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SYNOD TWORZONY 
PRZEZ WSPÓLNOTĘ KOŚCIOŁA 
TAKŻE W KROŚNIE

Z Ewangelii z dzisiejszej niedzieli czytamy, że Apostołowie w wie-
lu miejscach patrzą po ludzku na sprawy Królestwa Bożego. Chcą 
sobie �załatwić� pierwsze miejsce w Królestwie Bożym. Pan Jezus 
tłumaczy im, że Królestwo Boże będzie dla tych, którzy potraÞ ą 
służyć i chcą o tym pamiętać, a nie chcą panować. Napięcia i spory 
między uczniami Chrystusa nie są niczym nowym. Są one i dzisiaj 
widoczne. Być może jednak obecnie są one jeszcze bardziej gorszą-
ce, bo przecież misja Chrystusa już się dopełniła. Otrzymaliśmy już 
Ducha Świętego. Jego tchnienie może nas doprowadzić do wspólnego rozpoznania woli Bożej. Jak 
Go słuchamy? Jak wygląda w naszych wspólnotach rozmowa o tym, co dziś Duch Boży mówi do 
Kościoła? Na ile potraÞ my odwrócić wzrok od własnych spraw i dostrzec drugich, z ich potrzebami 
i doświadczeniami? Nie powinniśmy uciekać od tych pytań, jeśli chcemy, by Kościół � od małych 
wspólnot wewnątrz paraÞ i, poprzez same paraÞ e i diecezje, aż po jego wymiar powszechny � po-
dążał drogami wskazanymi przez Ducha Świętego. Nim zabierzemy się za jakiekolwiek reformy, 
potrzebny jest nam rachunek sumienia z tego, jak ze sobą rozmawiamy, jak nawzajem się słuchamy 
i jak rozeznajemy wolę Bożą? Nie tylko w sposób osobisty i indywidualny, ale także wspólnotowy.

Tydzień temu papież Franciszek rozpoczął uroczyście XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Bisku-
pów na temat: �Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja�. Synod to narzę-
dzie, którym Kościół posługuje się praktycznie od swoich początków. Apostołowie zbierali się ra-
zem, aby podejmować decyzje pod tchnieniem Bożego Ducha (por. Dz15,1-33). Potem przez wiele 
wieków następcy Apostołów � biskupi �gromadzili się na synodach, by rozeznawać, jaka jest wola 
Boża względem Kościoła. Przez wieki synody były podstawowym sposobem podejmowania kościel-
nych decyzji. Tym razem papież Franciszek pragnie, aby w synodalnym doświadczeniu uczestni-
czyli nie tylko biskupi. Do pójścia wspólną drogą rozeznania woli Bożej zaprasza wszystkich � bo 
wszyscy przez chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się jed-
nym Ciałem Żyjącego Pana. W ten sposób budują Mistyczne Ciało Chrystusa, czyli Kościół, za który 
są współodpowiedzialni. Samo słowo �synod� oznacza podążanie wspólną drogą. Synodalne prace 
potrwają dwa lata. Najpierw będzie miała miejsce faza diecezjalna, w przyszłym roku kontynen-
talna, a wreszcie w 2023 � powszechna. Jednak papież Franciszek chce, aby styl wspólnotowego 
rozeznawania stał się stałą praktyką Kościoła.



Opr. ks. Artur

ks. proboszcz

Iz 53, 10-11; Ps 33 (32); Hbr 4, 14-16; Mk 10, 35-45

SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ

CZYTANIE DOROSŁYCH LEKTORÓW 

17 października: 6.30 M. Trąd; 7.30 A. Śnieżek; 9.00 U. Komusińska; 10.30 U. Niemiec; 
12.00 M. Zajchowski; 15.30 M. B. Michna; 18.00 Ł. Rygiel. 24 października: 6.30 A. Przybysz; 
7.30 E. Syrek; 9.00 M. Klocek; 10.30 A. Pastyrzak; 12.00 M. Józefczyk; 15.30 W. Dymiński; 
18.00 T. Szynal.

Boże myślenie w wielu sprawach jest inne niż myślenie człowieka. Dla 
Niego czasem droga do zwycięstwa wiedze przez to, co my nazwalibyśmy 
porażką - jak krzyżowa śmierć Jego Syna. Dla Niego szczęśliwi są ubodzy, 
nie bogaci; szczęśliwi są cisi, a nie ci, którzy krzykiem potraÞ ą wyrwać 
dla siebie jak najwięcej; wprowadzający pokój, nie wojenni zwycięzcy. 
Podobnie jest w czytaniach tej niedzieli: pierwszymi są ci, którzy służą. 
Czy nie czas, by to myślenie wprowadzić także w nasz system wartości? 
Przecież nie jest ważne, że kogoś innego awansowano, a ty zostałeś 
pominięty. Prawdziwy wyścig o pierwszeństwo toczy się na zupełnie innej 
arenie: arenie służby bliźniemu.

Niby proste. Ale uporządkujmy. Bóg wystawia swojego Sługę na ciężką 
próbę: miażdży Go cierpieniem. Oczekuje od Sługi, że dobrowolnie przyjmie to cierpienie: �jeśli On 
wyda swe życie na oÞ arę za grzechy� zawiera założenie, że Sługa ma wybór.

Przez to przyjęcie cierpienia spełnią się plany Boże: Sługa ma cierpieć za innych, a to da �wielu� 
usprawiedliwienie. Za przyjęcie cierpienia, za spełnienie tych planów, czeka Sługę nagroda. Czytając 
to proroctwo w kontekście nauczania Jezusa widać, że wymagania, jakie stawia swoim uczniom 
niewiele się różnią od tych, jakie Bóg postawił swojemu Słudze- Synowi Bożemu.

Nauczanie Jezusa jest jasne: �Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, 
a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami 
chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech 
będzie niewolnikiem wszystkich�.

W Kościele bycie wielkim, bycie pierwszym, zawsze powinno wiązać się ze służbą. 
I nie chodzi tylko o nazwanie przewodzenia służbą. Chodzi o służbę prawdziwą. Jezus mówi 

wręcz o potrzebie stania się niewolnikiem. Bardzo mocne słowa. Poprzedzone zresztą wyraźnym 
stwierdzeniem, że chrześcijanie w kwestii rozumienia władzy nie mają brać wzoru z władców 
ziemskich; ci którzy są wielcy i pierwsi we wspólnocie nie mają nikogo uciskać ani nie mają dawać 
odczuć maluczkim swojej wyższości.

 I kończy Jezus swoją wypowiedź wskazaniem na siebie: Ja też nie przyszedłem żeby Mi służono, 
ale żeby służyć i dać się swoje życie na okup za wielu. 

W czasie synodu mamy przyjrzeć się temu, w jaki sposób razem, duchowni i świeccy, budujemy 
wspólnotę Kościoła, począwszy od najmniejszej paraÞ i. Czy i jak w Kościele ze sobą rozmawiamy? 
Jak często spotykamy się, by wspólnie szukać woli Bożej, a gdy już do takiego spotkania dojdzie, 
to na ile potraÞ my cierpliwie słuchać siebie nawzajem, szanując zdanie drugiego? Ile jest w nas 
odwagi, żeby wypowiadać to, co w sercu rozpoznajemy jako możliwy głos Ducha Świętego? Czy 
nasze wspólnoty dają nam poczucie bezpieczeństwa, gdy próbujemy wypowiedzieć sprawy trud-
ne? Papież proponuje, żebyśmy się nad tym zastanowili na różnych poziomach organizacji Kościo-
ła, zarówno w nieformalnym gremiach, jak i w ruchach, stowarzyszeniach, paraÞ ach i diecezjach. 
I jeszcze jedno pytanie, które Ojciec Święty podkreśla szczególnie: czy z naszej rozmowy o Kościele 
nie wykluczamy tych, których głos łatwo zignorować, bo są z jakiegoś powodu słabsi, zmarginalizo-
wani i mniej obecni w �głównym nurcie� życia Kościoła?



�Bądźcie wierni tradycyjnym praktykom maryjnym 
Kościoła: modlitwie �Anioł Pański�, miesiącowi maryjnemu, 
a w sposób szczególny różańcowi. Niechaj powróci piękny 

zwyczaj odmawiania Różańca w rodzinie�

MYŚL TYGODNIA

/św. Jan Paweł II/

RADOSNE 
OPOWIASTKI

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA (17.10.2021 r.)

Podczas kłótni żona krzyczy 
do męża:-� lepiej by było gdy-
bym wyszła za mąż za diabła.

� Niestety � wzrusza spokoj-
nie ramionami mąż: � Mał-
żeństwa między krewnymi są 
zabronione� 

� W dniu 19 października (wtorek) od godz. 12.00 w przychod-
ni lekarskiej przy ul. Portiusa 2 w Krośnie odbędą się badania USG 
Doppler, przepływów szyjnych i kończyn dolnych, USG tarczycy, 
USG nerek, USG płuc, USG stawów, USG piersi oraz Echo serca. 
Cena jednego badania 55 zł. Informacja w przychodni.

� W urzędzie miasta można skorzystać z bezpłatnej porady 
prawnej. Wcześniej trzeba zarejstrować się telefonicznie tel. 
13 4743560. www.krosno.pl

KOMUNIKATY

1. W poniedziałek spotkanie Grupy Biblijnej po Mszy św. o 18.00.
2. W piątek (22.10) wspominamy w liturgii św. Jana Pawła II. Po Mszy św. Różaniec 

i nabożeństwo ku czci św. papieża. 
3. W tym tygodniu spotkanie formacyjne i wspólny Różaniec kandydatów do bierzmowania: 

we wtorek o 17.00 różaniec i po Różańcu spotkanie w salce klas VII. Natomiast klasy VI przycho-
dzą w czwartek na 17.30, podczas Mszy św. o 18.00 złożą deklaracje. Ostateczny termin. 

4. W tym tygodniu wspominamy w liturgii; w poniedziałek � św. Łukasza Ewangelisty; we wto-
rek � bł. Jerzego Popiełuszkę; w środę � św. Jana Kantego; w piątek � św. Jana Pawła II; w sobotę 
� św. Józefa Bilczewskiego; 

5. Zbliża się miesiąc listopad. Zachciejmy uporządkować groby zmarłych by w ten sposób 
potwierdzić nasz szacunek wobec tych którzy spoczywają na cmentarzu i oczekują zmartwych-
wstania.

6. Przez cały miesiąc listopad w dni powszednie od poniedziałku do soboty po Mszy św. wie-
czornej będą odprawiane nabożeństwa wypominkowe za zmarłych. Kartki wypominkowe znaj-
dują się na ołtarzach bocznych św. Józefa i MB Szkaplerznej. Wypełnione imionami i nazwiskami 
zmarłych można składać do skrzynki przy ołtarzu Najświętszego Sakramentu lub do zakrystii. 
Można też wpisać dzień z datą w którym chcielibyśmy uczestniczyć w nabożeństwie. 

7. Wszystkim którzy złożyli oÞ arę w tym miesiącu na cele gospodarcze i remonty w bazylice 
składamy serdeczne podziękowanie. Bóg zapłać za troskę o świątynię � dom Boży.

8. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych. Modlitwa różańcowa scala rodzinę 
i jest to wielka broń w walce ze złym duchem.Za wspólne odmówienie Różańca w kościele czy 
w domu można zyskać odpust zupełny. Nabożeństwo różańcowe dla dzieci i młodzieży o 17.00, 
dla dorosłych po Mszy św. wieczornej czyli ok. 18.35. W niedziele Różaniec po Mszy św. 
o 15.30. W kaplicy Emaus codziennie o 17.00.

9 . 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 18.10-24.10.2021

Opr. ks. Paweł OstaÞ ński

PONIEDZIAŁEK 18.10
Wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty

6.30  + Stanisława Przymusińska 
 (od Śliwów)
7.00  + Leonard Bukowczyk (greg. 18.)
7.00(ss)  + Maria Jezierska (od ucz. pogrz.)
18.00  1) + Anna Kasza (od koleżanki córki)
 2) + Helena Zbylut 
 (od Marii Zamorskiej)
 3) + Małgorzata Barbara Szydło 
 (od sąsiadów z klatki)
 4) + Henryk Sypuła w 5. r. śm. 
 (od żony dzieci)

WTOREK 19.10
6.30  + Leonard Bukowczyk (greg. 19.)
7.00  1) + Anna Kasza 
 (od rodziny Kordysiów)
 2) + Marek Barski 
 (od rodziny Chudybów)
7.00(ss)  + Kazimiera Habrat (od ucz. pogrz.)
18.00  1) + Marian Paczosa 
 (od Marii Zajdel z rodziną)
 2) + Władysław Czelny w 21. r. śm.
 3) + Jan Prajsnar 
 (od sąsiadów z klatki z ul. Krakowskiej)

ŚRODA 20.10
Wspomnienie św. Jana Kantego

6.30  + Marian Paczosa 
 (od sąsiadów z klatki nr 1)
7.00  1) + Helena Zbylut 
 (od rodziny Borkowskich)
 2) + Zygmunt Brzeziński (od Moniki,  
 Andrzeja i Grzegorza Zajchowskich)
7.00(ss) + Maria Jezierska (od ucz.pogrz.)
18.00  1) w intencjach nowennowych:
 * o potrzebne łaski, zdrowie i szczęśliwe  
 rozwiązanie dla Agnieszki
 2) + Anna Kasza (od Róży św. Teresy 
 od Dzieciątka Jezus)
 3) + Leonard Bukowczyk (greg. 20.)
 4) + +Ernest i Wacław Sulik

CZWARTEK 21.10
6.30  + Stanisława Przymusińska 
 (od ucz.pogrz.)
7.00  + Edward Kuliga (od kolegów 
 i koleżanek z Biura Rejonu Budowy  
 Dróg i Mostów w Krośnie
7.00(ss)  + Stanisław Szarek

18.00  1) + Leonard Bukowczyk (greg. 21.)
 2) + ZoÞ a Mierzwińska 
 (od Józefy Iwanickiej z rodziną)
 3) + Stanisław o spokój duszy

PIĄTEK 22.10
Wspomnienie św. Jana Pawła II

6.30  + Leonard Bukowczyk (greg. 22.)
7.00  + Anna Kasza (od koleżanek i kolegów 
 synowej z Zespołu Szkół   
 Ponadpodstawowych nr 1 w Krośnie
7.00(ss)  + Józef Warchoł (od ucz. pogrz.)
18.00  1) + Marian Paczosa (od koleżanek  
 Magdy, Małgorzaty i Urszuli)
 2) + Jan Prajsnar (od sąsiadów z klatki 
 z ul. Krakowskiej)
 3) + Antoni Sołtys (od żony Marii)

SOBOTA 23.10
6.30  + Helena Zbylut 
 (od rodziny Ziomków z Żurowej)
7.00  1) + Anna Kasza 
 (od rodziny Hejnarów)
 2) + Leonard Bukowczyk (greg. 23.)
7.30(ss)  + Adam Matelowski 
 (od obsługi SP w Nowym Żmigrodzie)
8.00  + + Kazimierz w 5. r. śm.
 i Maria Stec (od dzieci)
18.00  1) + Andrzej Folta w 23. r. śm.
 2) + Zenon Gazda

NIEDZIELA 24.10
6.30  o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla  
 sióstr z róży św. Jadwigi Śląskiej 
 i za zmarłe siostry z róży
7.30  + Małgorzata Barbara Szydło 
 (od rodziny Płatków)
7.30(ss)  + Józef Warchoł (od ucz.pogrz.)
9.00  + + Irena i Tadeusz Hejnar
10.30  + Leonard Bukowczyk (greg. 24.)
12.00  1) + ZoÞ a Mierzwińska 
 (od Mateusza Pastuszak)
 2) + Krzysztof Józefczyk w 4. r. śm.
15.30  + Antonina Bukowczyk w 7. r. śm.
18.00  + Marian Paczosa (od Małgorzaty 
 i Leszka Zajdel z rodziną)


