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I KOMUNIA ŚWIĘTA � PRZEŻYCIE DLA DZIECI, 
ŚWIĘTO DLA RODZINY

Sobota 15 maja i niedziela 16 maja znaczone będą w naszym kościele bielą strojów dziewczynek 
i chłopców. To zewnętrzny wyraz głębokiej radości oraz duchowego zjednoczenia z Chrystusem 
dzieci klas III. Na dwa dni rozłożone jest przeżywanie I Komunii bo pandemia i związane z tym 
obostrzenia nie pozwolą wszystkim w jednym dniu przeżywać spotkanie z Panem Jezusem. Każda 
klasa będzie mieć swoją uroczystość. W sobotę o 10.00 dzieci ze szkoły nr 10, o 12.00 ze szkoły mu-
zycznej. W niedziele o 10.30 kl. III a ze szkoły nr 6; o 12.00 kl. III b ze szkoły nr 6. 

1. Pierwsza Komunia święta.
a) Niezwykły dzień w życiu dziecka
To niezapomniane spotkanie dziecka z Panem Jezusem. Po długich przygotowaniach, sprawdzia-

nach, ćwiczeniach i próbach nadchodzi dzień, wspominany zazwyczaj jako jeden z najpiękniejszych 
w życiu. Dzieci po raz pierwszy przyjmują ten Sakrament uroczyście, by uświadomić sobie, że jest 
to �Najświętszy Sakrament�. Chętniej potem będą do niego przystępować, wszak pod postaciami 
chleba i wina Pan Jezus staje się pokarmem dla ich duszy. Odtąd też w pełni uczestniczyć będą 
w Eucharystii, co jest przecież jednym z celów każdej Mszy św.

b) Święto rodziny
Razem z dzieckiem przyjmują Eucharystię w tym dniu zazwyczaj rodzice i chrzestni. Także bab-

cie i dziadkowie, rodzeństwo, często goście. Bólem znaczone jest to przeżycie dla dziecka, jeśli 
któreś z rodziców nie jest obecne na jego I Komunii, lub nie przystępuje do Stołu Pańskiego z racji 
powikłanego życia osobistego. Pięknym gestem jest, gdy wśród przyjmujących Komunię są także 
nauczyciele i wychowawcy.

c) Uroczystość w paraÞ i
Poprzez chrzest dziecko staje się członkiem wspólnoty paraÞ alnej. Komunia święta niejako to 

utwierdza. Poprzez te wydarzenia rodzi się szczególna więź pomiędzy dziećmi. Czują się bratnimi 
duszami. Stają się członkami pewnego rodzaju rodziny. Razem chodzą do kościoła, na l piątki, na 
nabożeństwa, do spowiedzi. Często razem służą do Mszy św., należą do scholii czy oazy, czy innej 
grupy modlitewnej. To wszystko wiele znaczy i niedobrze byłoby, gdyby tego rodzice nie doceniali.

d) Oczyszczenie duszy czyli I spowiedź będzie miała miejsce 
w czwartek 13 maja o 16.00 dla dzieci ze szkoły nr 10 i szkoły muzycz-
nej gdyż I Komunię mają w sobotę. Natomiast w piątek 14 maja o 16.00 
I spowiedź mają dzieci ze szkoły nr 6. Ich I komunia jest w niedzielę. 
Niech na spowiedź przyjdą nie tylko dzieci, rodzice, chrzestni, ale 
także ci z rodziny, którzy będą uczestniczyć w święcie dzieci. 

2. Reß eksje pierwszokomunijne
Jak pięknie wygląda dziecko, które z wielką powagą oczekuje na 

chwilę, kiedy pierwszy raz podejdzie do Stołu Pańskiego. Gdy po la-
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VI NIEDZIELA WIELKANOCY

Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48, Ps 98 (97), 1 J 4, 7-10, J 15, 9-17

Czytana przez nas dzisiaj Ewangelia brzmi, jak prawdziwy testament, jak ostatnie zwierzenie, 
jak najważniejsze orędzie Tego, który odchodzi. Z ust Jezusa wiele razy słyszymy słowo �ko-
chać�. Również św. Jan w drugim czytaniu powtarza je dziesięć razy. Nie milknący śpiew miłości. 
Cała ludzkość marzy o miłości. Lecz kiedy Jezus to mówi, to o co dokładnie chodzi? Jesteśmy 
skłonni pozostać na poziomie tylko uczuciowym, czysto ludzkim. Słowo �kochać� należy do naj-
bardziej wieloznacznych słów.

Jaka jest więc charakterystyka miłości chrześcijańskiej?
Często w skrócie powtarza się, że ewangelicznym orędziem wierzącego jest: Miłujcie jeden dru-

giego. Albo mówiąc inaczej: Bądźcie solidarni. W tych dwóch formułach pozostaje się jednak na 
płaszczyźnie lidzkiej i zapomina się o słowie: �jak�, które jest bardzo istotne w myśleniu Jezusa. 
On domaga się od nas miłości, tak � jak Bóg kocha. Wzór i źródło prawdziwej miłości, to miłość 
Boża: miłość Ojca do Jezusa i Jezusa do nas. Co jeszcze? Miłość Boża charakteryzuje się i odróżnia 
w porównaniu do naszych ubogich miłości. Dzisiejsza Ewangelia akcentuje trzy charakterystycz-
ne jej cechy:

1. Miłość wierna. Nasze miłości wydają się kruche wobec próby czasu. Jezus mówi nam o mi-
łości solidnej, mocnej, która trwa. �Wytrwajcie w miłości mojej�. Wierność Boga jest podstawą 
naszej wierności. Kiedy Bóg jest zaangażowany , nie zrywa nigdy swojej miłości.

2. Miłość jest darem z siebie. Są trzy słowa, na rozróżnienie tego, co my rozumiemy przez �ko-
chać�. Słowo �Þ los�, oznacza miłość czułą, uczuciowe upodobanie do kogoś; słowo �eros� oznacza 
miłość namiętną, która posuwa się aż do wzięcia kogoś gwałtem. Wreszcie słowo �agape� oznacza 
dar z siebie. Otóż Ewangelia nie używa nigdy słowa �eros�, a bardzo rzadko słowa �Þ los�. Nato-
miast słowo �agape� oznacza w Ewangelii zawsze miłość Bożą, którą mamy naśladować.

3. Miłość zdolna do oÞ arowania się za innych. �Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś ży-
cie swoje oddaje za przyjaciół swoich�. Wystarczą dwa przykłady, aby zrozumieć różnicę między 
�eros� a �agape�. Wilk �kocha� baranka. Ale to wcale nie zabawne być kochanym w ten sposób. 
Jest to miłość, która niszczy dla własnej korzyści. Matka kocha swoje dziecko, wszystko mu daje, 
cała oÞ aruje dla jego dobra. Także Jezus kocha nas aż do złożenia za nas oÞ ary ze swego życia.

Jaka jest moja miłość? Jak ja kocham?
opr. ks. Paweł

SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ

CZYTANIE DOROSŁYCH LEKTORÓW 
9 maja: 6.30 A. Czernicka; 7.30 W. Werpa-

chowski; 9.00 T. Wajda; 10.30 Ł. Niemiec; 
12.00 M. Józefczyk; 15.30 H. Teneta; 18.00 
W. Baran.

16 maja: 6.30 D. Kolanko; 7.30 U. Komu-
sińska;  9.00 M. Trąd; 10.30 U. Niemiec; 12.00  
A. Pastyrzak;   15.30 B. Michna;  18.00 T. Szynal.

NARODZENI PRZEZ CHRZEST

RADOSNE OPOWIASTKI

� Jakub Józef Rodzinka

W restauracji: � Proszę pana, miesiąc temu jadłem 
tu świeżą i smaczną rybę. A dzisiaj ryba jest nieświe-
ża! � Niemożliwe, proszę Pana, to przecież jest ta 
sama ryba!

tach, jako ludzie dorośli, wracamy myślą do tego dnia, czujemy głębokie wzruszenie.
Róbmy więc wszystko, by I Komunia pozostała religijnym i bardzo głębokim przeżyciem dla 

dziecka. Nie wyobrażam sobie, by podczas przyjęcia l-komunijnego w domu podawano alkohol. 
Trzeba uszanować świętość tego dnia nie tylko w kościele, ale i w domu. Trzeźwość utrwali radość 
i przekonanie, że I Komunia to naprawdę wyjątkowe wydarzenie także w domu.



Niebo jest tą przyszłością człowieka i ludzkości, 
której ludzkość sama sobie dać nie może.

MYŚL TYGODNIA

/Kard. Josef Ratzinger/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VI NIEDZIELA WIELKANOCY (9.05.2021 r.)

1. W środę (13.05) o 18.00 Msza św. a następnie pierwsze w tym roku nabożeństwo 
fatimskie. Będziemy wynagradzać Panu Bogu i Matce Najświętszej, że za mało odpowiadamy 
na jej wezwania do modlitwy, pokuty i nawrócenia. 

2. W piątek (14.05) całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwa 
o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne z naszych rodzin. Codziennie inna paraÞ a w naszej 
archidiecezji modli się o powołania. Piątek to dzień fary.

3. W sobotę i niedzielę uroczystość I Komunii dzieci klas III. Prosimy, aby w niedzielę 
o 10.30 i 12.00 w Mszach św. uczestniczyły dzieci i rodziny dzieci. Stałych uczestników Mszy św. 
z tych godzin prosimy aby wybrali inne godziny Mszy św. 

4. W sobotę (15.05) o 16.30 zapraszamy na Mszę św. za Ojczyznę, z wmurowaniem pod 
tablicą pomordowanych w Katyniu urny z ziemią katyńską. 

5. W tym tygodniu modlitwę różańcową przed wieczorną Mszą św. poprowadzi Róża św. 
Rodziny (Andrzeja Pastyrzaka). 

6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Źródła, Miłujcie się 
i Dobrych Nowin.

7. W tym tygodniu wspominamy w liturgii: w czwartek � NMP Fatimską; w piątek � św. Macieja 
Apostoła; w niedzielę � św. Andrzeja Bobolę. 

8. Codziennie o 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec. Okazja do 
spowiedzi.

9. Trwają nabożeństwa majowe ku czci NMP. Zapraszamy na majówki o 17.30. W niedzielę 
po Mszy św. o 15.30. Zachęcamy także do śpiewów pod kapliczkami w przepisanej odległości. 

W kaplicy EMAUS litania codziennie przez miesiąc maj o 19.00.
10. W tym tygodniu spotkania formacyjne:
W poniedziałek � dorośli lektorzy; Klub Inteligencji katolickiej � temat spotkania: kandydat 

na ołtarze ks. Jan Macha � niezłomny.
We wtorek � Grupa biblijna; Akcja Katolicka. Czwartek � Odnowa w Duchu Świętym.
Wszystkie spotkania po Mszy św. wieczornej.
11. Piątkowa adoracja o powołania, godziny i grupy: 7.30-9.00 Róże Różańcowe; 9.00 

-10.00 Rycerze Kolumba; 10.00-11.00 Akcja Katolicka; 11.00-12.00 Klub Inteligencji Katolickiej; 
12.00-13.00 Rada Duszpasterska; 13.00-14.00 Krąg I Domowego Kościoła; 14.00-15.00 Krąg II 
Domowego Kościoła; 15.00-16.00 Oaza dorosłych �Betel�; 16.00-17.00 Odnowa w Duchu Św.; 
17.00-18.00 schola, dzieci oazowe, młodzież, ministranci, lektorzy.

POGRZEBY

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie

+ Matelowski Adam, 83 lata
+ Warchoł Józef, 95 lat
+ Findysz Władysława, 76 lat

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Krystian Sebastian PELCZAR 
paraÞ a Krosno-fara 

oraz Karolina CZEKAŃSKA 
paraÞ a Jedlicze.



INTENCJE MSZALNE 10-16.05.2021

oprac. ks. Łukasz P.

Poniedziałek 10.05.2021
6:30  + Adam Kuta (od córki z rodziną)
7:00  1. + Alfreda Drewniak 
 (od rodz. Bonarów z Szerzyn)
 2. + Marek Kolanko 
 (od ZoÞ i Mierzwińskiej i Marii Tylek)
7.00 ss.  + Cecylia Biłopotocka 
 (od Anny i Krzysztofa Zawiszów)
18.00  1. + Stanisław Kosztyła (10. greg.)
 2. + Czesława Kurowska 
 (od wnuczki Magdaleny z rodz.)
 3. + Irena Tomkiewicz 
 (od sąsiadów z bloku)
 4. + Krystyna i Edward Cynarscy (7. greg.)

Wtorek 11.05.2021
6:30  + Halina Popiel (w 2. r. śmierci)
7:00  1. + Czesław Podraza (w 5. r. śmierci)
 2. + ZoÞ a Dyduła (od pracowników  
 Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- 
 Wychowawczego w Krośnie)
7.00 ss  + Zbigniew Małysz (od ucz. pogrzebu)
18.00  1. + Stanisław Kosztyła (11. greg.)
 2. + Ludmiła Pelczar (od rodz. Janasków)
 3. w intencji dziadka Gabriela 
 o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego  
 z okazji urodzin
 4. + Krystyna i Edward Cynarscy (8. greg.)

Środa 12.05.2021
6:30  + Alfreda Drewniak (od Agnieszki  
 Kędzior z rodz. z Święcan)
7:00  1. + Jolanta Erbel (od rodz. Trądów)
 2. + Krystyna i Edward Cynarscy (9. greg.)
7.00 ss.  + Cecylia Biłopotocka 
 (od rodz. Hejnarów)
18.00  1. w intencjach nowennowych:
 * 
 2. + Stanisław Kosztyła (12. greg.)
 3. + Bogdan Siemion (od pracowników  
 Poradni EKG i Poradni Kardiologicznej  
 Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie)

Czwartek 13.05.2021
Wspomnienie NMP Fatimskiej

6:30  + Józefa Czamara 
 (od chrześnicy Mirosławy z rodz.)
7:00  1. + Zbigniew Małysz (od rodz. Barbary,  
 Michała, Marcina Smoleń)
 2. + Krystyna i Edward Cynarscy (10. greg.)
7.00 ss.  + Jan Popiel (od ucz. pogrzebu)
18.00  1. + Stanisław Kosztyła (13. greg.)
 2. + Józef Małecki (od rodz. Typrowicz)
 3. o Boże błogosławieństwo dla całej  
 rodziny Gaździków
 4. + Andrzej Szopa (od Alicji Gosztyła)

 5. z Róży św. Kingi o zdrowie
 i błogosławieństwo Boże dla członków 
 i życie wieczne dla zmarłych

Piątek 14.05.2021
Święto św. Macieja, Apostoła

6:30  + Alfreda Drewniak (od przewodniczącego 
 i radnych gminy Szerzyny)
7:00  1. + Czesława Kurowska 
 (od rodz. z Grabin)
 2. + Krystyna i Edward Cynarscy (11. greg.)
7.00 ss.  + Stanisław Burek (od ucz. pogrzebu)
18.00  1. + Stanisław Kosztyła (14. greg.)
 2. + Ludmiła Pelczar 
 (od Beaty i Wacława Urbanków)
 3. + Helena Kaleniecka 
 (od Aleksandra Nowak z rodz.)
 4. + Władysława Mardyła 
 (od rodz. Urbaników)

Sobota 15.05.2021
6:30  1. + Bogdan Siemion (od Þ rmy Jowisz)
 2. + Krystyna i Edward Cynarscy (12. greg.)
7:00  1. + Wojciech Gonet (od ucz. pogrzebu)
 2. + Alfreda Drewniak (od pracowników  
 ZOZ w Osieku Jasielskim)
7.30 ss.  w intencji Dnia Pokuty
8:00  + Robert Szarek (od kolegów z Pogotowia  
 Energetycznego w Jaśle)
10.00  w intencji dzieci, które pierwszy raz  przyjmą  
 Jezusa w Komunii Świętej i ich rodzin
12.00  w intencji dzieci, które pierwszy raz przyjmą  
 Jezusa w Komunii Świętej i ich rodzin
18.00  1. + Stanisław Kosztyła (15. greg.)
 2. + Zbigniew Małysz 
 (od swatów z Szerzyn)

Niedziela 16.05.2021
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

6:30  + Alfreda Drewniak (od ZoÞ i, Anny 
 i Stanisława Gotfryd z Szerzyn)
7:30  + Czesława Kurowska (od Izabeli,  
 Tomasza i Eryka Steców z Przybówki)
7.30 ss.  + Krzysztof Gronicki (od ucz. pogrzebu)
9.00  1. + Stanisław Frydrych (w 11. r. śmierci)
 2. + Krystyna i Edward Cynarscy (13. greg.)
10.30  w intencji dzieci, które pierwszy raz przyjmą 
 Jezusa w Komunii Świętej i ich rodzin
12.00  w intencji dzieci, które pierwszy raz przyjmą 
 Jezusa w Komunii Świętej i ich rodzin
15.30  + Stanisław Kosztyła (16. greg.)
18.00  1. + Maria Woźniak 
 (od kuzynki Górskiej z rodz.)
 2. + Kazimierz Kogut 
 (od brata Stanisława z rodz.)


