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KATECHEZA W SZKOLE
Dwa tygodnie temu rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny 

dla dzieci i młodzieży. Coraz bardziej  z obawą patrzę na korzystanie 
z tej formy zdobywania wiedzy o wierze katolickiej, o Bogu. Dla 
wielu uczniów, a co gorsza również dla ich rodziców katecheza jest 
zupełnie niepotrzebnym zajęciem. Najlepiej to zrezygnować z udziału 
w lekcjach religii a czas przeznaczyć na inne ważniejsze przedmioty, 
albo pójście do domu. Niestety rodzice często ulegają swoim dzieciom 
przekreślając w ten sposób swój obowiązek wychowywania potomstwa 
w wierze katolickiej zadeklarowany przy chrzcie dziecka i swoim ślubie. 
Jak można być �dobrym katolikiem� skoro brakuje prostej wiedzy 
o podstawowych zasadach wiary katolickiej. Reformatorów wiary 
i Kościoła mamy dzisiaj na pęczki, lecz często są to ślepi ludzie, 
którzy właściwie nie wiedzą co chcą osiągnąć. Wykrzykują przeróżne hasła, którymi właściwie 
chcą zakryć swoją duchową nędzę i oczekują jej potwierdzenia przez hierarchię. Kościoła 
już dawno by nie było na tej ziemi gdyby godził się na wprowadzanie ludzkich zachcianek do 
swojej doktryny. Wprawdzie słowo doktryna brzmi dosyć groźnie to jednak za tym kryje się 
Chrystusowa prawda o  człowieku, jego powołaniu i celu ostatecznym. Tego nie da się zmienić, 
gdyż należałoby zaprzeczyć Ewangelii. Inna rzecz to u wielu dziwne rozumienie wiary: tak proszę 
księdza jestem wierzącym, ale ślub czyli sakrament jest mi niepotrzebny, ponadto nie zgadzam się 
ze stanowiskiem Kościoła w sprawie aborcji, nie potrzebuję też jakiegoś pośrednika w pojednaniu 
z Bogiem, a ponadto Kościół nie będzie zaglądał do mojego łóżka i nie będzie wyciągał łapy po moje 
pieniądze. Tego typu zdania ciągle słyszymy a wielu popada w zwątpienie w sens wiary i udziału 
w życiu wspólnoty Kościoła. Z Pisma Świętego wyciągamy tylko takie zdania, które pasują do 
własnej Þ lozoÞ i życia, a do duszpasterzy najczęściej zwracamy się tylko z pretensjami. Rozmowa 
na poważne tematy raczej nie wchodzi w grę, ponieważ wielu obawia się obnażenia swojej 
niewiedzy. Ten obraz może jeszcze nie jest dominujący, gdyż wielu katolików jest świadoma 
wartości swojej wiary i praktykuje ją zgodnie z nauczaniem Kościoła. Aby wiara była mocna 
najpierw trzeba poznać prawdę, przyjąć to za nadrzędną wartość i kierować się nią w swoim życiu. 
Dlatego kiedy czujemy narastającą słabość naszej wiary to najpierw starajmy się pogłębić naszą 
wiedzę a temu służy zwykła katechizacja, które omawia to co jest początkiem i fundamentem 
ludzkiej wiary w Boga. Nie zapomnę katechez przygotowujących dzieci do pierwszej komunii, 
w których uczestniczyli rodzice. To oni byli najwdzięczniejszymi słuchaczami co wyraziła jedna 
z matek: te katechezy to przypomnienie tego o czym już zdążyliśmy zapomnieć. Może i ty bracie 
i siostro już zapomniałeś wiele tylko wstydzisz się do tego przyznać, i dzieciom zabraniasz dostępu 
do Jezusa. Chrystus wyraźnie powiedział: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie 
im. To nie jest bajka, to słowa Chrystusa. Apeluję do katolickich rodziców: zróbmy wszystko by 
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Mdr 2, 12. 17-20; Ps 54 (53); Jk 3, 16 � 4, 3; Mk 9, 30-37

SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ

�Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko są 
milsze Bogu niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku�

MYŚL TYGODNIA

/św. Augustyn/

dzieci i młodzież korzystały z katechez. Zainteresujmy się treścią katechez, pomóżmy zwłaszcza 
najmłodszym zrozumieć nieraz trudne kwestie i nie bójmy się dialogu z dorastającą młodzieżą 
lecz z przekonaniem odpowiadajmy na ich trudności.

�Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeci-
wia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam 
błędy naszych obyczajów�. Słowa z Księgi Mądrości uświadamiają nam 
bolesną prawdę o ciemnych stronach natury ludzkiej. Sprawiedliwy, to 
mówiąc dzisiejszym językiem, człowiek prawy, człowiek dobry, będący 
blisko Boga. �Życie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne�  
� zauważają nikczemnicy. Z wcześniejszego fragmentu wiemy, że wie-
rzą oni, iż �nie ma lekarstwa na śmierć człowieczą�. �Przeminie życie 
nasze jakby ślad obłoku i rozwieje się jak mgła�, a skoro ich zdaniem wszystko się skończy wraz 
ze śmiercią, to należy używać życia i można sobie pozwolić na wszelkie niegodziwości. Postawa 
sprawiedliwego zamiast być dla nich wzorem do naśladowania i inspiracją do godnego życia, staje 
się powodem niechcianych wyrzutów sumienia. Ci ludzie dostrzegają swoje złe czyny, wręcz się 
nimi chlubią, ale nie zamierzają podjąć trudu pracy nad sobą. Nienawidzą sprawiedliwego, bo 
nigdy mu nie dorównają, więc spiskują, jak się go pozbyć. Są nawet gotowi skazać dobrego czło-
wieka �na śmierć haniebną�.

Złość, nienawiść, pycha i głupota wprowadzają człowieka w błędne koło grzechu. Łatwiej 
przecież pozbyć się sprawiedliwego niż podjąć trud walki ze swoimi wadami. O podobnych pro-
blemach mówi Jakub Apostoł w drugim czytaniu. Według jego słów, to zazdrość i żądza sporu 
są powodem wszelkiego zła. To zazdrość, bezład, występek i pożądliwość sprawiają, że człowiek 
zamyka się na mądrość. Mądrość jest czysta, skłonna do zgody, wolna od obłudy i prowadzi do 
pokoju. A tylko w prawdziwym pokoju można budować dobro i szczęście. 

Gdy popatrzymy na dzieje świata, to łatwo dostrzeżemy, jak trudno człowiekowi było pozbyć 
się swoich ambicji i pójść drogą mądrości. Tak przecież dokonały się wszelkie rozłamy w łonie 
Kościoła. Człowiek nie chciał podjąć walki ze swoimi żądzami. Ile na przestrzeni czasu powstało 
sekt, religĳnych grup, ile podziałów na poszczególne kościoły. Dlaczego? Bo wygrały: zazdrość, 
żądza sporu i występek.

Chrystus nie gani swoich uczniów. Przywołuje Dwunastu i wypowiada słowa, które mają 
być drogowskazem na życie. Słowa, które doprowadzą do zakończenia sporu. Zrealizowanie 
ich wprowadzi pokój, a pokój przyniesie sprawiedliwość i dobre owoce. Ten drogowskaz, to po-
lecenie: �Bądź sługą wszystkich�. A jednocześnie, dla zobrazowania tej służebno-opiekuńczej 
postawy, Chrystus stawia przed uczniami dziecko, obejmuje je i nakazuje, by każde takie dziec-
ko � istotę słabszą, ufną i potrzebującą ochrony � przyjmować w Jego imię. Aby je przyjmować 
z miłością.

opr. ks. Paweł OstaÞ ński



RADOSNE OPOWIASTKI

Szef apteki do młodego praktykanta przygo-
towującego lekarstwo: 

� Z tej butelki nalewamy tylko wtedy, gdy re-
cepta jest nieczytelna.

***
Rozmawiają ucznio-

wie:
� Wiesz, czasem ogar-

nia mnie wielka ochota, 
żeby się pouczyć. 

� I co wtedy robisz?
 � Czekam aż mi przej-

dzie .

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA (19.09.2021 r.)

CZYTANIE DOROSŁYCH 
LEKTORÓW 

19 września: 6.30 E. Syrek; 7.30 M. Trąd; 
9.00 T. Wajda; 10.30 Ł. Niemiec; 12.00 
A. Pastyrzak; 15.30 H. Teneta; 18.00 Ł. Ry-
giel. 

26 września: 6.30 J. Trąd; 7.30 H. Zafo-
remska; 9.00 M. Klocek; 10.30 A. Śnieżek; 
12.00 M. Józefczyk; 15.30 H. Teneta; 18.00 
M. Lorek. 

1. Dziś niedziela środków społecznego przekazu, modlimy się za pracowników mediów, aby 
przekazywali ludziom prawdę. Materialnie wspieramy media katolickie zwłaszcza nasze diecezjal-
ne Radio �Fara�. 

2. Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na spotkanie w poniedziałek o 18.45. Tematem spotkania 
otwartego dla wszystkich jest �Modlitwa jako dialog. Bardziej skuteczniejsza indywidualna czy 
wspólnotowa?�.

3. Klasy VI rozpoczynają swoje przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Zapra-
szamy uczniów wraz z rodzicami na 18.00 w środę, aby wyrazić pisemnie chęć przygotowania 
do bierzmowania, które nastąpi w klasie VIII. 

4. Różaniec przed wieczorną Mszą św. w tym tygodniu poprowadzi Róża Różańcowa MB Fa-
timskiej (p. Alicji Śnieżek). 

5. 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.

6. Serdeczne podziękowanie składamy wszystkim którzy złożyli miesięczną oÞ arę na re-
monty w naszej bazylice. Zebrano 7 078 zł 32 gr. Bóg zapłać za każdy grosz z serca oÞ arowany 
na świątynię Pańską. Dziękujemy także oÞ arodawcom, którzy indywidualnie złożyli oÞ arę. Dobro-
czyńców polecamy w środowej nowennie do MB Nieustającej Pomocy.

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Małego Rycerza Niepo-
kalanej. 

8. Codziennie wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego 
o 17.00 o oddalenie koronawirusa. Okazja do spowiedzi.

9. W tym tygodniu wspominamy w liturgii: w poniedziałek � św. Andrzeja i towarzyszy męczen-
ników z Korei; we wtorek � św. Mateusza; w czwartek � św. o. Pio.

KOMUNIKATY
Podziękowanie składamy pani Krystynie i Urszuli Pelczar za tekstowe przygotowanie wysta-

wy o bł. Stefanie Kardynale Wyszyńskim, natomiast p. Tomaszowi Wajdzie za projekt plansz 
i przygotowanie ich do druku. Wystawę można oglądać i czytać na ogrodzeniu bazyliki od 
ulicy Piłsudskiego.



INTENCJE MSZALNE 20.09-26.09.2021

Opr. ks. Paweł OstaÞ ński

PONIEDZIAŁEK 20.09
Wspomnienie św. Andrzeja Kim Taegon i Pawła 

Chong Hasan i Towarzyszy
6.30  + Teresa Warnicka 
 (od siostry Marii i całej rodziny)
7.00  1) + Władysław Łobodziński 
 (od rodziny Bober z Golcowej)
 2) + Maria Kupiec (od Janka z rodziną)
7.00(ss)  + Maria Zwierzyna (od ucz. pogrz.)
18.00  1) + Jan Popiel (od wnuczki Angeliki)
 2) + Michalina Kozubal 
 (od Pauliny i Bartosza z rodziną)
 3) + Helena Zbylut 
 (od brata Zbigniewa z rodziną)
 4) o błog. Boże dla dobroczyńców naszej  
 paraÞ i

WTOREK 21.09
Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

6.30  + Stanisław Adamiak w 3. r. śm.
7.00  + Stanisława Koczocik 
 (od rodziny Połoszynowicz)
7.00(ss)  + Marian Szepelak 
 (od rodziny Czernak i Bryś)
18.00 1) + Andrzej Szopa 
 (od Barbary i Konrada Tabisz)
 2) + Krzysztof Gronicki 
 (od Þ rmy PGNIG Technologie w Krośnie)
 3) + Anna Malinowska 
 (od syna Eugeniusza z rodziną)
 4) + Zygmunt Brzeziński 
 (od Rycerzy Kolumba)

ŚRODA 22.09
6.30  + Jan Prajsnar (od sąsiadów z klatki 
 z ul. Krakowskiej)
7.00  + Teresa Warnicka 
 (od rodziny Sporniak z Równego)
7.00(ss)  + ZoÞ a Pudło (od ucz. pogrz.)
18.00 1) w intencjach nowennowych:
 * ++ Stefania i Franciszek
 2) + Anna Kasza (od bratanicy  
 Magdaleny z mężem i dziećmi)
 3) + Jolanta Bryja (od dyrekcji,  
 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 
 w Krośnie)
 4) + Maria Kupiec 
 (od córki Stanisławy z rodziną)

CZWARTEK 23.09
Wspomnienie św. o. Pio

6.30  + Jan Popiel 
 (od rodziny Czenczków z Dobieszyna)
7.00  + Marian Paczosa 
 (od córki Wiktorii z Wesołej)

7.00(ss)  + Danuta Kmieć (od ucz. pogrz.)
18.00  1) + Adam Barzyk w 12. r. śm.
 2) o zdrowie i błog. Boże dla Alicji 
 z okazji urodzin 
 (od Odnowy w Duchu Św.)
 3) + Helena Zbylut (od siostry ZoÞ i 
 z Wiśniowej i Małgorzaty Rec z rodziną)

PIĄTEK 24.09
6.30  + Teresa Warnicka (od ucz. pogrz.)
7.00  + Andrzej Szopa (od personelu  
 Oddziału Urologii w Krośnie)
7.00(ss)  + Maria Zwierzyna (od ucz. pogrz.)
18.00 1) + Edward Kuliga 
 (od Agaty, Łukasza, Kuby Załuckich)
 2) + Władysław Łobodziński 
 (od Piotra, Anny, Doroty z rodzinami)
 3) + Helena Zbylut (od brata z rodziną)
 4) +Adolf Zajdel (od Kazimiery  
 Wietecha z rodziną ze Świeżowej)

SOBOTA 25.09
6.30  o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla  
 Ryszardy, Doroty i Agnieszki
7.00  1) + Jan Prajsnar 
 (od sąsiadów z klatki z ul. Krakowskiej)
 2) + Władysława Findysz 
 (od sąsiadów z klatki)
7.30(ss)  + Eugeniusz Nowicki (od ucz. pogrz.)
8.00  + Marian Paczosa 
 (od syna Krzysztofa z rodziną)
18.00  1) + Maria Marszałek 
 w rocznicę urodzin
 2) + Danuta Kmieć (od Marka z rodziną)

NIEDZIELA 26.09
6.30  + Marian Paczosa 
 (od syna Stanisława z rodziną)
7.30  + Stanisława Przymusińska 
 (od córki z rodziną)
7.30(ss)  + Leokadia Mandelowska 
 (od ucz.pogrz.)
9.00  + Stanisława Koczocik 
 (od swatowej Ireny Sas)
10.30  + Józef Kinel 
 (od żony i córek z rodzinami)
12.00  1) + Anna Kasza (od rodziny Deptuch)
 2) + Marek Barski (od syna Rafała 
 i synowej z dziećmi)
15.30  + Danuta Hojnar
18.00  + Anna Malinowska 
 (od syna Eugeniusza z rodziną)


