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WDZIĘCZNOŚĆ ZA ROK 2020  
W październiku 2019 roku rozpoczęliśmy nawiedzenie obrazu Jezu-

sa Miłosiernego i relikwii św. Jana Pawła II, na 100-lecie urodzin papie-
ża wielkiego miłośnika Bożego Miłosierdzia. Niestety pandemia prze-
rwała nasze plany. Mimo zarazy koronawirusa w Mszach św. roratnich 
więcej osób uczestniczyło aniżeli rok temu. To jest wielce pocieszające, 
że w Bogu i Maryi szukaliśmy siły do przezwyciężenia wielkich trudno-
ści. Mimo ograniczeń odbywały się spotkania formacyjne do I Komunii, 
bierzmowania, narzeczonych. Działała Poradnia Przedślubna.

Wielu uczestniczyło we wspólnotach modlitewnych i formacyjnych 
Róż Żywego Różańca, Rycerzy Kolumba, Odnowy w Duchu Św., Krę-
gach Domowego Kościoła, Akcji Katolickiej, Klubu Inteligencji Katolic-
kiej, Chóru Trynitas, Scholi, Oazy młodzieżowej i dziecięcej.

Dziękuję za wszelkie dobro uczynione w ramach różnych akcji pa-
raÞ alnych. Szczególnie dobre serce wyrażone zostało darami dla osób 
bardziej potrzebujących �Choinka dobroci� w adwencie � obdarowano 
łącznie 78 osób oraz Dom Dziecka w Krośnie; wiele osób zaangażowa-
ło się w przygotowanie. Na ręce ks. Dawida składam podziękowanie  
wszystkim dobroczyńcom i roznoszącym dary, zwłaszcza członkom Akcji Katolickiej i przygoto-
wującym choinkę p. Katarzynie Poradyło i Bogumile Felchner.

Dziękuję wszystkim wspomagającym prace w paraÞ i i szczerze zaangażowanym w pracę 
duszpasterską, i przy utrzymaniu kościoła, i Domu ParaÞ alnego. Dziękuję najbliższym współpra-
cownikom, wikariuszom: księżom Łukaszowi Pirogowi seniorowi wikarych, ks. Pawłowi Osta-
Þ ńskiemu, ks. Dawidowi Kowalczykowi, ks. Szymonowi Kotowi, stałemu katechecie ks. dr. Woj-
ciechowi Sabikowi, wszystkim katechetom świeckim uczącym na terenie naszej paraÞ i, dziękuję 
ks. prałatowi Edwardowi Chmurze, organiście p. Marianowi Markowi, pp. kościelnym Waldema-
rowi Baranowi i Damianowi Kolanko. P. Waldemarowi szczególnie dziękuję za jego dobre po-
mysły na przystrajanie kościoła, dziękuję sprzątającej kościół p. Jadwidze i Dom ParaÞ alny panu 
Tomaszowi i Krzysztofowi; przygotowującym posiłki w kuchni p. Lidii i p. Kamili oraz p. Tomaszo-
wi Wajdzie, który pomaga w wydawaniu gazetki paraÞ alnej. Można liczyć na Róże Żywego Ró-
żańca zwłaszcza zelatorki i zelatorów z p. Ireną Stypuła na czele. Dziękuję też p. Alicji Śnieżek, 
Adamowi Przybyszowi za ich ciekawe inicjatywy, Radzie ParaÞ alnej i Akcji Katolickiej. Tylu jest 
dobrych ludzi zaangażowanych, których można wyliczać i dziękować. Zawsze chętni do pomo-
cy są Rycerze Kolumba, na czele z Wielkim Rycerzem Andrzejem Pastyrzakiem. Dziękuję tym 
paraÞ anom, którzy na wiosnę, w marcu kiedy rozpoczęła się pandemia i w kościele było bardzo 
mało uczestników Mszy św., pośpieszyli z większymi oÞ arami by wspomóc utrzymanie kościo-
ła. Do dziś wielu w miarę systematycznie wpłaca oÞ ary na konto paraÞ i. Bardzo za to dziękuję. 



1 Sm 3, 3b-10. 19, Ps 40 (39), 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20, J 1, 35-42

SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ

I dziękuję osobie która wpłaciła większą kwotę na remont kaplicy św. Anny.
Niech Dobry Bóg hojnie wszystkim za posługi na rzecz kościoła i paraÞ i i za modlitwy oraz 

oÞ ary wynagrodzi. BÓG ZAPŁAĆ!
ks. proboszcz

KOLĘDA 
Kolęda codziennie dla paraÞ an o 18.00 wg wyznaczonych ulic. Za paraÞ an jest sprawowana 

Msza św., a następnie nabożeństwo błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, by umoc-
nić wszystkich na Nowy Rok, który zapewne nie będzie łatwy.

Po zakończonej modlitwie w świątyni, powrócimy do domów, aby wspólnie wypraszać po-
trzebne dary i łaski dla domowników, w szczególności dla dzieci oraz dla tych, którzy z powodu 
choroby i ograniczeń nie mogli uczestniczyć we Mszy św. i wspólnej modlitwie.

Prosimy, aby przynieść do kościoła wodę, która zostanie poświęcona, by następnie po po-
wrocie pokropić nią nasze mieszkania i domy. Również pobłogosławimy dewocjonalia, które 
nie są poświęcone, dlatego prosimy przynieść do kościoła: krzyżyki, książeczki, obrazki�.

Do domu będzie też można zabrać kalendarz paraÞ alny na 
Nowy Rok i książeczkę kolędową o Eucharystii. Gdyby ktoś 
z tej racji chciał złożyć oÞ arę można podpisać w kopercie najlepiej 
z adresem, przeznaczymy na odnowienie i konserwację 14. stacji 
Drogi Krzyżowej do odremontowanej kaplicy św. Anny. Będzie to 
dar paraÞ an.

Zapraszamy na kolędowanie do kościoła na godz. 18.00
Poniedziałek 18.01. godz. 18.00: Domy prywatne; ul. Podwale; 

Paderewskiego; Kletówki; Ogrodowa; Nad Lubatówką; Kościuszki. 
Pużaka, Podkarpacka; Zręcińska; Mięsowicza.

Wtorek 19.01. godz. 18.00 � zapraszamy te rodziny, które wcze-
śniej nie mogły uczestniczyć w kolędzie w kościele.

Heli, Jan, Andrzej � trzej mężczyźni z dzisiejszej liturgii słowa, 
których łączą wewnętrzna wolność i zdolność do trudnej miłości. 

Heli � Widział, jak młody Samuel rośnie na proroka. Czuwał nad 
jego rozwojem. Pomagał mu rozpoznawać głos Boga. Nie dał się 
uwieść zazdrości.

Jan � Wskazał Baranka Bożego swoim uczniom w taki sposób, że 
ci od razu poszli za Mistrzem. Nie zatrzymał ich ani na chwilę, bo wie-
dział, że trzeba, by Jezus wzrastał, a on się umniejszał. 

Andrzej � Gdy Chrzciciel wskazał mu Jezusa, natychmiast poszedł 
za Nim. Zawołał też swojego rodzonego brata i przyprowadził go do 
Rabbiego. Piotr stanie się skałą i pierwszym z apostołów. Andrzej już 
na zawsze pozostanie w jego cieniu.

To byli zakorzenieni w prawdzie mężczyźni, którzy potraÞ li zrezygnować z siebie, usunąć 
się na drugi plan. Dzięki temu ktoś obok nich mógł zyskać przystęp do Boga. Kochali swoich 
uczniów - pragnęli ich dobra. Byli gotowi za to dobro zapłacić sobą, swoją ambicją, zejściem na 
dalszy plan.

To byli ludzie wolni. Choć pewnie nieobce im były pokusy zwierzchników: by zatrzymać 
swoje dziecko czy swojego ucznia przy sobie, móc się cieszyć jego bliskością i szacunkiem, wi-



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA ZWYKŁA (17.01.2021 r.)

/ks. Władysław Głowa/

�Każdy z nas idąc przez życie 
musi patrzeć w 5 kierunkach; 

- przed siebie, aby widzieć 
dokąd idzie,

- za siebie, aby pamiętał 
skąd pochodzi,

- pod nogi, aby nikogo 
nie podeptał,

- w lewo, aby zobaczyć 
kto potrzebuje pomocy,

- w prawo, aby zobaczyć, 
kto idzie obok nas w trudnych 

chwilach naszego życia� 

MYŚLI TYGODNIA

RADOSNE OPOWIASTKI

� Jasiu, czy twój tato już ci nie pomaga w lek-
cjach? � pyta nauczycielka. � Nie proszę pani. Ta 
ostatnia jedynka kompletnie go załamała.

***
� Od dziś będziemy liczyli na komputerach! 

� oznajmiła nauczycielka. � Wspaniale! Znako-
micie! � Cieszą się uczniowie.

� No to kto mi powie, ile będzie pięć komputerów 
dodać dwanaście komputerów? 

CZYTANIE DOROSŁYCH LEKTORÓW 

17 stycznia: 6.30 C. Zaforemski; 7.30 M. Komu-
siński; 9.00 M. Józefczyk; 10.30 Ł. Niemiec; 12.00 
A. Przybysz; 15.30 H. Teneta; 18.00 M. Lorek.

24 stycznia: 6.30 A. Czernicka; 7.30 U. Komu-
sińska; 9.00 T. Wajda; 10.30 A. Pastyrzak; 12.00 
Ł. Rygiel; 15.30 B. Michna; 18.00 W. Baran. 

KOMUNIKATY-INFORMACJE
� Trwają Msze św. Gregoriańskie za śp. Piotra 
Kozaka z Kamienia.

dzieć w nim następcę, który przejmie i będzie kontynuował moje dzieło. Pokusy te są przekleń-
stwem tych, którym nie pozwalają znaleźć większego mistrza, rozwinąć skrzydeł, wypłynąć na 
szerokie wody.

Każdy z nich kochał i był wolny, bo znał Tego, który go pokochał i uzdolnił do wolności.

Oprac. ks. Szymon

1. Dziś rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 
2. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie Zakonu Rycerzy Kolumba. 
3. W tym tygodniu modlitwę różańcową przed wieczorną Mszą św. poprowadzi Róża 

Różańcowa MB Królowej Polski (p. Marii Spendel).
4. Składamy podziękowanie wszystkim którzy złożyli w ubiegłą niedzielę oÞ arę na spłatę 

długu za wykonane prace w kaplicy św. Anny. Zebrano 4846 zł i 34 gr. Dziękujemy za 
zrozumienie, gdyż wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie i remonty w kościele. Niech 
Bóg wszystkim błogosławi.

5. Od środy wystawienie Najświętszego Sakramentu codziennie (w dni powszednie) o 17.00 
i modlitwa różańcowa.

6. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek � św. Józefa Sebastiana Pelczara; 
w środę � św. Fabiana i Sebastiana; w czwartek � św. Agnieszkę.

7. W tym tygodniu wspominamy z wdzięcznością i modlitwą nasze babcie i dziadków.
8. Przyszła niedziela jest Niedzielą Słowa Bożego. Oby Słowo Boże nas kształtowało.
7. Kontynuujemy kolędę, plan na obecny tydzień po lewej stronie gazetki.



INTENCJE MSZALNE 18-24.01.2021

oprac. ks. Łukasz P.

Poniedziałek 18.01.2021
6:30  + Maria Fagał (od ucz. pogrzebu) 
7:00  1. + Irena Nastał (18. greg.)
 2. + Hania Jurczyk (w 2. r. śmierci)  
 od Izabeli i przyjaciół
 3. + Jan Jakubasz (od syna Grzegorza)
7.00  ss + Janina Wietecha (od rodz. Stysiów)
18.00  1. o błogosławieństwo Boże dla  
 rodzin przeżywających kolędę 
 w dniu dzisiejszym
 2. + Dariusz Świerczek (18. greg.) 

Wtorek 19.01.2021
6:30  + Maria Woźniak 
 (od Ireny Stypuła z rodz.)
7:00  1. + Irena Nastał (19. greg.)
 2. + Stanisław Kowalski (od ucz. pogrz.)
 3. + Maria Hejnowicz 
 (od córki Anny z rodz.)
7.00  ss + Jan Jakubasz (od ucz. pogrzebu)
18.00  1. o błogosławieństwo Boże dla  
 rodzin przeżywających kolędę 
 w dniu dzisiejszym
 2. + Dariusz Świerczek (19. greg.) 
 3. + Antonina Kołacz 
 4. + Edward Ekiert (od żony)

Środa 20.01.2021
6:30  + Jan Jakubasz (od zięcia Mariusza)
7:00  1. + Irena Nastał (20. greg.)
 2. + Bolesław Kurcoń (od ucz. pogrzebu)
 3. + Bernard Półtorak 
 (od nauczycieli ze Szkoły Podstawowej 
 nr 10 w Krośnie)
7.00  ss + Dariusz Świerczek (20. greg.) 
18.00  1. w intencjach nowennowych:
 * dziękczynna za 35 lat życia  
 małżeńskiego Marty i Jana, 
 z prośbą o dalsze błogosławieństwo  
 Boże dla całej rodziny
 2. + Wiesław Tarkowski 
 (od PSONI Rymanów) 

Czwartek 21.01.2021
Wspomnienie Św. Agnieszki, dziewicy 

i męczennicy
6:30  + Romana Wojtowicz 
 (od Bolesława z rodz.)
7:00  1. + Irena Nastał (21. greg.)
 2. + Zenon Koczela 
 (od Grona Pedagogicznego II LO, dyrekcji  
 i prac. administracji i Obsługi MZS 4)

 3. + Michalina Zajdel i + Izabela  
 Bielecka (od Izy, Mateusza, Andzi 
 z okazji dnia babci)
7.00  ss + Jan Jakubasz (od ucz. pogrzebu)
18.00  1. + Dariusz Świerczek (21. greg.) 
 2. + Genowefa Bednarczyk 
 (od członków Róży Matki Bożej Królowej Polski) 

Piątek 22.01.2021
6:30  + Bolesław Kurcoń (od ucz. pogrzebu)
7:00  1. + ZoÞ a Fal (od rodz. Czokajów)
 2. + Irena Nastał (22. greg.)
 3. + Bogumiła Wilusz (od sąsiad. z klatki)
7.00  ss + Jan Jakubasz (od ucz. pogrzebu)
18.00  1. + Dariusz Świerczek (22. greg.) 
 2. + Teresa Mrozek (w 8. r. śmierci),  
 + Józef Mrozek (w 36. r. śmierci) 
 i ++ z ich rodzin 

Sobota 23.01.2021
6:30  + Czesława Kurowska (od koleżanek 
 i kolegów wnuczki Magdaleny)
7:00  1. + Dariusz Świerczek (23. greg.) 
 2. + Maria Hejnowicz 
 (od rodz. Kochanek i Munia z Kobylan)
7.30 ss  + Jan Jakubasz (od ucz. pogrzebu)
8:00  + Kazimierz Niezgoda 
 (od Bogusławy i Bogusława Kolarczyk
18.00  1. + Irena Nastał (23. greg.)
 2. + Stanisław Kowalski (od uczennic  
 Genowefy Szewczyk i Ewy Niziołek) 

Niedziela 24.01.2021
III Niedziela Zwykła

6:30  + Józef Małecki (od Delegatury  
 Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego)
7:30  + Irena Nastał (24. greg.)
7.30 ss  + Dariusz Świerczek (24. greg.) 
9.00  + Dariusz Sanocki i ++ z rodz.
10.30  ++ rodzice: ZoÞ a i Eugeniusz  
 Szmyd (od dzieci)
12.00  1. + Krystyna Błaszczyk 
 (w 10. r. śmierci; od dzieci z rodzinami)
 2. + Halina Świątek (w 4 r. śmierci)  
 oraz ++ rodzice Stefania i Tadeusz  
 Szydło (od męża z rodz.) 
15.30  + Józefa Czerwińska (od pracowników  
 krośnieńskiej Huty Szkła)
18.00  + Roman Sucheta 
 (od syna Krzysztofa z rodz.)


