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KOMUNIA ŚWIĘTA
DO UST I NA RĘKĘ
Główną formą przyjmowania Komunii św. jest Komunia do ust
i do tego się zachęca wiernych i zaleca, aby do tego wierni się stosowali.
Okazujemy w ten sposób największy szacunek Jezusowi, którego przyjmujemy wprost do duszy. On jednoczy się z nami i trwamy w Nim, aby
przynosić owoce miłości (wskazania KEP z 2005 r. nr 40). Nie oznacza
też, że inne formy przyjmowania Komunii św. są grzeszne np. na rękę,
jeśli z szacunkiem, wiarą i powagą przyjmuje się Najświętsze Ciało Pana
Jezusa. Rzymska Instrukcja „Redemptionis Sacramentum w nr 92 mówi
o niebezpieczeństwie profanacji Najświętszego Sakramentu, ale tylko wtedy gdy ktoś przyjmuje
Najświętsze postacie bez uszanowania, niegodnie, a zwłaszcza w grzechu. Nie można więc zarzucać profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną przyjąć z wiarą i czcią
Komunię świętą na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii. Nie można twierdzić, że samo udzielenie Komunii na rękę stanowi niebezpieczeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i szacunkiem
prosi o tę formę Komunii. Prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy
Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała
Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu potępiać. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział
w rodzinie Kościoła. Może się natomiast zdarzyć, że w okresach nadzwyczajnych, jak np. trwająca epidemia, biskupi na swoim terenie tymczasowo zawężą obowiązujące prawo (por. List kard.
Saraha z 3 września br.), czemu należy być zawsze posłusznym, aby zachować w Kościele pokój,
o który modlimy się we Mszy przed samą Komunią.
„Niech szafarze udzielający Komunii na rękę poczuwają się do szczególnie wielkiej dbałości
o cześć wobec Najświętszego Sakramentu, zwracając uwagę na to, aby przy Komunii nie dopuścić do gubienia okruszyn Hostii. W tym celu powinni dbać o jakość stosowanych do Mszy hostii,
z wielką uwagą dbając o to, aby się nie kruszyły i nie pozostawiały na dłoniach wiernych okruszyn. Warto też przypomnieć za Mszałem, że „ilekroć przylgnie do palców jakaś cząstka Hostii,
zwłaszcza po łamaniu Chleba i Komunii wiernych, kapłan powinien otrzeć palce nad pateną,
a jeśli to konieczne, obmyć je. Ma również zebrać cząstki znajdujące się poza pateną” (OWMR
278). Kongregacja ds. Nauki Wiary w 1972 r. wyjaśniła, że „zasadniczo otarcie palców nad pateną
powinno wystarczyć. Ale mogą się zdarzyć i takie przypadki, w których konieczna jest ablucja
(obmycie) palców, jeśli np. wyraźnie widoczne partykuły pozostaną przyklejone do palców z powodu pocenia się” (dekl. De Fragmentis Eucharisticis). Jeśli kapłani są zobowiązani do sprawdzenia, czy na dłoniach nie pozostały okruszyny Hostii (OWMR 278), podobnie powinni postępować
wierni. Dlatego ci, którzy z uzasadnionych powodów proszą o Komunię na rękę, zaraz po spoży-

ciu Ciała Pańskiego przy kapłanie powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią
każdą widoczną okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii. Pamiętajmy o tym, aby zawsze
z wielkim uszanowaniem przyjmować Jezusa Zbawiciela, który chce zamieszkać w naszej duszy
i udzielać nam swoich łask.
ks. proboszcz

SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ
Dz 14, 21b-27; Ps 145 (144); Ap 21, 1-5a; J 13, 31-33a. 34-35

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
Liturgia Słowa ukazuje nam piękno Kościoła.
Paweł i Barnaba niosą wszędzie Dobrą Nowinę, głoszą ją
już przez to, że idą we dwójkę, we wzajemnej miłości. Po drodze
„umacniają dusze uczniów, zachęcają do wytrwania w wierze”.
Mówiąc, że „przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa
Bożego”, nie straszą, tylko dodają sił i wskazują drogę: przez krzyż
do nieba. To droga śladami Oblubieńca, droga miłości.
Baranek oddał życie z miłości do grzeszników, aby z nich
uczynić wspólnotę świętych, swój Kościół, swoją Oblubienicę.
Doświadczywszy Jego miłości, odwzajemniając ją i przekazując
dalej, grzesznicy stają się świętymi.
Apokalipsa, mimo przerażających obrazów, jest księgą nadziei.
Apokalipsa to Objawienie, odsłonięcie sensu dziejów. Końcowa
apokaliptyczna wizja całej Biblii to „przybytek Boga z ludźmi”,
„Miasto Święte – Jeruzalem Nowe (…) przystrojone jak oblubienica
zdobna w klejnoty dla swojego męża”. Zwieńczeniem historii są więc mistyczne zaślubiny nieba
z ziemią, Boga z człowiekiem, Chrystusa z Kościołem. To dopełnienie wcielenia, kiedy Syn Boży
połączył „w jednej osobie dwie natury, równe sobie”.
Pierwsze miasto założył Kain, a Nowa Jerozolima zstępuje z nieba jako dar od Boga. Zamiast
bratobójczej rywalizacji panuje w niej prawo miłości czerpane wprost ze źródła, z wewnętrznego
życia Trójcy Świętej. Syn Boży kocha nas tak, jak kocha Go Ojciec. Mojżesz zbudował przybytek
według niebiańskiego wzoru, a Chrystus daje nam od siebie, z nieba, wzór życia Kościoła:
przykazanie miłości, zawsze nowe, bo źródło miłości jest wieczne i niewyczerpane.
Na końcu czasów wypełnią się Słowa Pisma. Przeminie czas ucisku, sam Bóg otrze łzy
z ludzkich oczu, zacznie się wesele, a chwała Oblubienicy ukaże się w pełnym blasku.
Opr. ks. Szymon Kot

Najbliższe wydarzenia duszpasterskie w paraÞi
– 13 maja (piątek) godz. 18.00 Msza św. i nabożeństwo fatimskie.
– 14 maja (sobota) godz. 16.00 I spowiedź dzieci klas III.
– 15 maja (niedziela) I Komunia św.
godz. 10.30 szkoła podstawowa nr 10 i szkoła muzyczna
godz. 12.00 szkoła podstawowa nr 6.
– 22 maja (niedziela) godz. 12.00 rocznica I Komunii św. dzieci klas IV.
– 12 czerwca (niedziela) godz. 12.00 – odpust paraÞalny Trójcy Świętej.
– 19 czerwca (niedziela) godz. 18.00 – bierzmowanie klas VIII.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA WIELKANOCY (15.05.2022 r.)

1. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie rodziców dzieci klas IV, które przeżywać będą
rocznicę swojej I Komunii św.
2. Podziękowanie składamy wszystkim oÞarodawcom za zeszłoniedzielną tacę na
sprawy gospodarcze i konserwacyjne w naszym kościele. Dziękujemy wszystkim hojnego
serca. Dziękujemy też 2 rodzinom, które złożyły większą oÞarę na odnowienie stacji Drogi
Krzyżowej.
3. Codziennie wystawienie Najświętszego Sakramentu o 17.00, Różaniec i okazja do spowiedzi
jeszcze wielkanocnej.
4. W tym tygodniu spotkania formacyjne:
Poniedziałek (16.05) młodzież klas VIII ze szkoły muzycznej i innych szkół.
We wtorek – Rycerze Kolumba.
Czwartek – Odnowa w Duchu Świętym.
Wszystkie spotkania po Mszy św. wieczornej.
5. Trwają nabożeństwa majowe ku czci NMP codziennie o 17.30, w niedzielę po Mszy
św. o 15.30.
6. Zapraszamy na śpiew litanii i pieśni maryjnych przy kapliczkach o 19.00: we wtorek przy
ul. Paderewskiego, czwartek – Krakowska przy bloku 45. Będzie obecny ksiądz.
7. Modlitwę różańcową w tym tygodniu poprowadzi Róża różańcowa św. Weroniki
(p. Wiesława Berdechowskiego).
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Niedzielę, Źródło, Miłujcie
się i Dobre Nowiny.
9. W tym tygodniu wspominamy w liturgii: w poniedziałek – św. Andrzeja Bobolę męczennika,
patrona Polski; w środę – św. Stanisława Papczyńskiego; w czwartek – bł. Elżbiety Róży
Czackiej.

MYŚL TYGODNIA

„Bóg nie zszedł na ziemię, aby cierpienie znieść czy
wyjaśnić, lecz aby je napełnić swoją obecnością”
/Paul Claudel/

CZYTANIE
DOROSŁYCH LEKTORÓW
15 maja: 6.30 A. Czernicka; 7.30
M. Trąd; 9.00 T. Wajda; 10.30 dzieci
I komunijne; 12.00 dzieci I komunijne;
15.30 U. Komusińska; 18.00 W. Baran.
22 maja: 6.30 D. Kolanko; 7.30 W. Werpachowski; 9.00 E. Pastyrzak; 10.30
M. Józefczyk; 12.00 dzieci rocznicowe; 15.30 H. Teneta; 18.00 Ł. Rygiel.
29 maja: 6.30 B. Gąsior; 7.30 A. Przybysz; 9.00 A. Pastyrzak; 10.30 E. Syrek; 12.00 W. Dymiński; 15.30 M. Lorek; 18.00 T. Szynal.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Dawid RAŚ, paraÞa Krosno-fara
oraz Sylwia KOWALSKA
paraÞa Krosno-fara.
Adam Aleksander PAJĄK,
paraÞa Krosno-fara
oraz Magdalena ORDON,
paraÞa św. Floriana w Koprzywnicy (diec. Sandomierska)
Tomasz WOJTOWICZ,
paraÞa Targowiska
oraz Patrycja URBANIK,
paraÞa Krosno-fara.

RADOSNE
OPOWIASTKI
W parku:
– Proszę Pana,
pański pies goni
kogoś na rowerze!
– Słucham? To
na pewno nie mój
pies, on nie umie
jeździć na rowerze.

INTENCJE MSZALNE 16-22.05.2022 r.
PONIEDZIAŁEK 16.05
ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
6.30
+ Wojciech Gazda

2) + Mariusz Jaracz
(od córki z rodziną)

3) + + ZoÞa w 6. r. śm. i Czesław
Zych

(od kuzynki Anny Gosztyła z rodziną)
+ Bożena Hap (od rodziny Hapiów)

7.00
7.00 (ss.) + Stanisław Adamiak w 4. r. śm.
18.00

6.30
7.00

(od Urszuli i Macieja Komusińskich)

z Brzezinki: Rajda Józef i Halina,
Agnieszka i Robert)
7.00 (ss.) + Jan Świerz (od ucz. pogrz.)

1) + Roman Syrek
2) + Maria Wadas (od koleżanek
i kolegów z kardiologii inwazyjnej)

3) + Kazimierz Habrat

18.00

(od rodziny Cwynarów)

6.30

WTOREK 17.05
+ Bożena Hap

7.00

+ Roman Syrek

(od rodziny Polaków)

(od Krystyny i Andrzeja Buczków)
7.00 (ss.) + Mieczysław Bialic (od ucz. pogrz.)

18.00

1) + Maria Wadas
(od sąsiadki Renaty)

2) + Kazimierz Habrat (od sąsiadów
z ul. Spokojnej w Korczynie)

3) + + Czesław w 2. r. śm. i ZoÞa
Zych

SOBOTA 21.05
6.30
+ Eleonora Lorens w 13. r. śm.
7.00
+ Zbigniew Styrkosz
7.30 (ss.) + Mieczysław Bialic (od ucz. pogrz.)
8.00
+ Roman Syrek (od rodziny Filip)
18.00
1) + Mariusz Jaracz
(od kolegów z pracy córki Krystyny)

2) + Maria Szczepanik

(od Krystyny Węgrzyn z rodziną)

6.30

ŚRODA 18.05
+ Kazimierz Habrat

7.00

+ Ewa Maślak

(od rodziny Kopciów)
(od pracowników „Naftometu”)

7.00 (ss.) o wiarę dla synów i całej rodziny
18.00
1) w intencjach nowennowych:
* za paraÞan
*
2) + Beata Rachwał
(od Urszuli i Henryka Kopacz)

3) + Lucyna Kościółek w 30. r. śm.

7.00

(od Antoniny i Józefa Nyczów)

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 22.05
6.30
+ Maria Szczepanik
7.30

+ Kazimierz Habrat
(od rodziny Kopciów)

7.00 (ss.) + Marian Szymański (od ucz. pogrz.)
18.00
1) + Roman Syrek
(od Krzysztofa i Elżbiety Barwinków)

(od rodziny Rzepków)

+ + Izabela i Stanisław Pelczar
(od syna Adama z żoną)

7.30 (ss.) za paraÞan
9.00
+ + Józef Bydoń w 30. r. śm. i Julia
Bydoń w 2. r śm.
10.30
+ Zbigniew Wyskiel
12.00

CZWARTEK 19.05
+ Maria Szczepanik
(od Jana i Wandy Bystrzyckich
z Zakopanego)

1) + Wojciech Gazda

(od rodziny Piotrowskich z Ustrobnej)
2) + Mariusz Jaracz (od Beaty)

3) + Tadeusz Gąsiorowski

6.30

PIĄTEK 20.05
+ Franciszek Kwaśniewski (od żony)
+ Iwona Bogdan (od rodziny

(od żony)

15.30
18.00

(od syna Tomasza z rodziną)

1) w intencji dzieci przeżywających
rocznicę Pierwszej Komunii Św.
2) dziękczynna w 1. r. święceń
kapłańskich ks. Dawida Sas z prośbą
o Boże błogosławieństwo, potrzebne
łaski na dalsze lata posługi
(od Margaretki)

+ Barbara Masłyk

(od Danuty i Stanisława Lenik)
+ Mariusz Jaracz (od mamy)

Opr. ks. Paweł OstaÞński

