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PO CO NAM ŚWIĘTY JÓZEF?
Wielu z nas dużo zawdzięcza św. Józefowi, czy to w spra-

wach materialnych zwłaszcza budowlanych, remontowych 
czy w sprawach zdrowia Þ zycznego czy duchowego. Ma 
on stałe miejsce w naszych rodzinach i w sercu niejednego 
z nas. Jest czczony zwłaszcza poprzez siostry zakonne, gdyż 
troszczy się o ich potrzeby materialne. Jednocześnie jest mi-
stykiem, który uczy kontemplacji, wsłuchiwania się, wpa-
trywania się w Boże tajemnice. Jako patron jest potrzebny 
całemu Kościołowi. Ostatni rok 2021 ogłoszony był przez 
papieża Franciszka Rokiem św. Józefa by przypomnieć tego 
wielkiego świętego najbliższego Pana Jezusa, ale i Maryi, 
a przez Nich najbliższemu nam, którzy uwierzyliśmy Je-

zusowi i za Nim idziemy. Tydzień temu na zakończenie każdej Mszy św. oddaliśmy siebie, nasze 
rodziny i paraÞ ę pod opiekę św. Józefa. W każdy wtorek na zakończenie Mszy św. o 7.00 odma-
wiamy litanię do św. Józefa i we wtorki jeśli jest to liturgicznie możliwe czcimy św. Józefa Mszą 
św. wotywną. Dlaczego św. Józef?

Święty Józef przypomina radosną prawdę: można krótko żyć, mało mówić i być zawsze bardzo 
potrzebnym. Ewangelia nie zapisała jego słów. Św. Józef zachował silentium � milczenie. Można 
tylko się domyślać, że powiedział jedno słowo: �Jezus�, gdyż anioł polecił mu tym imieniem na-
zwać Mesjasza. Żył zapewne krótko. Znikł z oczu razem z dzieciństwem Jezusa.

Jednak jak bardzo święty Józef był potrzebny! W czasach ewangelicznych sytuacja samotnej 
matki z dzieckiem była bardzo trudna. Józef był potrzebny jako obrońca Matki Bożej. Był potrzebny 
w Betlejem, by znaleźć grotę (stajnię betlejemską). Musiał ją uporządkować, musiał pilnować pa-
sterzy, żeby się za bardzo nie tłoczyli. Potem musiał pakować wszystkie rzeczy przed wyprawą przez 
�zieloną� granicę do Egiptu. Musiał się opiekować rodziną w Egipcie, a potem wrócił i pracował 
w Nazarecie. Ponieważ Jezus zgodził się być ludzkim dzieckiem, więc potrzebował przybranego 
ojca, Był nim właśnie Józef.

Józef to imię wzięte ze Starego Testamentu. Rachel ukochana żona Jakuba, nadała to imię 
swemu synowi. Oznaczało ono: �syn drugi będzie przydany�.

Stary Testament mówi też o JózeÞ e, synu Jakuba i Rebeki sprzedanym przez braci w niewo-
lę, wtrąconym do więzienia, potem tłumaczącym sny o krowach faraonowych. Awansował on 
z więźnia na ministra skarbu i potraÞ ł przebaczyć swoim paskudnym braciom.

Z jednym imieniem Józef, kojarzą się dwa testamenty: stary i nowy. W Polsce imię to już 
w wieku XVI było bardzo popularne wśród ludu. W wiekach XVIII i XIX było najpopularniejszym  
imieniem w Polsce. Dostawali je liczni bohaterowie powieści jak Józef Ślimak z Placówki  Pru-
sa, Józef Odrowąż z Wiernej rzeki Żeromskiego. Imię to nosi cała seria bohaterów powieścio-
wych i wodzów. Natomiast u nas nikt z paraÞ an krośnieńskiej fary nie poprosił w przeciągu 8 lat  



Iz 62, 1-5; Ps 96 (95); 1 Kor 12, 4-11; J 2, 1-11

SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ

o ochrzczenie dziecka imieniem Józef. W roku św. Józefa pewnie 3 rodziny jako drugie imię wy-
brały dla swojego dziecka imię oblubieńca NMP. Obiecywałem, że rodzicom dziecka jeśli wybiorą 
to imię, ufunduję wyprawkę i to podtrzymuję. Oby św. Józef nam towarzyszył w naszej pracy 
i wędrówce na spotkanie z naszym patronem w niebie. 

ks. proboszcz

Oprac. ks. Artur

Po hołdzie Mędrców i po chrzcie w Jordanie, które objawiają, 
kim jest Jezus Chrystus, następuje opisany tylko przez Czwartą 
Ewangelię znak cudownej przemiany wody w wino na weselu 
w Kanie Galilejskiej. Cud ten jako znak na wskroś mesjański, jest 
nadto typem sakramentu Eucharystii i eschatologicznych godów 
weselnych Baranka w Apokalipsie, których zapowiedź mamy 
w I czy taniu z proroka Izajasza, gdy wieści on radosną przyszłość 
dla Jerozolimy. Kościół Chrystusowy jest tym �środowiskiem 
Bożym�, miejscem dokonywania się obiecanych a niedostrzegal-
nych zmian w stronę ostatecznego piękna całej odkupionej ludz-
kości. Zmian tych w Kościele nieustannie dokonuje cała Trójca 
Boża nadając mu jedność w mnogości. Zwłaszcza sprawia ją 
Duch Święty w charyzmatach.

Prorok Izajasz w swojej skierowanej do zgnębionych na du-
chu wygnańców żydowskich w Babilonie, kreśli ich bliską już ra-
dosną przyszłość po dekrecie Cyrusa (rok 538 przed Chr.). Entuzjastycznie więc opiewa Prorok 
miłość Bożą do stolicy Izraela � Jerozolimy � tak przedtem poniżonej przez podbój babiloński, 
przez spalenie i wygnanie mieszkańców. 

Prorok wieszczy, że izraelici otrzymają nowe imię �nie będą więcej mówić o tobie 
«Porzucona», o krainie twej już nie powiedzą «Spustoszona». Raczej cię nazwą «Moje w niej 
upodobanie», a krainę twoją «Poślubiona». Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzy-
ma męża�. Bóg chce poślubić Izraela. Widać, jak bardzo Bóg chce być blisko swojego ludu, jak 
bardzo Mu zależy; jak bardzo gotów jest wszystko puścić w niepamięć, by podnieć �Porzuconą� 
i �Spustoszoną�.

Pierwsze czytanie zapowiadało ślub Boga z ludźmi. W Ewangelii Jezus przychodzi na ślub. 
W pewnym jednak momencie � na prośbę swej Matki � przejmuje inicjatywę. Sam staje się nie-
jako gospodarzem. Funduje gościom wino. To znak: zaczęły się czasy zapowiadane przez pro-
roków. Zaczęły się czasy, o których Izajasz mówił: �Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich 
ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, 
z najwyborniejszych win. Zwyczajne wesele staje się znakiem, że rozpoczyna się święto po-
nownych zaślubin Boga z Jego ludem.

Dla �sprowokowania� cudu potrzebne jest posłuszeństwo Jezusowi, który jest autentycznie 
zatroskany o szczęście człowieka, o moje szczęście. Słudzy weselni wykonali absurdalne pole-
cenie napełnienia stągwi wodą, choć pewnie w ich mniemaniu nie przybliżało to ani o krok roz-
wiązania problemu. Ze strony Jezusa możemy spodziewać się nakazów równie absurdalnych: 
�kochaj nieprzyjaciół�, �przebacz krzywdzicielowi�, �wspomóż ubogiego�, �szanuj wrednych 
rodziców�, �zachowaj czystość przedmałżeńską�, �bądź uczciwy wśród skorumpowanych�, �nie 
kłam tym, którzy ciebie okłamują�, �pójdź za Mną�. Takie wezwania zawsze wydają się �nie na 
czasie�. Usłyszysz je w momencie, kiedy wolałbyś zapomnieć o Dekalogu i Ewangelii. A może 
dziś Jezus zwraca twoje oczy na cud, który w czasie Eucharystii dokonuje się na ołtarzu. Jaki 
wpływ będzie miał on na życie twoje i twoich bliskich?
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA ZWYKŁA  (16.01.2022 r.)

CZYTANIE DOROSŁYCH LEKTORÓW 
16 stycznia: 6.30 M. Trąd; 7.30 H. Zaforemska; 9.00 

M. Klocek; 10.30 U. Komusińska; 12.00 A. Pastyrzak; 15.30 
H. Teneta; 18.00 W. Baran. 23 stycznia: 6.30 A. Przybysz; 
7.30 W. Werpachowski; 9.00 A. Pastyrzak; 10.30 M. Józef-
czyk; 12.00 M. Komusiński; 15.30 T. Szynal; 18.00 Ł. Rygiel. 

�Ciało zachowuje się jak osioł � jeśli je zaspokoisz, 
staje się nieposłuszne. Kiedy jest głodne, pokornieje�

MYŚL TYGODNIA

/św. Charbel Makhluf/

1. We wtorek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 
2. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie mężczyzn Rycerzy Kolumba. 
3. We wtorek spotkanie Grupy Biblijnej.
4. Za tydzień Niedziela Słowa Bożego, otwarcia się na Boże działanie poprzez czytanie 

i rozważanie Biblii.
5. W tym tygodniu modlitwę różańcową przed wieczorną Mszą św. poprowadzi Róża 

Różańcowa św. Wojciecha (p. Grażyny Kolanko).
6. Składamy podziękowanie wszystkim którzy złożyli w ubiegłą niedzielę oÞ arę na spłatę długu 

za wykonane prace w kaplicy św. Anny. Zebrano 6864 zł i 72 gr. Dziękujemy za zrozumienie, gdyż 
wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie i remonty w kościele. Niech Pan Bóg wszystkim 
błogosławi. Dobroczyńców polecamy w środowej Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

7. Od środy Wystawienie Najświętszego Sakramentu codziennie (w dni powszednie) o 17.00 
Koronka i modlitwa różańcowa.

8. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w środę � św. Józefa Sebastiana Pelczara; w czwartek 
� św. Fabiana i Sebastiana; w piątek � św. Agnieszkę.

9. W tym tygodniu w czwartek i piątek wspominamy z wdzięcznością i modlitwą nasze babcie 
i dziadków.

10. Kontynuujemy kolędę w kościele. 
 Poniedziałek 17.01. 2022 r. � Czajkowskiego blok nr 36, 38, 38A, 38C; 
    Łukasiewicza blok 23, 25, 29; 
 Wtorek 18.01. 2022 r.  � ul. Podwale; Paderewskiego; Kletówki; Ogrodowa; 
    Nad Lubatówką; Kościuszki, Pużaka, Podkarpacka;   

    Zręcińska; Mięsowicza.
Codziennie za paraÞ an z poszczególnych ulic o 18.00 będzie sprawowana Msza św. o zdrowie, 

pokój ducha, ustąpienie koronawirusa i opiekę Bożą i wstawiennictwo Maryi dla wszystkich 
domowników w Nowym Roku. Będziemy Najświętszym Sakramentem błogosławić rodziny. Prosimy 
przynosić wodę w naczyniu a my poświęcimy, aby domownicy po powrocie kropili mieszkanie 
i błogosławili. Poświęcimy też dewocjonalia. Do domu będzie też można zabrać kalendarz 
paraÞ alny na Nowy Rok i książeczkę kolędową o Eucharystii. Gdyby ktoś z tej racji chciał złożyć 
oÞ arę można podpisać w kopercie najlepiej z adresem, przeznaczymy na odnowienie i konserwację 
stacji Drogi Krzyżowej do odremontowanej kaplicy św. Anny. Będzie to dar paraÞ an. 

11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Miłujcie się. 

W szkole: � Jasiu, wymień mi 
pięć zwierząt mieszkających 
w Afryce! � Dwie małpy i trzy 
słonie.



INTENCJE MSZALNE  17-23.01.2022 r.

Opr. ks. Paweł OstaÞ ński

PONIEDZIAŁEK 17.01
WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO, OPATA

6.30 + Magdalena Wołek (od ucz. pogrz.)
7.00 1) + Zbigniewa Piękoś (od Basi z rodz.)
 2) + Maria Kupiec (od Lucyny z rodz. 
 z Domaradza)
7.00 (ss) + Elżbieta Krupa (od ucz. pogrz.)
18.00 1) + Krzysztof Gronicki (greg. 17.)
 2) + Anna Kuta w 1. r. śm.
 3) w intencji rodzin przeżywających  
 wizytę kolędową

WTOREK 18.01
6.30 + Magdalena Wołek (od ucz. pogrz.)
7.00 1) + Krzysztof Gronicki (greg. 18.)
 2) + Stanisława Krężałek 
 (od kolegów córki z pracy)
7.00 (ss) + Mieczysław Zubka (od ucz. pogrz.)
18.00 1) + Katarzyna Urbanik 
 (od syna Grzegorza z rodziną)
 2) dziękczynna w 50. r. ur. Piotra 
 z prośbą o błogosławieństwo Boże,  
 opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia
 3) w intencji rodzin przeżywających  
 wizytę kolędową

ŚRODA 19.01
WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA S. PELCZARA

6.30 + Magdalena Wołek (od ucz. pogrz.)
7.00 1) + Krzysztof Gronicki (greg. 19.)
 2) + ZoÞ a Pudło (od Danuty i Renaty 
 z rodzinami)
7.00 (ss) ++ za zmarłych dobroczyńców 
 i zelatorów Zgromadzenia i misji
18.00 1) w intencjach nowennowych:
 * ++ Marek Kolanko w 1. r. śm.  
 Józefa, Władysław Kolanko, Marcin  
 Bąk i Stanisław Bąk;
 2) + + Teresa w 9. r. śm. i, Józef  
 Mrozek w 37. r. śm. i zmarłych z rodz.;
 3) o błogosławieństwo Boże, opiekę  
 Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla  
 Anny w 40. r. ur.

CZWARTEK 20.01
6.30 + Zbigniewa Piękoś (od rodziny Ziębów  
 z Łączek Jagiellońskich)
7.00 1) + Elżbieta Krupa (od rodz.Krukierków)
 2) + Maria Janas 
 (od Krystyny i Andrzeja Prajsner)
7.00 (ss) + Maria Cieplik-Wiklowska (od ucz. pogrz.)
18.00 1) + Krzysztof Gronicki (greg. 20.)

 2) + Roman Syrek (od Marty Kawuli 
 i Kasi z rodziną)
 3) o zdrowie i błogosławieństwo Boże  
 dla Urszuli i Zbigniewa

PIĄTEK 21.01
WSPOMNIENIE ŚW. AGNIESZKI

6.30 + Maria Janas (od sąsiadów z bloku 
 z ul. Tysiąclecia 10)
7.00 1) + Stanisława Krężałek 
 (od chrześniaka Waldemara z rodziną)
 2) + Zygmunt Brzeziński 
 (od Katarzyny, Marka i Mai)
7.00 (ss) + Janina Niedzielska (od ucz. pogrz.)
18.00 1) + Krzysztof Gronicki (greg. 21.)
 2) dziękczynna za 91 lat życia  
 Adeli Chodorowskiej z prośbą o Boże  
 błogosławieństwo i dalszą opiekę

SOBOTA 22.01 
6.30 + Maria Janas (od Zuzanny z rodziną)
7.00 + Elżbieta Krupa 
 (od Józefa Hejnara z rodz.)
7.30 (ss) + ZoÞ a Pelczar (od ucz. pogrz.)
8.00 + Krzysztof Gronicki (greg. 22.)
18.00 1) + Kazimiera Habrat (od bratowej z rodz.)
 2) + + Maria i Kazimierz Cieplik- 
 Wiklowscy (od córki z mężem)

NIEDZIELA 23.01
III NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30 + Maria Janas (od sąsiadów z bloku 
 z ul. Tysiąclecia 10)
7.30 + Stanisława Krężałek (od męża i córek)
7.30 (ss) + Józef Wietecha (od siostry Janiny z rodz.)
9.00 o błogosławieństwo Boże, światło  
 Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej,  
 mądre i z pomocą Bożą wejście 
 w dorosłe życia dla Natalii z okazji  
 urodzin oraz o zdrowie dla dziadków  
 Heleny i Stanisława (od rodziców)
10.30 + + Dariusz Sanocki i zmarli z rodz.
12.00 1) + Krzysztof Gronicki (greg. 22.)
 2) + Mieczysław Wojnowski w 7. r. śm.
15.30 + ZoÞ a Pudło (od koleżanek ze studiów)
18.00 + Janusz Żółkoś w 12. r. śm. 
 (od córki Elżbiety z rodziną)

Przez cały miesiąc styczeń poza paraÞ ą 
odprawiane są msze święte gregoriańskie 

za śp. Józefa Gajdek


