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SPRAWA ŻYCIA I ŚMIERCI
APOSTAZJA

Przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Jest to dzień 
optymizmu i Święto nadziei, że Chrystus okaże miłosierdzie 
wszystkim, którzy zwrócą się do Niego, otrzymają niezliczone 
łaski w tym życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. Niektórzy 
jednak odrzucają Boże Miłosierdzie i jedność z Kościołem i nie 
chcą we wspólnocie braci i sióstr wiarę rozwijać, karmić się sa-
kramentami św., słuchać i rozważać Słowo Boże i żyć Bożymi 
prawdami i przykazaniami.

Jednym z podstawowych obowiązków wiernego wobec Ko-
ścioła jest zachowywanie z nim wspólnoty (kan. 209 § 1 KPK). Obowiązek zachowania wspól-
noty z Kościołem w najbardziej radykalny sposób narusza ten katolik, który dokonuje aktu od-
stępstwa od wspólnoty Kościoła, bądź to jako heretyk, który uporczywie, po przyjęciu chrztu, 
zaprzecza jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, albo uporczywie 
powątpiewa o niej; bądź to jako apostata, który całkowicie porzuca wiarę chrześcijańską (wy-
stępując z Kościoła katolickiego i wstępując do wspólnoty religijnej niechrześcijańskiej lub po-
zostając poza jakąkolwiek wspólnotą religijną): bądź to jako schizmatyk, który odmawia uzna-
wania zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty z członkami Kościoła, 
nie uznającymi to zwierzchnictwo (kan. 751 KPK). Kościół boleje z powodu każdego grzechu, 
szczególnie z powodu porzucenia wiary chrześcijańskiej i odejścia ochrzczonych ze wspólno-
ty Kościoła, ale czerpiąc przykład od miłosiernego Boga z miłością oczekuje i przyjmuje tych. 
którzy do niej powracają. Dlatego osoby znajdujące się w niebezpieczeństwie popełnienia tego 
czynu należy z miłością pouczać i zachęcać, by odstąpiły od zamiaru opuszczenia Kościoła. Gdy 
jednak od tego zamiaru nie odstąpią, respektując ich wolny wybór, należy im przypomnieć za-
sadę semel catholicus, semper catholicus (jeden raz katolik, zawsze katolik). W Polsce zdarzają 
się przypadki, kiedy to katolicy, korzystając z prawa do wolności sumienia i wyznania, porzuca-
jąc wiarę chrześcijańską, wyrażają wolę zerwania z Kościołem. Dlatego Konferencja Episkopatu 
Polski, upoważniona przez Stolicę Apostolską, zgodnie z kan. 455 § 1 KPK. postanawia co na-
stępuje: Oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła wywołuje formalny skutek od chwili jego 
przyjęcia przez kompetentną władzę kościelną � na poziomie paraÞ i proboszcza. Akt apostazji 
musi być wyrażony przez osobę pełnoletnią (kan. 98 § 1 i 2 KPK), w sposób świadomy i wolny 
(kan. 124-126 KPK); złożony osobiście w formie pisemnej wobec proboszcza swego miejsca za-
mieszkania (stałego lub tymczasowego). Oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła złożone 



NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Dz 4, 32-35, Ps 118 (117), 1 J 5, 1-6 , J 20, 19-31

Dzisiejsza scena ewangeliczna jest pięknie odmalowana na obrazie Jezusa Miło-
siernego, który większość z nas ma w naszych domach. Oto w niedzielę wielkanocną 
po południu Jezus przychodzi do swoich uczniów, staje na tle zamkniętych z obawy 
przed Judejczykami drzwi Wieczernika, w ciemności kryjówki uczniów przynosi 
światło; pozdrawia ich słowami �pokój wam!�; ukazuje im swoje rany i daje Ducha Świętego, aby szli i 
odpuszczali ludziom grzechy.

Okazuje się, że pierwszym i najważniejszym darem Zmartwychwstałego Pana dla wspólnoty wierzą-
cych w Niego, jest ni mniej, ni więcej tylko Sakrament Pokuty i Pojednania! Prawdziwy znak Bożego 
miłosierdzia wobec nas, ludzi grzesznych.

Jego powtórne przyjście w kolejną niedzielę wyrywa z serca �niewiernego� Tomasza pełne radości 
i zdumienia wołanie: �Panie mój! Boże mój!�. Do Tomasza, ale z myślą o nas, Jezus kieruje ważne sło-
wa: �uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli�. 

I taki właśnie jest cel całej Ewangelii: abyśmy wierzyli, że Jezus jest naprawdę Mesjaszem, Synem 
Boga, i abyśmy wierząc w Niego mieli w sobie życie wieczne.

Jezu, ufamy Tobie!

SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ

w formie pisemnej musi: 1) zawierać dane personalne odstępcy; 2) zawierać dane dotyczące 
daty i paraÞ i chrztu (jeżeli chrzest miał miejsce w innej paraÞ i powinno być dołączone świadec-
two chrztu); 3) w sposób nie budzący wątpliwości wyrażać wolę i motywację zerwania wspól-
noty z Kościołem: 4) zawierać informację o tym, iż odstępca dokonuje tego aktu dobrowolnie, 
ze świadomością konsekwencji jakie ów akt pociąga za sobą; 5) być podpisane własnoręcz-
nie przez odstępcę. Proboszcz podejmuje z miłością i roztropnością starania duszpasterskie, 
by zachęcić składającego oświadczenie woli do porzucenia jego zamiarów i obudzić wiarę za-
szczepioną weń przez sakrament chrztu. Proboszcz informuje o konsekwencjach prawnych 
złożonego oświadczenia woli o wystąpieniu z Kościoła, przede wszystkim o zaciąganej karze 
ekskomuniki latae sententiae (kan. 1364 § 1 KPK), której skutkami kanonicznymi są: 

a. niemożność sprawowania i przyjmowania sakramentów oraz sprawowania sakramentaliów, 
b. zakaz udziału w obrzędach kultu (m.in. funkcji chrzestnego, świadka bierzmowania, 

świadka zawarcia małżeństwa, itp.), 
c. zakaz wykonywania urzędów, posług i zadań w Kościele (kan. 1331 KPK), 
d. zakaz przynależenia do publicznych stowarzyszeń, ruchów i organizacji kościelnych i ka-

tolickich (kan. 316 KPK), 
e. pozbawienie pogrzebu kościelnego (kan. 1184 § 1 nr 1). 
Jeżeli oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła, złożone w formie pisemnej, spełnia wszyst-

kie wymogi formalne, a po rozmowie duszpasterskiej proboszcz nabył pewność moralną, że de-
cyzja jaką podejmuje odstępca jest wyrazem jego wolnej, nieprzymuszonej woli i dowodem na 
porzucenie wspólnoty z Kościołem, rozumianej jako zerwanie więzi wiary, sakramentów i wła-
dzy pasterskiej, zobowiązany jest do powiadomienia o tym Kurię Biskupią i wpisanie tego faktu 
w księdze chrztów. Oryginał oświadczenia woli odstępcy przechowuje się w archiwum paraÞ i. 

KOMUNIKATY-INFORMACJE
� Nr konta bankowego paraÞ i Krosno-Fara: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 
73 1240 2311 1111 0000 3881 6411 z dopiskiem: na cele kultu religijnego.

� Bezpłatna na zasadzie wolontariatu pomoc przy rozliczaniu PIT, tel. 606 195 352.

ks. proboszcz

Oprac. ks. Ł.P.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA W OKTAWIE WIELKANOCY CZYLI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA (11.04.2021 r.)

Używajcie dwóch duchowych skrzydeł: 
to jest pobożności Eucharystycznej 

i pobożności Maryjnej. Na tych dwóch 
skrzydłach szybko podniesiecie się do nieba.

MYŚL TYGODNIA

/św. Jan Bosko/

CZYTANIE DOROSŁYCH LEKTORÓW 

11 kwietnia: 6.30 D. Kolanko; 7.30 M. Komu-
siński; 9.00 A. Pastyrzak; 10.30 E. Pastyrzak; 12.00 
C. Zaforemski; 15.30 K. Józefczyk; 18.00 Ł. Rygiel. 

18 kwietnia: 6.00 B. Gąsior; 7.30 H. Zaforemska; 9.00 
B. Patia; 10.30 Ł. Niemiec; 12.00 A. Pastyrzak; 15.30 
H. Teneta; 18.00 T. Szynal. 

1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. O 15.00 uroczysta Koronka do Miłosierdzia Bożego. Bła-
gać będziemy Pana Boga o ustąpienie pandemii koronawirusa. Następnie Msza św. 

2. Na placu kościelnym zbiórka do puszki na Kuchnię Brata Alberta w Krośnie i na Caritas 
� dzieła miłosierdzia.

3. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia, większej wrażliwości na potrzeby innych 
i pełnienia uczynków miłosierdzia.

4. Przez cały tydzień o 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miło-
sierdzia Bożego, okazja do spowiedzi.

5. W tym tygodniu modlitwę różańcową o 17.30 poprowadzi Róża św. o. Pio (p. ZoÞ i Pelczar). 
6. Dziękujemy za oÞ ary składane na naszą świątynię. Chciejmy nadal wpierać bazylikę, aby 

jako wspólnota w dobie epidemii móc ją utrzymać i rozwijać. Nr konta bankowego paraÞ i 
podajemy w gazetce i na stronie internetowej paraÞ i, a przekazy w przedsionku kościoła. 

7. W tym tygodniu spotkania formacyjne:
� poniedziałek spotkanie lektorów czytających w kościele Słowo Boże młodszych i star-

szych po Mszy św. wieczornej; 
� poniedziałek o 18.00 spotkanie dzieci I komunijnych szkoła nr 10;
� wtorek o 18.00 spotkanie dzieci I komunijnych szkoła nr 6 (kl. III a);
� wtorek spotkanie Akcji Katolickiej po Mszy św. wieczornej;
� wtorek spotkanie Grupy Biblijnej po Mszy św. wieczornej.
8. Dziękujemy kapłanom: ks. Łukaszowi; ks. Pawłowi, ks. Dawidowi, ks. Szymonowi za przygo-

towanie Triduum Paschalnego zwłaszcza liturgię. Ks. Pawłowi i Witkowi Józefczykowi za przygo-
towanie ministrantów i lektorów do świąt. Lektorom starszym, zwłaszcza dorosłym, p. Krzyszto-
fowi, kantorom p. Krzysztofowi Zajdlowi, p. organiście Marianowi, Markowi. Tomaszowi Wajdzie 
za komentarz; paraÞ anom za kwiaty; Różom Różańcowym, wspólnotom za adorację w Ciemnicy 
i Bożym Grobie; scholi i młodzieży za prowadzoną adorację wraz z księżmi; p. Jadwidze za sprzą-
tanie kościoła; kościelnym p. Damianowi Kolanko, a szczególnie p. Waldemarowi Baranowi za 
inwencję twórczą i prace włożone w przygotowanie Ciemnicy i Bożego Grobu oraz udekorowanie 
kościoła kwiatami. 

POGRZEBY

Wieczny odpoczynek 
racz im dać Panie

+Grażyna Klecha /l. 76/
+Stanisława Przymusińska /l. 91/
+Stanislaw Guzik /l. 88/
+Józef Kinel /l. 73/
+Marek Pęk /l. 61/
+Żaneta Ziobro /l. 52/

Mikołaj Sylwester Ziemba
Filip Maciej Meier

NARODZENI 
PRZEZ CHRZEST



INTENCJE MSZALNE 12-18.04.2021

oprac. ks. Łukasz P.

Piątek 16.04.2021
6:30  + Bogdan Siemion 
 (od Magdaleny i Urszuli)
7:00  + Józef (w 19. r. śmierci)
7.00 ss  + Maria Rozpara (od ucz. pogrzebu)
18.00  1. + Kazimierz Niezgoda 
 (od rodz. Trznadel)
 2. + Helena Skomorowska (16. greg.)
 3. + Józef Małecki 
 (od Teresy i Roberta Zawiszów z rodz.)
 4. ++ Beata i Krzysztof Polak (w r. śm.)

Sobota 17.04.2021
6:30 +  Józefa Czamara 
 (od kuzynki Kazimiery Śnieżek z rodz.)
7:00  1. + Aniela Borek (w 1. r. śmierci)
 2. + Jan Zvarik
7.30 ss  + Kazimierz Kogut (od ucz. pogrzebu)
8:00  + Helena Skomorowska (17. greg.)
18.00  1. + Maria Woźniak (od lekarzy 
 i pielęgniarek Oddziału Anestezjologii 
 i Intensywnej Terapii)
 2. + Krystyna Przybysz 
 (od córki Urszuli z rodz.)

Niedziela 18.04.2021
III Niedziela Wielkanocna

6:30  + Helena Skomorowska (18. greg.)
7:30  + Roman Domin (w 3. r. śmierci)
7.30 ss  dziękczynna z prośbą o Boże   
 błog. dla Oliwii z okazji urodzin
9.00  ++ Joanna, Jakub Borek i + Dariusz  
 Sanocki
10.30  + Józef Małecki (od koleżanek i kolegów  
 Towarzystwa Edukacji Artystycznej)
12.00  1. + Danuta Zdrzałka
 2. + Eugeniusz Zima 
 (od brata Zbigniewa z rodz.)
15.30  + Kazimierz Niezgoda (od Róży Matki  
 Bożej Królowej Polski)
18.00  + Stefan Świst (w 7. r. śmierci)

Poniedziałek 12.04.2021
6:30  + Jan Burda (w 5. r. śmierci)
7:00  1. + Irena Tomkiewicz 
 (od rodz. Opałków i Bons)
 2. + Zbigniew Małysz 
 (od rodz. Rogalskich z dziećmi)
7.00 ss  + Bogdan Siemion (od ucz. pogrzebu)
18.00  1. + Robert Szarek (od koleżanek 
 i kolegów z Rejonu Energetycznego 
 w Krośnie)
 2. + Helena Skomorowska (. greg.)
 3. + Genowefa Brągiel (od katechetów)
 4. o światło Ducha Świętego,   
 błogosławieństwo Boże, opiekę Matki  
 Bożej i wstawiennictwo patrona dla  
 Antoniny

Wtorek 13.04.2021
6:30  o umocnienie wiary i dar zdrowia 
 dla Agnieszki
7:00  1. + Bronisława Początek (od sąsiadów 
 z ul. Kolejowej 10, klatka pierwsza)
 2. + Marek Kolanko (od syna Damiana)
7.00 ss  + Eugeniusz Zima (od ucz. pogrzebu)
18.00 1. + Helena Skomorowska (13. greg.)
 2. + Ludmiła Pelczar 
 (od A. B. Rychlickich)
 3. + Irena Tomkiewicz 
 (od rodz. Jockich)
 4. ++ Jan, Kazimiera, Grzegorz

Środa 14.04.2021
6:30  + Aleksander Zajdel (od ucz. pogrzebu)
7:00  + Józefa Czamara 
 (od kuzyna Mariana Walczak z żoną)
7.00 ss  + Zbigniew Małysz (od ucz. pogrzebu)
18.00  1. w intencjach nowennowych:
 *
 2. + Grażyna Legutko (w 31. r. śmierci)
 3. + Helena Skomorowska (14. greg.)
 4. + ZoÞ a Dyduła (od córki i zięcia)

Czwartek 15.04.2021
6:30  + Alfreda Drewniak 
 (od Małgorzaty i Michała z rodz.)
7:00  1. + Maria Przybysz (od syna Adama)
 2. + Marek Kolanko (od rodz. Trądów)
7.00 ss  w intencji s. Anastazji z okazji imienin
18.00  1. + Helena Skomorowska (15. greg.)
 2. + Helena Kaleniecka 
 (od Stanisławy Biega z rodz.)
 3. + Ludwika (od pracowników Zakładu  
 Pedagogiki Uczelni w Krośnie)

RADOSNE OPOWIASTKI
Jakie powstanie było najbardziej nieudane 

w Polsce? � Powstanie Polski Ludowej.
***

Kierowca tira przejeżdżał pod wiaduktem 
i zaklinował się. � I co, zaklinował się pan� 
mówią policjanci i wypisują mandat.

� Ależ skąd, panowie! � Wiozłem wiadukt 
i paliwo mi się skończyło.


