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ŚWIĘTY NA TRUDNE CZASY
Nie miał łatwego dzieciństwa w libańskiej wiosce, w któ-

rej przyszedł na świat w 1828 r. (zm. 1898), bieda, praca na 
roli wśród skał Libanu, pilnowanie kóz bydła i posłuszeństwo 
rodzicom wypełniały czas dziecka a potem młodzieńca. Miał 
ogromną chęć do modlitwy, w ten sposób wsączała się miłość 
Boga w serce Charbela Makhlufa. Znany był z wielkiej miłości 
do Boga i do ludzi.

Ponad dwa miliony wiernych każdego roku udaje się 
do klasztoru św. Marona w Annai, gdzie znajduje się grób 
św. Charbela. Ten mnich Libański zasłynął z niezwykłej poku-
ty, pełnej pokory modlitwy, i wytężonej pracy, postu (jeden 
posiłek dziennie). A nade wszystko Charbel dał się prowadzić 
Bożej miłości i świadomie rezygnował z wszelkich przeja-
wów własnej woli, by całe swoje serce oddać Bogu. Pozostawił inicjatywę Panu. We 
wszystkim co robił, z wiarą, która przekracza wszelkie granice, podporządkowywał 
się niedoskonałemu i grzesznemu otoczeniu. Tak bardzo ukochał Boga, że znalazł 
w sobie siłę, by świadomie wyrzekać się wszystkiego, umierał dla siebie by przylgnąć 
do krzyża, pozwalając sobie tylko na tę radość, którą daje Pan. Św. Charbel oÞ arował 
całe swoje życie Bożej miłości. Dobrowolne wyrzeczenie się siebie stanowiło dowód 
wyostrzonej świadomości, że Bóg jest dla niego wszystkim, a on sam wobec Boga � ni-
czym. Bóg zawsze zajmował pierwsze miejsce w jego życiu.

Nie mogło zabraknąć jego zmagań z demonami, jak to było w przypadku św. Anto-
niego Wielkiego. Charbel pokonywał złe duchy dzięki postom i modlitwom, naśladu-
jąc samego Jezusa. Niekiedy można było się domyślać, że pustelnik przeżywa walkę 
wewnętrzną, kiedy zduszonym głosem prosił: �Módlcie się za mnie�. Doznawał pokus 
złamania ślubów czystości lub zawłaszczenia pieniędzy oÞ arowanych przez wierne-
go, ale trzymał się zasady, by niezwłocznie przekazywać otrzymane darowizny prze-
łożonym. Ojciec Charbel odnosił zwycięstwa, pogrążając się w modlitwie oraz świad-
cząc o Bożej miłości. Ani na chwilę nie odwracał oczu od Pana, toteż nie przywiązywał 
żadnej wagi do atakujących go demonów. Adoracja Boga znajdowała się w centrum 
jego życia, i tylko ona nadawała mu sens i spełnienie. Pustelnik stał się znany w bar-
dzo krótkim czasie po śmierci. Przyciągał do klasztoru w Annai, tłumy pielgrzymów 
pragnących się modlić przy jego grobie. Dzięki wstawiennictwu o. Charbela, każdy 



Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31, Ps 128 (127), 1 Tes 5, 1-6, Mt 25, 14-30

SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ

Przypowieść o talentach mogłaby być bardzo pozytywną historią. 
�Pewien człowiek, mając udać się w podróż, przywołał sługi i przekazał 
im swój majątek�. Ci przyjęli go chętnie, zajęli się pomnażaniem 
bogactwa, a gdy właściciel wrócił, wynagrodził ich podwójnie. Gdyby 
nie ten jeden sługa, który postanowił zakopać talent. Tłumaczenie sługi 
jest dziwne, może nawet pretensjonalne: �Przestraszyłem się�, czyni 
wymówki właścicielowi, zarzuca pazerność, a siebie stawia po stronie 
uczciwości. 

Dziś słowo �talent� oznacza zdolności, możliwości, zasoby. Oczywiste 
jest, że talenty należy pomnażać � słudzy z przypowieści, którzy je 
dostali, rozumieli to doskonale, mimo że nikt im nie nakazał pomnażać 
majątku. Jasne jest również, że talentów nie należy zakopywać � przekonuje o tym historia tego, 
który to uczynił. Piękną prawdą jest to fakt, że każdy z  bohaterów opowieści dostał według 
zdolności � sprawiedliwie. Nikt nie został  pokrzywdzony zbyt lichym darem, ani zbyt wielkim 
ciężarem zobowiązania. 

Przenosząc ten obraz na losy współcześnie żyjących ludzi, można zadać pytanie: dlaczego 
mimo właściwego obdarowania, nie wszyscy osiągają sukces?

Każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć na pytanie o swoje starania w rozwoju talentów, 
� wszak każdy z nas je posiada, ale nie każdy pomnaża. Kiedy nie znajdujemy rozwiązania w tej 
kwestii, odpowiedzi szukajmy u Tego, który napisał instrukcję pomnażania każdego obdarowania, 
u Dawcy najpierwszego talentu � zwanego życiem.

(ks. proboszcz)

wracał obdarowany przez Chrystusa wielkimi darami. W latach 1950-1970 ze wszyst-
kich stron świata dotarło do klasztoru trzysta tysięcy listów, w których opisano otrzy-
mane łaski. W obecnych czasach kult św. Charbela jeszcze się wzmocnił. Wielu ludzi 
zeznaje, że otrzymało łaski i cuda. Cuda powrotu do zdrowia, wyleczenie z choroby 
nowotworowej, cud urodzenia zdrowego dziecka, a według badań komputerowych 
usg miało się urodzić niepełnosprawne, czy łaska wyproszenia poczęcia dziecka, gdy 
przesłanki medyczne mówiły coś innego, czy choćby przywrócenie życia � jak  to było 
w Krośnie � po kilkunastominutowym zatrzymaniu akcji serca. Warto zatem często 
przywoływać mnicha libańskiego św. Charbela i modlić się do Pana, o cuda których 
św. Charbel może uprosić.

 (...) U podstaw każdego z (...)talentów każdy z nas, każdy 
bez wyjątku (...) dysponuje nade wszystko jednym uniwer-
salnym talentem, którym jest nasze człowieczeństwo, nasze 
ludzkie �być�. Ewangelia ze swym przykazaniem miłości 
uczy nas pomnażania tego przede wszystkim talentu, talen-
tu naszego człowieczeństwa. Ostateczny osąd naszego życia 
będzie też tego talentu dotyczył nade wszystko.

papież Jan Paweł II



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA (15.11.2020 r.)  

CZYTANIE DOROSŁYCH LEKTORÓW 

/Auguste Valensim/

Trzeba być szalonym, by nie myśleć 
o wieczności. Każdej chwili można 

przekroczyć jej próg

MYŚL TYGODNIA

RADOSNE OPOWIASTKI

15 listopada: 6.30 D. Kolanko; 7.30 
M. Trąd; 9.00 C. Zaforemski; 10.30 
U. Niemiec; 12.00 A. Pastyrzak; 15.30 
T. Szynal; 18.00 W. Baran. 

22 listopada: 6.30 A. Czernicka; 
7.30 B. Gąsior; 9.00 Ł. Niemiec; 10.30 
E. Pastyrzak; 12.00 K. Józefczyk; 
15.30 M. Klocek; 18.00 T. Szynal.  

NARODZENI 
PRZEZ CHRZEST

Cezary Franciszek 
Caban

Generał do szere-
gowców:
� Jeśli macie jakieś 
prośby, to walcie do 
mnie jak do własne-
go ojca!
Na to ktoś woła: � Tato pożycz mi 
dwie stówy i daj kluczyk do wozu. 

1. We wtorek o 18.00 Msza św., a następnie spotkanie Zakonu Rycerzy Kolumba. 
2. W przyszłą niedzielę uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata � ostatnia niedziela roku 

liturgicznego. Ponowimy akt Zawierzenia Chrystusowi Królowi Polski i Świata, Zbawicielowi, 
naszego narodu podczas Mszy o 12.00. Od piątku rozpoczęła się nowenna przed uroczystością 
Chrystusa Króla. 

3. Różaniec przed wieczorną Mszą św. o 17.00 w tym tygodniu prowadzić będzie Róża 
Różańcowa św. Kingi. (p. ZoÞ i Dziedzic).

4. W tym tygodniu wspominamy w liturgii; we wtorek � św. Elżbietę Węgierską; w środę 
� (bł. Karolinę Kózkównę); w piątek � św. Rafała Kalinowskiego; w sobotę � OÞ arowanie NMP; 
w niedzielę � św. Cecylię patronkę śpiewu i muzyki kościelnej. Msza św. w niedzielę o 18.00 
w intencji pana organisty i chóru paraÞ alnego �Trinitas�. 

5. Katechezy przedmałżeńskie rozpoczną się w niedzielę 29 listopada o 13.00 i trwać będą 
przez kolejne 5 niedziel.

6. Serdeczne podziękowanie składamy wszystkim którzy złożyli miesięczną oÞ arę na 
remonty w naszej bazylice. Złożona oÞ ara to 3357, 61 gr. Bóg zapłać za każdy grosz z serca 
oÞ arowany na świątynię Pańską. Dziękujemy oÞ arodawcom, którzy indywidualnie złożyli 
oÞ arę lub na konto paraÞ i oraz tej osobie która złożyła większą oÞ arę. Dobroczyńców polecamy 
w środowej nowennie do MB Nieustającej Pomocy.

7. Codziennie o godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec. O 17.30 
nabożeństwo za zmarłych wypominkowe.



INTENCJE MSZALNE 16-22.11.2020 r.

oprac. ks. Łukasz P.

Poniedziałek 16.11.2020
6:30  + Jadwiga Pasterczyk (od chrześnicy  
 Elżbiety Maciejczyk z rodz.)
7:00  1. + Adela Tomków (16. greg.)
 2. + Maria Chłyń (w rocz. śmierci)
7.00 ss  + Edward Jaśkowiec (od ucz. pogrzebu)
18.00  1. + Stanisław Trznadel 
 (od Karoliny Luśni-Zajdel z rodz.)
 2. + Bolesław Wilusz 
 (od chrześniaka Marka)
 3. + Tadeusz Józefczyk
 4. + Zbigniew OstaÞ l (16. greg.)
 5. o łaskę uzdrowienia Edwarda
` i opiekę MB i św. Charbela dla rodziny

Wtorek 17.11.2020
Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej

6:30  + Andrzej Wojciechowski 
 (od córki Barbary z rodz.)
7:00  1. + Adela Tomków (17. greg.)
 2. ++ Józefa i Aleksander Samson
7.00 ss  + Czesława Kurowska 
 (od ucz. pogrzebu)
18.00  1. + Bolesław Wilusz 
 (od siostry Michaliny z rodz.)
 2. + Wiesława Polak 
 (od wnuka Bogusława z rodz.)
 3. + Andrzej Wojciechowski
 4. + Zbigniew OstaÞ l (17. greg.)
 5. w intencji zmarłych z tegorocznych  
 wypominków 

Środa 18.11.2020
Wspomnienie Bł. Karoliny Kózkówny

6:30  + Jadwiga Dymińska 
 (od rodz. Czyszczeń)
7:00  1. + Adela Tomków (18. greg.)
 2. + Zbigniew OstaÞ l (18. greg.)
7.00 ss  + Andrzej Staroń (od sąsiadów)
18.00  1. w intencjach nowennowych:
 * + Helena Skomorowska 
 (od brata Krzysztofa z rodz.)
 2. + Janina Cymerman 
 (od Bogusława i Ewy Kosiek)  
 3. + Jadwiga Nowak (od córki Marii)
 4. + Zenon Koczela 
 (od brata Kazimierza z rodz.)

Czwartek 19.11.2020
6:30  + Stanisław Trznadel 
 (od Marii i Mariana Mularz z rodz.)
7:00  1. + Adela Tomków (19. greg.)
 2. + Ludmiła Pelczar 
 (od prac. Zespołu Szkół nr 2 w Krośnie)
7.00 ss  + Andrzej Staroń (od sąsiadów)
18.00  1. + Jan Marszałek (w r. śmierci)

 2. + Bolesław Wilusz 
 (od brata Zbigniewa z rodz.)
 3. + Andrzej Wojciechowski 
 (od córki Anny)
 4. + Zbigniew OstaÞ l (19. greg.)

Piątek 20.11.2020
Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego

6:30  + Bolesław Wilusz (od ZoÞ i z Równego)
7:00  1. + Adela Tomków (20. greg.)
 2. ++ Maria i Władysław Cisowscy
 3. + Zbigniew OstaÞ l (20. greg.)  
7.00 ss  + Czesława Kurowska 
 (od ucz. pogrzebu)
18.00  1. + Janina Cymerman 
 (od wnuczki Agaty z rodz.)
 2. + Jadwiga Nowak 
 (od syna Andrzeja z rodz.)
 3. + Stanisława Szwast
 4. + Kazimiera Przybyłowska (w 1. r.  
 śmierci; od syna Marcina z żoną i dziećmi) 

Sobota 21.11.2020
Wsp. OÞ arowania 

Najświętszej Maryi Panny
6:30  + Barbara Kolanko (w 17. r. śmieci)
7:00  1. + Adela Tomków (21. greg.)
 2. + Jadwiga Dymińska 
 (od ZoÞ i i Zbigniewa)
 3. + Zbigniew OstaÞ l (21. greg.)  
7.30 ss  + Kazimierz Niezgoda 
 (od Magdaleny i Mariusza)
8:00  + Stanisław Olbrycht 
 (od bratanicy Wioletty)
18.00  1. ++ Piotr i Danuta Michna
 2. + Janusz Moszczyński (od przyjaciół)

Niedziela 22.11.2020
Uroczystość Jezusa Chrystusa, 

Króla Wszechświata
6:30  ++ Wojciech i Apolonia
7:30  + Jadwiga Nowak (od wnuczki Oli)
7.30  ss + Roman i ++ z rodz. Hejnarów
9.00  + Henryk Węgrzynek 
 (w 17. r. śmierci)
10.30  + Adela Tomków (22. greg.)
12.00  1. + Andrzej Wojciechowski 
 (od syna Marcina)
 2. + Jadwiga Dymińska 
 (od Rycerzy Kolumba)
15.30  + Stanisław Trznadel (od sąsiadów 
 z klatki pierwszej ul. Krakowska 13)
18.00  1. + Janina Cymerman 
 (od bratanicy Małgorzaty z rodz.)
 2. + Zbigniew OstaÞ l (22. greg.)  


