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POŚWIĘCENIE PARAFII
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU 
PANA JEZUSA  

Poświecić się Sercu Pana Jezusa ma wymiar osobisty lub 
społeczny. Wiemy, że poświęcić się Sercu Bożemu to uznać 
nad sobą panowanie tegoż Serca Boskiego i w uznaniu 
nieskończonej Jego miłości oÞ arować Mu wszystko: swoje 
mienie i zdrowie, wszystkie zmysły ciała i władze duszy, wszystkie swe myśli, słowa, 
czyny i cierpienia, wszystkie chwile swojego życia, aby Bóg sam tym rządził ku swojej 
chwale, by też wszystko podobało się Boskiemu Sercu Jezusowemu.

W praktyce wyraża się ono w pełnieniu woli Bożej wyrażonej w przykazaniach, zwłaszcza 
w przykazaniu miłości. Ta intronizacja społeczna, poświęcenie Ojczyzny i paraÞ i, która miała 
miejsce w piątek 11 czerwca zmierza do tego, aby Jezus Chrystus był jedynym Panem ludzkiego 
życia, zarówno w wymiarze osobistym jak i społeczno-kościelnym.

ParaÞ a jest �wspólnotą wspólnot � rodziną rodzin�; wspólnotą zjednoczoną tą samą 
wiarą i miłością. Jest wspólnotą, gdzie przeżywana jest liturgia i misterium obecności Jezusa 
Chrystusa w Jego słowie i sakramentach. To wspólnota składająca się z różnych osób i rodzin. 
Często różnią się one między sobą nie tylko charakterami, ale i poglądami społecznymi czy 
politycznymi. Mimo tej różnorodności postaw, powinna ona starać się o to, aby na wzór pierwszej 
gminy chrześcijańskiej mieć �jedno serce i jednego ducha�. Każda paraÞ a powinna realizować 
ideał ukazany w Dziejach Apostolskich: �Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, 
w łamaniu chleba i modlitwie(�). Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie� 
(2, 42.47). Życie paraÞ i na wzór pierwszej gminy chrześcijańskiej to przestrzeganie nauki 
Apostołów, łamanie chleba w Eucharystii, a także życie we wspólnocie braterskiej i modlitwie. 
Każdy człowiek ochrzczony, umocniony mocą sakramentów świętych, szczególnie Eucharystii, 
realizuje w paraÞ i swoje powołanie życiowe. Dzięki łasce płynącej ze słuchania słowa Bożego 
może w swojej ziemskiej pielgrzymce, wypełniając różne zadania, realizować świętość dnia 
codziennego i zdążać do nieba, a dzięki Eucharystii trwać w zjednoczeniu z Chrystusem. 
Poprzez tę jedność jego codzienne życie staje się świadectwem dla innych. Poprzez poświęcenie 
paraÞ i Bożemu Sercu wspólnota ta nawiązuje głębszą więź i przyjaźń z Jezusem oraz umacnia 
swą jedność między sobą. W poświęceniu paraÞ a zobowiązuje się do wprowadzania ducha 
miłości Serca Jezusowego w całe swoje postępowanie. Przyrzeka szczerze pracować nad tym, 
aby każdy paraÞ anin, wszystkie rodziny i cała paraÞ a rzeczywiście należeli do  Jezusa: �Twoją 



ks. proboszcz

Ez 17, 22-24; Ps 92 (91); 2 Kor 5, 6-10; Mk 4, 26-34

SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ

W dzisiejszym słowie Bożym spotykamy proroka 
Ezechiela, który kreśli przed naszymi oczami obraz potęż-

nego drzewa i wielkiej góry. Jednak zapowiada upadek tej potęgi. Prorok 
wskazuje na odłamaną gałązkę, która ma przerosnąć chwałę wielkiego 
drzewa. Ona wyda owoc, ona także stanie się miejscem schronienia i od-
poczynku dla ptactwa. Ezechiel ma tu na myśli początek i rozwój Izraela. 
Jako prorok z woli Bożej widzi przyszłość i przedstawia ją, ona dzieje 
się na jego oczach. Prorok przypisuje ten rozwój wyłącznie mocy Bożej. 
Dzięki mocy Bożej Izrael, zrodzony z Abrahama i Sary, staje się potężnym 
cedrem przez który inne narody mają poznać, że Pan jest Bogiem, �który 
ma moc poniżania tego, co wysokie, a wywyższania tego, co niskie; spra-
wiania, że to, co zielone usycha, a to, co uschnięte okrywa się zielenią� 
(Ez 17,24). W ten sposób Ezechiel mówi o niezmierzonej władzy Boga, który kształtuje naród cały, 
ale i człowieka, o ile on podporządkuje się swojemu Panu.

Fragment Ewangelii przeznaczonej na dzisiejszą niedzielę przedstawia dwie przypowieści, 
które podejmują temat wzrostu królestwa Bożego. Są na ten sam temat, ale każda z nich ma osob-
ny wątek. Pierwsza przypowieść mówi nam o sile wzrostu, która tkwi w ziarnie. Rolnik, który 
rzucił ziarno w ziemię, nie może mu nakazać, by wykiełkowało, nie ma wpływu na jego rozwój: 
�ziemia sama z siebie wydaje plon� (Mk 4,28). Nie oznacza to bezsensowności pracy rolnika. 
Ziemia, która została mu oddana we władanie, oczekuje jego mocnych dłoni, aby przygotował 
pole, zasiał ziarno, dbał o plony. Jednak to Bóg daje wzrost. Królestwo Boże kieruje się zatem 
własnymi prawami, niezależnymi od woli człowieka, jego planów i przedsięwzięć. Rozwój króle-
stwa Boga jest cichy i przebiega spokojnie. Najpierw zalążek, potem źdźbło, kłos, kształtowanie 
się ziarna, aż wreszcie nadejdzie czas dojrzewania. Pięknie ten wzrost królestwa ukazuje nam 
druga przypowieść. Maleńkie, słabe ziarno, gdy wykiełkowało i wyrosło, przewyższyło wszystko 
to, czego człowiek sam zdołał dokonać. Ziarenko gorczycy dało początek ogromnemu drzewu, 
które staje się schronieniem dla wielu stworzeń.

Przed laty otrzymaliśmy sakrament Chrztu św., potem przystąpiliśmy do pierwszej Komunii św., 
a w ten sposób w każdym z was został złożony mały zalążek wiary. Mimo, że droga życia bywa krę-
ta, nie zawsze znajdujemy spokojną przystań, trzeba, byśmy ten dar wiary zachowali, starali się go 
codziennie rozwĳać. Pan wzywa nas byśmy wzrastając, dojrzewając pozwolili wzrastać także naszej 
wierze. Dołóżmy wszelkich starań, aby wraz z przybywaniem kolejnych lat życia, przybywało nam 
mocy wiary. Wówczas weźmiemy udział w rozwoju Królestwa Bożego. Gdy będziemy pracować nad 
sobą, pogłębiać naszą wiarę, staniemy się nowym rozłożystym drzewem, pod którym inni będą mo-
gli znaleźć schronienie, a przede wszystkim umocnienie swojej wiary. Świat, a przede wszystkim 
Kościół Święty, którym jesteśmy, potrzebuje takiego świadectwa naszego życia.

ks. Paweł O.

jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy�. Poświęcenie paraÞ i jest również wyrazem 
zaufania do Chrystusa, któremu zawierzeni zostają ojcowie rodzin, matki, młodzież i dzieci, 
a szczególnie chorzy, cierpiący, strapieni. Wszyscy uciekają się do Serca Jezusowego, hojnego 
w dary i łaski. W Nim znajdują pomoc i obronę we wszelkich niebezpieczeństwach. Pan 
Jezus przyrzekł bowiem św. Małgorzacie Marii: �Będę ich pociechą we wszystkich smutkach 
i utrapieniach życia�, �Błogosławił będę wszystkim ich zamiarom i sprawom�, �Będę im 
bezpieczną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci�. Odpowiadajmy na miłość 
Serca Jezusowego odnowionym życiem z wiary, z większą ochotą przystępujmy do usuwania 
zła moralnego z życia rodzinnego, paraÞ alnego i społecznego oraz gorliwie przystępujmy 
w każdym środowisku, zwłaszcza w paraÞ i, do budowania cywilizacji miłości.



RADOSNE OPOWIASTKI
Badania naukowe wyka-

zały, że śmianie się przez 
2 minuty jest tak samo zdro-
we, jak bieganie przez 20 
minut. 

� Dlatego siedzę w parku 
na ławce i śmieję się z tych, 
którzy biegają.

Kto chce pracować owocnie, musi mieć 
w  sercu miłość, a w pracy - cierpliwość.

MYŚL TYGODNIA

/św. Jan Bosko/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XI NIEDZIELA ZWYKŁA (13.06.2021 r.)

CZYTANIE DOROSŁYCH LEKTORÓW 

13 czerwca: 6.30 B. Gąsior; 7.30 J. Trąd; 9.00 M. Marczyk; 10.30 
Ł. Niemiec; 12.00 K. Józefczyk; 15.30 H. Teneta; 18.00 W. Baran.

20 czerwca: 6.30 D. Kolanko; 7.30 U. Komusińska; 9.00 H. Za-
foremska; 10.30  U. Niemiec; 12.00 A. Pastyrzak; 15.30 H. Teneta; 
18.00 B. Michna.

NARODZENI 
PRZEZ CHRZEST

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Michał Mikołaj WOŹNIAK 
paraÞ a Nawiedzenia NMP (oo. franciszkanie), 

oraz Kamila Ada JANOCHA 
paraÞ a Trójcy Świętej � fara Krosno

***
Sławomir Krzysztof PELCZAR 

paraÞ a Trójcy Świętej � fara Krosno, oraz
Paula NADRA paraÞ a Trójcy Świętej � fara Krosno

� Franciszek Paweł 
   Szmyd
� Bartłomiej Gaździk
� Dorian Józef Wojtuń

1. W poniedziałek o 18.45 Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza wszystkich chętnych na 
spotkanie z pisarzem i aktorem Mariuszem Marczykiem nt. �Moje spotkania z Biblią i Nor-
widem�.

2. We wtorek na Mszę św. i spotkanie zapraszamy rodziców i uczniów klas VI z terenu pa-
raÞ i na modlitwę i spotkanie w ramach przygotowań do bierzmowania. Jest to ostatni dzwo-
nek zapisów i złożenia deklaracji chęci przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Także będzie spotkanie dla rodziców i uczniów klas VIII w poniedziałek 21 czerwca.
3. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie mężczyzn katolickich � Rycerzy Kolumba.
4. Trwają nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, codziennie 

o 17.30 w niedziele po Mszy św. o 15.30. 
5. W tym tygodniu modlitwę różańcową przed wieczorną Mszą św. poprowadzi Matki Bożej 

Królowej Polski (p. Marii Spendel). 
6. Codziennie wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego 

o 17.00. Okazja do spowiedzi.
7. W liturgii w tym tygodniu wspominamy: w czwartek � św. Brata Alberta Chmielowskiego. 
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Źródła, Miłujcie się. 
9. Rozpoczęliśmy tegoroczne prace remontowe w kaplicy św. Anny. Ostatni etap: dwa okna 

kamieniarka okienna, podwójne szyby, naprawa witraży, ściany, sklepienia, malowidła. Musimy 
poprawić też mur od strony sąsiada ze względu na zagrożenie. Dziś taca gospodarcza na te cele.



INTENCJE MSZALNE 14-20.06.2021

oprac. ks. Łukasz P.

Poniedziałek 14.06.2021
Wspomnienie św. Michała Kozala, 

bpa i męczennika
6:30  + Miłosz Marczak (od sąsiadów z klatki)
7:00  1. + Kazimierz Kogut 
 (od sąsiadów z klatki)
 2. + Marek Kolanko (od żony)
7.00 ss  + Andrzej Moś
18.00  1. + Czesława Kurowska (14. greg.)
 2. + Roman Topór (od szwagra  
 Romana i Teresy z dziećmi)
 3. ++ Józefa, Stanisław, Mieczysław 
 i ++ z rodz. Stec
 4. + ZoÞ a Dyduła (14. greg.)

Wtorek 15.06.2021
6:30  + Marek Kolanko (od Towarzystwa  
 Pomocy im. brata Alberta)
7:00  1. + Maria Pilecka 
 (od ZoÞ i Świątek z rodz.)
 2. + ZoÞ a Dyduła (15. greg.)
7.00 ss  + Teresa Warnicka 
 (od rodz. Kochańskich z Jedlicza)
18.00  1. + Czesława Kurowska (15. greg.)
 2. + Ewa Czernicka 
 (od bratowej Małgorzaty z rodz.)
 3. + Bolesław Kurcoń 
 (od Teresy Hunia z rodz.)

Środa 16.06.2021
6:30  + Janina Pelczar 
 (od sąsiadki Władysławy Stachyrak)
7:00  + Anna Kuta 
 (od bratowej ZoÞ i Domowicz)
7.00 ss  + Józef Kinel
18.00  1. w intencjach nowennowych:
 * + Józef Kuliga 
 (w 1. r. śmierci; od siostry z rodz.)
 * ++ Antoni i Anna Janik
 2. + Czesława Kurowska (16. greg.)
 3. + Bolesław Słowik 
 (w 3. r. śmierci; od żony i dzieci)
 4. + ZoÞ a Dyduła (16. greg.)

Czwartek 17.06.2021
Wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, 

zakonnika
6:30  + Józefa Czamara (od ucz. pogrzebu)
7:00  1. + Michalina Kozubal 
 (od Agaty Bargiel z rodz.)

 2. + ZoÞ a Dyduła (17. greg.)
7.00 ss  + Wojciech Pudełko (w 5. r. śmierci)
18.00  1. + Czesława Kurowska (17. greg.)
 2. + Ewa Czernicka (od bratowej ZoÞ i)
 3. + Bolesław Kurcoń 
 (od Arlety Hunia z rodz.)

Piątek 18.06.2021
6:30  + Marek Kolanko (od Towarzystwa  
 Pomocy im. brata Alberta)
7:00  + Władysław Łobodziński 
 (od Heleny z rodz.)
7.00 ss  + Anna Kasza (od ucz. pogrzebu)
18.00  1. + Helena Kaleniecka (od kuzyna Jana  
 Sokołowskiego z Mrzygłodu)
 2. + Czesława Kurowska (18. greg.)
 3. + Kazimierz Kogut 
 (od przyjaciół córki Patrycji)
 4. + ZoÞ a Dyduła (18. greg.)
 5. o Boże błog. zdrowie, i dalszą  
 opiekę MB dla rodziny Gonetów

Sobota 19.06.2021
6:30  + Edward Kuliga (od rodz. Polanów)
7:00  1. + Bolesław Kurcoń 
 (od rodz. Mrozek z Jasienicy)
 2. za paraÞ an
7.30 ss  + ZoÞ a Dyduła (19. greg.)
8:00  + Paweł Mrozek (w 50. r. urodzin)
18.00  1. + Czesława Kurowska (19. greg.)
 2. + Teresa (w 15. r. śmierci) 
 i + Stanisław

Niedziela 20.06.2021
12. Niedziela Zwykła

6:30  + Władysław Łobodziński 
 (od rodz. Stanisławy i Edwarda Boberów)
7:30  + Anna Kuta (od rodz. Królów z Kobyla)
7.30 ss  + Adam
9.00  + Wojciech Gonet (od siostry)
10.30  + Kazimierz Ryś 
 (w 3. r. śmierci; od żony z rodz.)
12.00 1. + Irena Tomkiewicz 
 (od koleżanek Krystyny i Marii)
 2. + ZoÞ a Dyduła (20. greg.)
 3. za Sybiraków
15.30  + Anna Łysek (w 1. r. śmierci)
18.00  + Czesława Kurowska (20. greg.)


