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MIŁOŚĆ DO POLSKI 
ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Świety Andrzej urodził się w 1591 roku w Strachocinie koło Sanoka. Po 
wstąpieniu do zakonu jezuitów i odbyciu studiów został wyświęcony na 
kapłana w 1622 roku. Pracował jako nauczyciel młodzieży, ale też gorliwie 
ewangelizował w wielu miejscach Polski zwłaszcza w Pińsku, apostołując wśród ubogiej ludności na 
obrzeżach ówczesnej Rzeczypospolitej. Jego niestrudzona praca zostaje nagle przerwana śmiercią mę-
czeńską w 1657 roku. Dlatego jednym z zarzutów podczas męczeńskiej śmierci było to, że Bobola jest 
polskim księdzem i na wiarę polską nawraca. Nie wypierał się swego pochodzenia i swej narodowości. 
Zginął w okrutnych męczarniach, jako Polski kapłan katolicki. I może historia Boboli zakończyła by się 
wraz z jego śmiercią, gdyby nie wydarzenia, które miały miejsce potem. Są to wydarzenia, które każą 
nam widzieć w świętym Andrzeju szczególnego orędownika spraw Polski. 

16 kwietnia 1702 roku, po 45 latach od śmierci, gdy Szwedzi zbliżali się do Pińska, gdzie znajdo-
wała się trumna z ciałem Boboli, on sam objawia się ówczesnemu rektorowi kolegium, ojcu Marci-
nowi Godebskiemu i oferuje pomoc, za pewną przysługę. Znajdźcie moją trumnę, oddzielcie ją od 
innych a będę wam pomagał. Ja was obronię. I znaleziono trumnę, a w niej zachowane od rozkładu 
ciało Męczennika. Gdy została wydobyta trumna ze szczątkami Świętego, wtedy jego relikwie, za-
chowane w niezwykły sposób, pozwoliły poznać okrutne szczegóły męczeńskiej śmierci. Oddzie-
lono ją od innych i zaczęto się przy tej trumnie modlić. Odpowiedzią Andrzeja było to, że Szwedzi 
nie weszli do Pińska. To wydarzenie przyniosło Andrzejowi wiele sławy i tak zaczął się jego kult 
w Kościele. Wrogów Polski, Rosjan, to wszystko co działo się wokół tej trumny przerażało. Dla Rosji, 
Andrzej Bobola był wielkim zagrożeniem. Dlatego zakazano modlić się przy jego trumnie. Utrud-
niano w procesie beatyÞ kacyjnym. Nie chciano dopuścić, aby jego relikwie znalazły się w Polsce. Ale 
trudno się dziwić, skoro znali historię i wiedzieli kim był ten Święty za życia i kim był w chwili mę-
czeństwa. Choć to dziwne, ale prawdziwe. Rosjanie bali się Andrzeja Boboli, którego nie załamały 
tak wielkie cierpienia jak obdzieranie ze skóry. Bali się tej trumny, w której znajdowały się doczesne 
szczątki Świętego męczennika z Polski. A bali się dlatego, że rozpowiadano, iż jego misja się jeszcze 
nie skończyła. Lęk Rosjan rozbudzało wydarzenie z Wilna z roku 1819.

Otóż, ojciec Alojzy Korzeniewski, dominikanin, słynny kaznodzieja troszczył się by w Polakach 
nie zabito patriotyzmu, dlatego tak jak mógł pomimo zaborów budził nadzieję w sercach i zachę-
cał do pamięci o własnym narodzie. Taka postawa nie podobała się Rosjanom, dlatego pod groźbą 
wymusili na władzach kościelnych pozbawienia go misji głoszenia słowa Bożego i umieszczenia go 
w klasztorze w Wilnie, bez możliwości kontaktu z ludźmi. Ową karę ojciec Korzeniewski przeżywał 
w wielkim smutku i był bliski załamania. I wtedy przybył do niego św. Andrzej ukazując mu wizję 
wojny i powiedział: gdy wojna, której masz obraz przed sobą się zakończy pokojem, Polska zostanie 
odbudowana i ja będę uznany jej głównym patronem.



Jr 33, 14-16; Ps 25 (24); 1 Tes 3, 12 � 4, 2; Łk 21, 25-28. 34-36

SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ

ks. proboszcz

Przepowiednia odzyskania wolności spełniła się w 1918 roku. To wydarzenie ponownie zwróciło 
uwagę Polaków na św. Andrzeja Bobolę. Gdy nastąpiło ponowne zagrożenie dla Polski w 1920 roku, 
kardynał Aleksander Kakowski zarządził odprawianie procesji z relikwiami Świętego ulicami Warsza-
wy w dniach 6-15 sierpnia o zwycięstwo nad Bolszewikami. 15 sierpnia nastąpił �cud nad Wisłą�.

Władze radzieckie w dwa lata później wysłały kadetów Armii Czerwonej do Połocka, gdzie wte-
dy znajdowały się relikwie i sprofanowały je, rzucając nimi o posadzkę. Gdy jednak się nie rozpadły 
zabrano je do Moskwy, pomimo sprzeciwu wiernych i umieszczono w gmachu Higienicznej Wy-
stawy Ludowego Komisariatu Zdrowia. Można jeszcze upatrywać ingerencji św. Andrzeja Boboli 
w sprawy Polski, w innym wydarzeniu związanym ze ślubach jasnogórskimi Stefana kard. Wyszyń-
skiego, które napisał 1956 roku w dniu męczeństwa św. Andrzeja 16 maja. Te wszystkie wydarzenia 
narodowe i medytacja nad nimi sprawiła, że Ojcowie Jezuici zwrócili się z prośbą do Episkopatu 
Polski, by podjął starania w Stolicy Apostolskiej o to, aby ogłosić św. Andrzeja Bobolę zgodnie z jego 
proroctwem, wypowiedzianym w Wilnie 1819 roku Patronem Polski. Stolica Apostolska przychyliła 
się do prośby Episkopatu i 16 maja 2002 roku św. Andrzej został ogłoszony Patronem Polski. 

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna czas przygotowania do Bożego Narodzenia. Jest to 
w pierwszym rzędzie czas liturgiczny, widoczny w Kościele. Owszem, jest też widoczny na 
zewnątrz: w supermarketach czy w mediach pojawiają się już od dawna świąteczne motywy. Jednak 
najważniejszą kwestią jest nasze życie duchowe: czy dzisiejsza niedziela rozpoczyna nasze osobiste 
przygotowania do narodzenia Jezusa? 

Minęło już ponad dwa tysiące lat od dnia, który nie tylko zmienił sposób liczenia kalendarza 
i wprowadził graniczny punkt, rozdzielający �naszą erę� od czasu �przed naszą erą�. Był to dzień, 
który zmienił losy ludzkości. O tym dniu pisał prorok Jeremiasz: �Oto nadchodzą dni - wyrocznia 
Pana - kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi 
judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie 
wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi� (Jr 33,14-15). Te dni już się wydarzyły. Bóg spełnił 
swoją obietnicę. Przyszedł już �sprawiedliwy Potomek� Dawida. Był wśród nas Ten, który chciał 
wymierzyć prawo i sprawiedliwość na ziemi. My jednak jesteśmy zbyt zajęci naszymi codziennymi 
problemami, aby zauważyć Jego obecność. Nasze zatrwożone myśli, niepewne lęki i obawy krążą 
wokół nas samych. Dzielimy kalendarz według innej rachuby czasu. �Nasza era� rozpoczyna się 
w dniu naszych narodzin, a nie dwa tysiące lat temu, w Betlejem.

Droga ewangelicznego szczęścia i pokoju ukryta jest w Jezusowym wezwaniu: �Czuwajcie więc 
i módlcie się w każdym czasie�. Niekiedy to wezwanie wydaje się nam niemożliwe do wykonania. 
Niekiedy towarzyszy nam wyobrażenie, że musielibyśmy bardzo wcześnie wstawać i ze świecą 
i różańcem w ręku czuwać, czy nie nadchodzi Pan. Tak jednak nie jest. Jezus wzywał wszystkich 
swoich uczniów do czujności i modlitwy. Wołał do nich: �nabierzcie ducha i podnieście głowy, 
ponieważ zbliża się wasze odkupienie� (Łk 21,28). Jest to wezwanie, aby podnieść się z leniwej 
wegetacji i odzyskać nowego ducha nadziei. Czuwanie i modlitwa to duchowa postawa czujnego 
oczekiwania, że w moim życiu wydarzy się jeszcze coś wspaniałego, że spotkam Kogoś, kto zmieni, 
zbawi i odkupi wszystko. Powinniśmy ukierunkować nasze myśli i pragnienia na Chrystusa, który 
ma do nas przyjść. Nieustanne krążenie wokół własnego �ja� może nas przyprawić o zawrót głowy. 
Niestabilny świat, ośmieszanie i podważanie uznanych autorytetów, relatywizacja kolejnych prawd 
i budzenie wątpliwości, czy Prawda w ogóle istnieje - to są, jak się wydaje, oznaki współczesnej 
cywilizacji. To podważa świat wartości i godność osoby ludzkiej.

W takim wirującym świecie trwa poszukiwanie stałych punktów odniesienia. Adwent przychodzi 
tu nam z pomocą: wskazuje narodzenie Bożego Syna jako początek nowej ery i kieruje nasz wzrok na 
Syna Człowieczego, który na przyjść. Dlatego, drodzy bracia i siostry, nabierzcie ducha i podnieście 
głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

opr. ks. Paweł OstaÞ ński



RADOSNE OPOWIASTKI

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA ADWENTU (28.11.2021 r.)

CZYTANIE DOROSŁYCH LEKTORÓW 

W małym miasteczku podczas wizy-
ty znanego uzdrowiciela ulicą biegnie 
mężczyzna i krzyczy: � Będę chodził! 
Będę chodził! � On uzdrowił pana? 
� pyta podekscytowany przechodzeń. 
� Nie! Ukradli mi samochód!

1. Zapraszamy na RORATY codziennie od poniedziałku do soboty o 6.00 � Mszę św. ku czci 
Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy młodzież i dzieci by z lampionami w procesji podążać 
ku Maryi by z nią przygotowywać się na przyjście Jezusa. Na adwentowej drodze towarzyszyć 
nam będzie Jezus w Eucharystii, który daje życie. W czwartek oprócz Rorat Porannych, będą 
dodatkowe o 18.00 dla dzieci.

2.W poniedziałek (29.12) po Mszy św. wieczornej nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła. 
Można przynieść wodę, olej i sól które zostaną egzorcyzmowane. Egzorcyzmujemy, aby uchronić 
człowieka i rzeczy przed atakami złego ducha.

3. We wtorek (30.12) całodzienna adoracja i modlitwy w intencji Ojczyzny na zakończenie 
nowenny za przyczyną św. Andrzeja Boboli. Można się imiennie zapisywać na 1 godz. adoracji 
aby przez cały dzień trwały modlitwy. Listy są wyłożone na ołtarzu MB Nieustającej Pomocy.

4. W czwartek (2.12) i (9.12) o 12.00 Msze św. z okazji patronalnego święta górników, 
gazowników i pracowników przemysłu wydobywczego � św. Barbary.

5. W I czwartek całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. O 15.00 Koronka do 
Bożego Miłosierdzia i Msza św. i modlitwy o powołania.

6. W I piątek od 16.00 spowiedź. O 18.00 Msza św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
O 19.00 wieczór uwielbienia i modlitwy o uzdrowienie. 

7. W I sobotę miesiąca dodatkowa Msza św. o godz. 8.00 ku czci Niepokalanego Serca NMP. 
Możliwość przyjęcia Szkaplerza Świętego. Do chorych pojedziemy przed Świętami.

8. Od przyszłej niedzieli stanie w kościele choinka dobroci, gdzie będą wisieć bombki na których 
będzie napis co konkretnego będzie można kupić i złożyć pod choinkę dla potrzebujących. Chętni 
mogą zrywać bombki i przynosić dary pod choinkę. Opiekunów ludzi starszych, potrzebujących 
prosimy, aby zgłaszać w zakrystii lub kancelarii lub telefonicznie co osoby najbardziej potrzebują 
i ich adresy i wtedy im się zaniesie dary.

9. W przyszłą niedzielę Dzień Solidarności z Kościołem na Wschodzie - Polakami 
mieszkającymi na terenach dawnej Rzeczpospolitej. Chcemy wspierać ich modlitwą i oÞ arą. 
Puszka przy kościele na te cele. O 15.30 zmiana tajemnic różańcowych.

10. W poniedziałek (6.12) zapowiedział się i przyjdzie do naszego kościoła św. Mikołaj. 
11. Różaniec przed wieczorną Mszą św. w tym tygodniu o 17.00 prowadzić będzie Róża 

Różańcowa Matki Bożej Królowej Polski (p. Marii Spendel)
12. W tym tygodniu wspominamy w liturgii; we wtorek � św. Andrzeja Apostoła, w piątek � św. 

Franciszka Ksawerego; w sobotę � św. Barbarę. 
13. Opłatki na stół wigilijny będzie można nabyć w II i III niedzielę adwentu. W tym roku 

kościelni p. Waldemar i p. Damian nie będą roznosić po domach tylko po Mszach św. będą 
stać przy kościele. Podziękujmy im za solidną pracę w kościele składając oÞ arę. 

14. Spotkania dla rodziców i dzieci klas III szk. podst. i wręczenie medalika NMP Niepokalanie 
Poczętej: we wtorek 7.12. o 18.00 klasa III szkoły podstawowej nr 10, w środę 8.12. klasa III szkoły 
muzycznej; czwartek 9.12. klasa III szkoły podstawowej nr 6. 

15. Katechezy przedmałżeńskie rozpoczną się w niedzielę 28 listopada o 13.00 i trwać będą 
przez kolejne 4 niedziele. 

28 listopada: 6.30 M. Lorek; 7.30 C. Zaforemski ; 9.00 
M. Marczyk; 10.30 U. Komusińska; 12.00 M. Józefczyk; 
15.30 H. Teneta; 18.00 Ł. Rygiel. Czytający podczas RO-
RAT: poniedziałek 29.11 A. Śnieżek; wtorek 30. 11 M. Lo-
rek; środa 1.12 M. Komusiński; czwartek 2.12 Ł. Rygiel; 
piątek 3.12 U. Niemiec; sobota 4.12 K. Józefczyk.



INTENCJE MSZALNE 29.11-5.12.2021 r.

Opr. ks. Paweł OstaÞ ński

PONIEDZIAŁEK 29.11
6.00 + Maria Zwierzyna (od rodziny   
 Romankiewiczów)
7.00  + Stanisława Wróbel (od Adeli z rodz.)
7.00(ss)  + Stanisława Krężałek (od ucz. pogrz.)
18.00  1) + Bogdan Siemion (greg. 16.)
 2) + Antoni Sołtys 
 (od Zarządu Osiedla Południe)
 3) + Marian Szepelak (od Marii 
 i Wojciecha Winter z rodziną)

WTOREK 30.11
6.00  + Marian Szepelak (od Doroty 
 i Andrzeja Winter z rodziną)
7.00  1) + Bogdan Siemion (greg. 17.)
 2) + Marek Barski (od pracowników   
 Wydawnictwa Ruthemus)
7.00(ss)  + Andrzej Hunia
18.00  1) o potrzebne łaski i opiekę MB dla 
 ks. proboszcza Andrzeja Chmury 
 z okazji imienin (od Róż Żywego   
 Różańca)
 2) + Antoni Sołtys (od brata Zenona 
 z rodziną)

ŚRODA 1.12
6.00  + Stanisława Wróbel (od Marty z rodz.)
7.00 1) + Bogdan Siemion (greg. 18.)
 2) + Zygmunt Brzeziński (od Wacława  
 Kudronia z rodziną)
7.00(ss)  + Marian Szepelak (od pracowników   
 Poradni Zakaźnej w Krośnie)
18.00  1) w intencjach nowennowych:
 * o zdrowie, Boże błogosławieństwo,   
 potrzebne laski dla ks. proboszcza  
 Andrzeja z okazji imienin (od Akcji   
 Katolickiej)
 2) o błogosławieństwo Boże, opiekę   
 Matki Bożej i zdrowie dla Władysławy   
 Piecuch w dniu imienin
 3) + Walenty Cygan (greg. 1.)
 4) + Alicja Najbar-Ordyna 
 (od Tomasza Najbar z rodziną)

CZWARTEK 2.12
6.00  + Stanisława Wróbel (od sąsiadów Dreher)
7.00  + Kazimiera Paluch (od rodz. Krzaków)
7.00(ss) za żyjących dobroczyńców i zelatorów   
 Zgromadzenia i misji
12.00  w intencji górników

15.00  + Walenty Cygan (greg. 2.)
18.00  1) + Bogdan Siemion (greg. 19.)
 2) + Antoni Sołtys 
 (od brata Wiesława z rodz.)
 3) + Józef Kinel (od koleżanek 
 i kolegów z pracy córki Magdaleny)
 4) w intencji członków Róży 
 św. Franciszka o błogosławieństwo  
 Boże i zdrowie dla żyjących, a dla  
 zmarłych o życie wieczne

PIĄTEK 3.12
6.00  + Marian Szepelak (od prac. SP nr 14)
7.00  1) + Walenty Cygan (greg. 3.)
 2) + Bogdan Siemion (greg. 20.)
7.00(ss)  + + za zmarłych dobroczyńców 
 i zelatorów Zgromadzenia misji
18.00  1) + Antoni Sołtys 
 (od siostry Elżbiety z rodz.)
 2) + Józef Warchoł (od Maryli)
 3) + Andrzej Wojciechowski 
 w 2. r. śm. (od żony i dzieci)

SOBOTA 4.12
6.00  + Stanisława Wróbel 
 (od sąsiadów Dreher)
7.00  1) + Walenty Cygan (greg. 4.)
 2) + Bogdan Siemion (greg. 21.)
7.30(ss)  o zdrowie dla Barbary
8.00  + Edward Kuliga (od ucz. pogrz.)
18.00  1) + Maria Marszałek w r. śm.
 2) + Alicja Szydło (od ucz. pogrz.) 

NIEDZIELA 5.12
II NIEDZIELA ADWENTU

6.30  + Stanisława Wróbel 
 (od sąsiadów Steców i Sitków)
7.30  o zdrowie, błogosławieństwo Boże,  
 opiekę Matki Bożej dla Mileny w 10. r. ur.
7.30(ss)  + Maria Zwierzyna (od pracowników,  
 koleżanek i kolegów z MPGK w Krośnie)
9.00  + Walenty Cygan (greg. 5.)
10.30  o błogosławieństwo Boże, opiekę MB 
 i świętej patronki dla Łucji w 1. r. ur.
12.00  1) + Marian Szepelak (od prac. SP nr 14)
 2) + Jan Pytel w r. śm.
 15.30 +Adam Matelowski (od dyr.
 i prac. SP w Nowym Żmigrodzie
18.00  + Bogdan Siemion (greg. 22.)


