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OBRONIĆ SWOJĄ WIARĘ 
Przyszły czasy, że chrześcijanin swej wiary musi bronić, argumenta-

mi i świadectwem życia. Jednym z argumentów odchodzenia zwłaszcza 
ludzi młodych od Boga i Kościoła jest to, że ludzie młodzi i obojętni nie 
widzą autentyczności wiary wśród wyznawców. Nie bronimy swojej wia-
ry, zapieramy się a przede wszystkim wiarą nie żyjemy. Oczywiście nie 
odnosi się to do wszystkich, ale ci którzy autentycznie kochają Pana Boga 
muszą to ukazywać pięknem swego życia. Wymaga się dziś by chrześcijan 
jeszcze bardziej kochał Chrystusa i Kościół, był człowiekiem szukającym 
prawdy, potraÞ ącym uzasadnić swoje poglądy, odważnym i angażującym się w życie wspólnoty 
paraÞ alnej, ale też zaangażowanym w życie społeczne i pragnącym je udoskonalać w duchu przy-
kazań Bożych a zwłaszcza tego najważniejszego: przykazania miłości. Ważne jest poszanowania 
osoby ludzkiej, być dojrzałym i rozumnie pomagającym drugiemu człowiekowi. I ciągle swoją osobą 
czy to w rodzinie czy w miejscu pracy czy społeczności sąsiedzkiej czy paraÞ alnej, wreszcie narodo-
wej budować wspólnotę zakorzenioną w wartościach wyrastających z Ewangelii. W tym wszystkich 
czyli rozwoju własnej osobowości duchowej i religijnej, ale także budowania wspólnoty pomagają 
mniejsze grupy formacyjne, ale też osobista duchowość: modlitwa, czytanie Pisma Świętego, ale 
też czytanie prasy katolickiej i wartościowych książek. Sięgajmy po nie zwłaszcza teraz kiedy temu 
sprzyja czas wakacyjny, urlopowy. Właściwie zaplanowany odpoczynek.

Pomocą będą też zaplanowane w tym tygodniu w naszym kościele

DNI MARYJNE
albo jak tradycyjnie nazywamy 

REKOLEKCJE PRZED ŚWIĘTEM MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ 

Rozpoczną się 13 lipca nabożeństwem do Matki Bożej Fatimskiej i zakończą w Święto MB Szka-
plerznej 16 lipca. Nauki będą głoszone o 9.00 i 18.00. Rekolekcje poprowadzi ks. prał. dr Andrzej 
Skiba z Sanoka. Ks. Andrzej Skiba w latach 1974-1982 był  wikariuszem paraÞ i Krosno fara za pro-
boszczowania ks. Bronisława Jastrzębskiego.

Będzie okazja też wspomnieć pobyt w Krośnie ks. Andrzeja i posłuchać kazań o Matce Bożej. 
Tym bardziej, że Matka Boża Szkaplerzna nie może być zapomniana. Od pokoleń czczona w kro-
śnieńskiej farze. Dzisiaj chce nas bronić swoim płaszczem przed nawałnicą zła. Zawsze chce stanąć 
przy nas, w naszej obronie i pomóc nam w rozwoju duchowym, by nie brakło nam sił pójściu drogą 
Jezusa i Jego Ewangelii.



Oprac. ks. Łukasz

Am 7, 12-15; Ps 85 (84); Ef 1, 3-14; Mk 6, 7-13

SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ

PARAFIA DZIECIOM
II tydzień zajęć sportowo-rekreacyjnych (paraÞ a Krosno fara)

zajęcia w godzinach od 10.00 do 13.00. 12-16.07.2021 r. 
Spotykamy się w salce MB Królowej Polski w Krośnie.
Poniedziałek 12.07. � gra w szachy, warcaby i gry planszowe, tenis stołowy.
Wtorek 13.07. � wycieczka rowerowa dla chętnych (pozostałe osoby, gry planszowe, warca-

by, tenis stołowy (w razie upału zamiast rowerów wyjście na otwarty basen).
Środa 14.07. � dla chętnych wyjście na krytą pływalnie lub otwarty zespół basenów w Kro-

śnie, dla pozostałych: gry planszowe, warcaby, szachy, tenis stołowy.
Czwartek 15.07. � wycieczka piesza zamek odrzykoński, w razie upału: gry planszowe, 

warcaby, szachy.
Piątek 16.07. � tenis stołowy, gry planszowe, szachy, warcaby, 60 minut lekcji języka obcego 

(do wyboru; włoski, hiszpański , francuski). 
Podsumowanie udziału w spotkaniach wakacyjnych na sportowo. Wręczenie pamiąt-

kowych dyplomów.

Chrześcijaństwo nie dlatego jest dla wielu trudne, że głosi 
taką a nie inną naukę, tylko dlatego, że przez brak wiary 

wielu ludzi nie widzi w nim swego dobra i szczęścia.

MYŚL TYGODNIA

/św. o. Pio/

Dzisiejsza liturgia słowa mówi o świadkach Bożej sprawy i wyjaśnia, co to znaczy 
byś wiarygodnym świadkiem. Świat takich świadków potrzebuje, nawet jeśli zdaje się mówić co 
innego. W Biblii jest wiele takich postaci, które doświadczyły obecności i działania Boga i były jego 
świadkami. Czym się wyróżniali spośród innych ludzi, czy mieli jakieś szczególne talenty, czy dary? 
Popatrzmy na proroka Amosa z dzisiejszego czytania. Mówi o sobie: Jestem pasterzem i tym, który 
nacina sykomory. Od trzody wziął mnie Pan i powiedział do mnie: �Idź i prorokuj� (Am 7, 15-16). Amo-
sa widzimy jako zwykłego człowieka, który jednak w szarej codzienności i w trudzie pracy słuchał 
Boga i był Mu posłuszny. To było jego szczególne wyposażenie i uzdolnienie. Podobnie apostołowie, 
ruszyli do świata, a ich jedynym wyposażeniem była pewność, że idą w imię Jezusa Chrystusa. By 
być świadkiem Boga, najpierw należy doświadczyć spotkania z Nim, usłyszeć jego wezwanie i iść 
przez życie, pozostając wiernym otrzymanemu powołaniu.

Karol de Foucauld późno odnalazł drogę do Boga, ale kiedy odkrył, że Bóg jest miłością, chciał to 
głosić wszystkim, którzy nie znali Chrystusa. Udał się do Maroko, by tam, żyjąc wśród ludzi pustyni, 
zdobywać nowych wyznawców dla Ewangelii. Rozmyślając nad metodami swojej pracy, postano-
wił: Moje apostolstwo musi być apostolstwem dobroci. Trzeba, żeby patrząc na mnie, mówiono: �Po-
nieważ ten człowiek jest taki dobry, jego religia musi być dobra�. A jeżeli mnie zapytają, dlaczego jestem 
łagodny i dobry, muszę powiedzieć: � Dlatego, że jestem sługą Pana dużo lepszego ode mnie. Gdybyście 
wiedzieli, jak dobry jest mój Pan i Mistrz Jezus!�. Chciałbym być na tyle dobry, żeby mówiono: �Jeżeli 
taki jest sługa, jaki musi być Pan!�.

Wybrani Apostołowie naprawdę przekonali się, że ich powołaniem jest być z Jezusem i nieść in-
nym tajemnicę królestwa. Jest to duże wyzwanie także dla nas, którzy również musimy uczyć się 
bycia z Jezusem i współdziałania dla dobra Kościoła.



RADOSNE OPOWIASTKI
Mała dziewczynka próbuje dosięgnąć 

dzwonka.
� Poczekaj może mi się uda � przychodzi 

z pomocą starszy pan i naciska dzwonek.
� Dziękuje panu � mówi dziewczynka 

szeptem. � A teraz nie wiem, co pan zrobi, 
ale ja uciekam.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XV NIEDZIELA ZWYKŁA (11.07.2021 r.)

CZYTANIE DOROSŁYCH LEKTORÓW 

11 lipca: 6.30 B. Gąsior; 7.30 M. Marczyk; 
9.00 A. Pastyrzak; 10.30 A. Śnieżek; 12.00 
U. Niemiec; 15.30 H. Teneta; 18.00 T. Szynal.

18 lipca: 6.30 D. Kolanko; 7.30 W. Werpa-
chowski; 9.00 M. Komusiński; 10.30 E. Pasty-
rzak; 12.00 M. Zajchowski; 15.30 B. Michna; 
18.00 W. Baran.

� Intencje modlitewne na lipiec zwłaszcza dla Róż Różańcowych:
Ogólna: abyśmy w konß iktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli 

odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.
Diecezjalna: za wszystkich przebywających na emigracji, aby trwali w łączności z Kościołem przez 

celebrację Najświętszej Eucharystii.

KOMUNIKATY

1. W poniedziałek podczas Mszy św. o 18.00 ceremoniał przyjęcia Rycerzy Kolumba na 
urząd kolejnej kadencji pracy.

2. We wtorek (13.07) kolejne nabożeństwo fatimskie. Zapraszamy na 18.00 na Mszę św.,
 a później na procesje różańcową pokutną. O przybranie Þ gury Matki Bożej kwiatami prosimy 
paraÞ an mieszkających w bloku nr 10 przy ul. Kolejowej. Jest możliwość złożenia na kartkach 
do koszyczka przed Þ gurą swoich próśb, podziękowań, przebłagań, które będą odczytywane 
i omadlane w czasie nabożeństwa. Tym nabożeństwem rozpoczniemy DNI MARYJNE 
przygotowujące nas do piątkowego święta MB Szkaplerznej, naszej patronki.

3. W piątek liturgiczne wspomnienie NMP z Góry Karmel. Oprócz Mszy św. tradycyjnie 
o 6.30 i 7.00, dodatkowa Msza św. o 9.00 ku czci Matki Bożej Szkaplerznej naszej patronki. 
Zapraszamy na modlitwę i możliwość przyjęcia szkaplerza świętego i modlitwy o uzdrowienie 
i uwolnienie. W piątek o 9.00 i 18.00 możliwość przyjęcia oleju egzorcyzmowanego.

4. Różaniec przed wieczorną Mszą św. w tym tygodniu poprowadzi Róża Różańcowa św. 
Weroniki (p. Wiesława Berdechowskiego). 

5. W tym tygodniu wspominamy w liturgii: w poniedziałek � św. Brunona Bonifacego 
z Kwerfurtu; we wtorek � św. Andrzeja Świerada i Benedykta; w środę � św. Henryka; w czwartek 
� św. Bonawentury; w piątek � NMP z Góry Karmel; 

6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Źródła, Miłujcie się. 
Dowiadujmy się czym żyje Kościół, ale też przez czytanie prasy katolickiej pogłębiamy swoją 
wiarę.

7. Codziennie wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego 
o 17.00. Okazja do spowiedzi.

8. Biuro paraÞ alne (kancelaria) czynne codziennie od 16.30 do 17.30. W sobotę od 8.00 do 9.00.
9. Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w tym roku odbędzie się w Krośnie 

18 września. Trwają zapisy na to spotkanie w naszej paraÞ i młodzieży od VII klasy szkoły 
podstawowej. Zapraszamy młodzież.

10. Gdyby ktoś z paraÞ an chciał włączyć się w łańcuch modlitwy różańcowej i odpowiedzieć na 
apel Matki Bożej z Fatimy �Módlcie się codziennie na Różańcu� niech zapyta w zakrystii księdza 
lub przewodniczących Róż Różańcowych. Zapiszmy się do Róż Żywego Różańca. Zachęcamy.



INTENCJE MSZALNE 12-18.07.2021

oprac. ks. Łukasz P.

POGRZEBY

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie

+ Kazimiera Habrat (90 lat)

Poniedziałek 12.07.2021
Wspomnienie św. Brunona z Kwerfurtu, 

biskupa i męczennika
6:30  ++  Feliks i Józefa Kyc
7:00  + Kazimierz Kogut 
 (od sąsiadów z klatki)
7.30 ss  + Michalina Kozubal 
 (od ucz. pogrzebu)
18.00  + Marek Kolanko (od syna Rafała)

Wtorek 13.07.2021
Wspomnienie św. pustelników 
Andrzeja Świerada i Benedykta

6:30  + Andrzej Szopa 
 (od koleżanek z pracy Darii)
7:00  + Miłosz Marczak (od kolegów 
 i koleżanek siostry z pracy)
7.30 ss  + Teresa Warnicka 
 (od sąsiadów z klatki)
18.00  1. w intencji członków Róż Żywego  
 Różańca, o potrzebne łaski, zdrowie 
 i opiekę Matki Bożej Fatimskiej
 2.+ Eugeniusz Nowicki 
 (od syna Krzysztofa z żoną)

Środa 14.07.2021
6:30  + Jan Popiel (od rodz. Durałów)
7:00  ++ Michał i Jadwiga Szczepan
7.30 ss  + Kazimierz Kogut (od ucz. pogrzebu)
18.00  1. w intencjach nowennowych:
 * + Kazimiera Paluch 
 (od sąsiadów z bloku)
 2. + Marian Szepelak (od żony)

Czwartek 15.07.2021
Wspomnienie św. Bonawentury, 

biskupa i doktora Kościoła
6:30  + Andrzej Szopa (od koleżanki 
 i sąsiadki Nawrockiej z mężem z Bóbrki)
7:00  + Marek Kolanko (od koleżanek siostry  
 Anny z Poradni Psychologiczno-  
 Pedagogicznej z Miejsca Piastowego)
7.30 ss  + Aleksander (w 40. r. śmierci)
18.00  1. + ZoÞ a Dyduła (od rodz. )
 2. + Grzegorz (w 27. r. śmierci)

Piątek 16.07.2021
Wspomnienie NMP z Góry Karmel

6:30  + Miłosz Marczak (od kolegów 
 i koleżanek z Wydziału Pracy 
 i Ubezpieczeń Społecznych Sądu   
 Rejonowego w Krośnie)

7:00  + Edward Kuliga (od Marii Potyrała)
7.30 ss  + Stanisława Koczocik 
 (od kolegów z pracy Firmy AL-MAR)
9.00  dziękczynna za 54 lata życia  
 małżeńskiego Krystyny i Stanisława, 
 z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę  
 Matki Bożej Szkaplerznej dla jubilatów  
 i rodziny.
18.00  1. + Zenon Koczela (w 1. r. śmierci)
 2. dziękczynna w 5. r. urodzin   
 Nikodema, z prośbą o zdrowie i dalsze  
 łaski Boże

Sobota 17.07.2021
6:30  + Jan Popiel (od koleżanek z pracy)
7:00  + Helena Kaleniecka 
 (od sąsiadów z klatki)
7.30 ss  + Teresa Warnicka 
 (od sąsiadów z klatki)
8:00  + ZoÞ a Dyduła (od Barbary z rodz.)
18.00  + Anna Jaracz (w 2. r. śmierci)

Niedziela 18.07.2021
16. Niedziela Zwykła

6:30  + Andrzej Szopa (od siostry z mężem)
7:30  + Dariusz (w 22. r. śmierci)
7.30 ss  + Józef Kinel (od żony)
9.00  + Zygmunt Wojdyła (w 40. r. śmierci)  
 oraz ++ rodzice i brat
10.30  + Marek Kolanko (od wujka Marka, 
 od Jakuba z Krakowa)
12.00  1. o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
 dla Kazimierza, Szymona, Anny,  
 Klaudii, Jakuba, Mateusza,   
 Tymoteusza, Włodzimierza, Krystyny  
 oraz Aleksandry
 2. o błogosławieństwo Boże 
 i potrzebne łaski dla siostry zakonnej  
 Janiny Więcek i dla Marii Kopczyk
15.30  + Bronisława, + Zbigniew Tarnowscy
18.00  dziękczynna w 25. r. ślubu Alicji 
 i Sławomira z prośbą o łaski na dalsze  
 lata życia


