczeć 
wszystkie elementy historii rodzinnej, z minionych lat. Skoro 
jeden uzbrojony żołnierz słowny, to i całą armię puścić w bój. 
Z pewnością wokół św. Szczepana było kilku, którym on oso-
biście nie spodobał się. Dzieje podają, że wokół był „tłum”; to 
pewnie ci, co skorzystali z okazji.  

Po drugie , co oni robią? „zatkali sobie uszy” (Dz 7,57). Czę-
sto hamulcem ataku jest gdy usłucha się dobrej rady. „Posłu-
chaj, wyhamuj”. A oni nie. Woleli zatkać sobie uszy. To dobra 
wskazówka; przestań innych słuchać, zajmij się sobą. Nie 
zwracaj uwagi na to, co bliski chce powiedzie. Zatkaj uszy 
palcami, słuchawkami, Internetem i nie miej możliwości by 
posłuchać tego, który przez cały rok nie ma jak wyrazić dobro. 
Posłuchać choćby tego, że ktoś prosi na obiad jedną gałkę 
ziemniaków, a nie całą stertę. Posłuchaj swoich bliskich. 

 
 

 
Następnie „rzucili się na niego wszyscy razem”(Dz 

7,57) . Jakoś to dziwne, że kiedy trzeba się wziąć za 
robotę, to trudno jest zebrać ekipę. A do głupoty, to 
klika szybko się zbiera. Towarzystwo do zła od razu jest 
połączone. Jakże łatwo się dokonuje integracja. Gdy 
ktoś boryka się z problemem alkoholowym, szybko 
znajdzie pomocnika, pseudo przyjaciela, co podrzuci do 
garażu „upominek” by w tajemnicy przed rodziną za-
kosztował, a w konsekwencji przyniósł zło do rodziny. 
Razem sobie pomagamy, by jeden drugiemu poniszczył 
świętość rodzinną. Wspierać się w złu to ważny punkt. 

I wreszcie „kamieniami rzucają”. Dziś nie zawsze 
trzeba schylić się po kamień. Wystarczy usiąść do kla-
wiatury komputera i wrzucić komuś taki czy inny ko-
mentarz. Rzucają, stalkują, opluwają. Nonszalancko, 
czasem pisząc teksty na sedesie, mając frajdę szkalo-
wać w sieci niewinnych ludzi.  

Podsumowanie: Wszystkie te punkty to recepty by 
nie tylko zniszczyć Boże Narodzenie, ale też zniszczyć 
całą świętość życia. A św. Szczepan? On modlił się za 
swoich prześladowców. Teraz wstawia się za nami  
u Boga byśmy nie  skorzystali z tego poradnika.  

Ks. Paweł Smoleń 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Iz 58, 7-10  Ps 112 (111), 4-5. 6-7. 8a i 9  
1 Kor 2, 1-5 Mt 5, 13-16 

 

Sól konserwuje pokarmy przed zepsuciem. Dobre 
czyny — czyli duchowe piękno — pociągają innych do 
wysiłku i do duchowego zmartwychwstania. Innymi 
słowy: „Słowa uczą, lecz przykłady pociągają”. Podaj 
konkretne przypadki takiej postawy ze swojego życia. 

Dlaczego polskich świętych, błogosławionych nazy-
wamy „solą polskiej ziemi”? Kogo i kiedy Pan Bóg po-
wołuje do świętości? Czy tylko wybranych? Czy też 
może wszystkich ludzi ochrzczonych? 

Być solą ziemi — to starać się być chrześcijaninem 
naprawdę? Co to oznacza? Czego taka postawa od nas 
wymaga? 

Być solą ziemi — to być „solą dla ziemi”, czyli być 
środkiem chroniącym innych przed zepsuciem. Co to 
konkretnie oznacza? 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 30.01 

7:00 + Wiktor Barański (od wujka 
Albina) 

+ Mariusz Dobrowolski (od 
siostry z rodz.) 

18:00 + Władysława Filip (od syna 
Zdzisława z dziećmi) 

+ Joanna (6. rocz. śm.) i Mieczy-
sław Kłodowscy 

Poza + Zdzisława Grzesik (od rodz. 
Ziemiańskich) 

+ Władysław Świdrak (od Jana 
Figlusa z rodz.) 

+ Janina Woźniak (od rodz. 
Cabanów) 

+ Romuald Hap (od wnuka Ja-
kuba z rodz.) 

Wtorek 31.01  - św. Jana Bosko  

7:00 + Wiktor Barański (od wujka 
Bogusława) 

+ Mariusz Dobrowolski (od 
Małgorzaty Skiby z rodz.) 

18:00 + Józef Markuszka i zmarli  
z rodz. Ryzner 

+ Władysława Filip (od synowej 
Krystyny) 

Poza + Zdzisława Grzesik (od Henryka 
Grzesik) 

+ Janina Woźniak (od rodz. 
Podrazów) 

+ Romuald Hap (od Alicji i Jana 
Krajewskich z rodz.) 

Środa 01.02   

7:00 + Władysława Filip (od wnuka 
Marcina z rodz.) 

18:00 Int. Ofiarodawców 

+ Wiktor Barański (od siostry 
Anny z rodz.) 

+ Mariusz Dobrowolski (od 
swatów) 

Poza + Zdzisława Grzesik (od rodz. 
Kopczaków) 

+ Janina Woźniak (od Anny  
i Macieja Woźniak) 

+ Romuald Hap (od rodz. Got-
frydów) 

Czwartek 02.02 -  święto Ofiarowania 
Pańskiego 

7:00 + Władysława Filip (od wnuka 
Krzysztofa) 

+ Józef Twaróg 

10:00 
Int. Bogu wiadoma 

18:00 
+ Paweł Pikuła 

+ Wiktor Barański (od siostry 
Kingi) 

Poza + Zdzisława Grzesik (od Doroty  
i Jurka Wałęgi) 

+ Janina Woźniak (od Caritasu  
z Tarnowca) 

+ Romuald Hap (od szwagierki 
Janiny Muzyki) 

Piątek 03.02  

7:00 Int. Franciszka – w 1. rocz. uro-
dzin – z prośbą o Boże bł. dla 
rodziny 

16:30 
Wrocanka 

+ Maria Szmyd (od sióstr z Róży 
Objawienia Niepokalanie Poczę-
tej Świętej Bernadecie) 

18:00 
 

+ Anna i Stanisław – w 12. rocz. 
śm. 

+ Wiktor Barański (od Burmi-
strzów i Wójtów Powiatu Jasiel-
skiego) 

Poza + Zdzisława Grzesik (od Kamila 
Koniecznego z rodz.) 

+ Janina Woźniak (od Sanockiej) 

+ Romuald Hap (od dyrekcji, 
grona ped., i prac. SP Nr 12 w 
Jaśle) 

Sobota 04.02   

7:00 + Wiktor Barański (od dr. Dariu-
sza Sobieraja) 

+ Franciszek i Helena Garbarz (w 
2. rocz. śm.) 

18:00 + Ignacy Uram i zmarli rodzice 
Katarzyna i Jakub 

+ Władysława Filip (od syna 
Piotra z żoną) 

Poza 
+ Zdzisława Grzesik (od Jana 
Białek z rodz.) 

+ Janina Woźniak (od rodz. 
Biernackich) 

+ Romuald Hap (od Krystyny i 
Jana Wietechów) 

Niedziela 05.02   

7:00 + Wiktor Barański (od koleżanek 
i kolegów ze Szkoły Podstawo-
wej) 

8:30 
Wrocanka 

W 85. rocz. ur. – Dziękczynna 
Matce Bożej Tarnowieckiej 
Zawierzenia za cudowne 
uzdrowienie i prosząc o dalszą 
opiekę 

10:00 + Stanisław Grochowski (3. rocz. 
śm.) 

+ Zofia i Edward Szarłan (10. 
rocz. śm.) 

Poza + Zdzisława Grzesik (od sąsiada 
Mariusza z rodz.) 

+ Janina Woźniak (od Małgorza-
ty Kędry z rodz.) 

+ Romuald Hap (od Anny Dłu-
skiej) 

11:30 Za parafian 

16:30 + Józefa i Józef Biernaccy (rocz. 
śm.) 

 
 
 

 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

1. W poniedziałek o godz. 18:30 kolej-
ne spotkanie Kursu Alpha. 
2. We wtorek koło biblijne o godz. 
19:00 na plebanii, a o 20:00 schola 
dorosłych w domy pielgrzyma. 
3. W środę Wieczór Uwielbienia. Roz-
poczęcie Mszą św. o godz. 18:00, po 
niej wystawienie Najświętszego Sa-
kramentu i modlitwa uwielbienia. Nie 
będzie nowenny przed Mszą, prośby 
zostaną włączone w uwielbienie. 
4. W czwartek wypada Święto Ofiaro-
wania Pańskiego – dzień życia konse-
krowanego, składka przeznaczona na 
klasztory kontemplacyjne w diecezji. 
Zachęcamy do przyniesienia gromnic 
na Liturgię. Porządek Mszy: 7:00, 
10:00 i 18:00. Nie będzie Mszy o godz. 
20:00. Adoracja rozpocznie się o godz. 
21:00 i potrwa do Mszy św. wieczornej 
w piątek. 
5. Wypada pierwszy piątek Miesiąca. 
Spowiedź we Wrocance od godz. 
16:00 i Msza św. o godz. 16:30. Spo-
wiedź w Tarnowcu od godz. 17:00,  
o godz. 17:45 Litania do Serca Pana 
Jezusa. 
6. Spotkania grup młodzieżowych  
i dziecięcych o stałych porach. 
7. Najbliższa sobota to pierwsza sobo-
ta miesiąca. Przed południem odwie-
dzimy chorych. O godz. 17:00 Nabo-
żeństwo pierwszosobotnie. 
8. W najbliższą niedzielę możliwość 
15-minutowej adoracji po Mszy  
o godz. 7:00 i 8:30. Przed Mszami  
o godz. 10:00 i 11:30 szkoła modlitwy. 
O godz. 16:00 Różaniec i zmiana ta-
jemnic różańcowych. 
9. Porządek wizyty duszpasterskiej na 
ten tydzień: poniedziałek od godz. 
16:00 – Brzezówka  gr. 1., wtorek od 
godz. 16:00 – Brzezówka gr. 2. i 3., 
środa od godz. 16:00 – Brzezówka gr. 
4. i 5., czwartek od godz. 16:00 – Brze-
zówka gr. 6. i 7., sobota od 14.00 - 
Roztoki gr. 1 poniedziałek (6.02) – 
Roztoki gr. 2. Prosimy, aby na czas 
kolędy zamykać psy oraz pozostawiać 
otwarte bramki. 
10. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym tygo-
dniu zapraszamy gr. 2. i 3. z Umiesz-
cza. 

 

 


