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RACHUNEK SUMIENIA KSZTAŁTUJE NASZE SUMIENIE

NABOŻEŃSTWO I MODLITWY O POKÓJ NA UKRAINIE 
KATOLIKÓW I PRAWOSŁAWNYCH

Chrystus zbudował swój Kościół na fundamencie apostołów Piotra i Pawła, ich głębokiej wierze, 
zaufaniu, poddaniu się woli Bożej, wiernej miłości i otwarciu się na działanie łaski. Mimo swoich 
grzechów: Piotr zaparł się Chrystusa, że Go nie zna, Paweł prześladowca chrześcijan, skazujący 
ich na śmierć � ci słabi ludzie, kiedy doświadczyli miłości Mistrza i Jego przebaczenia zmienili 
swoje życie, poszli do końca za Chrystusem i służyli Mu głosząc Ewangelię czyli Dobrą Nowinę po 
krańce świata. Doświadczyli pełnej miłości Jezusa.  Tylko miłość może nadać sens życiu i śmier-
ci, cierpieniu i radości, miłosierdziu i przebaczeniu. Chrystus umarł z miłości i dla miłości. Kto 
więc miłość odrzuca, miłości się wypiera i ją zdradza będzie w końcu pokonany przez nienawiść 
szatana. Jedynym lekarstwem na grzech i zło jest prawdziwa, przebaczająca miłość. Tylko miłość 
może przebić się przez zewnętrzną powłokę nienawiści, egoizmu, pychy i rozpaczy, zniechęcenia 
i obojętności i dotrzeć do samej duszy, wniknąć do serc ludzi chorych na zło.

Kościół chce schrystianizować świat przez miłość, ale potrzebuje do tego serc gotowych do oÞ ar 
i poświęcenia, a tych jest ciągle za mało, za mało jest ludzi, którzy wierzą w miłość Chrystusa do 
człowieka. Każdy jednak może się poddać działaniu Bożej miłości. Uczy nas tego św. Piotr i Paweł, 
którzy uwierzyli, że są kochani mimo swych słabości i grzechów.

MODLITWY O POKÓJ NA UKRAINIE W JĘZYKU POLSKIM I UKRAIŃSKIM KATOLIKÓW 
I PRAWOSŁAWNYCH � ŚRODA GODZ. 16.00.

Jesteśmy przy kolejnym przykazaniu Dekalogu i chcemy spojrzeć szerzej na nasze postępo-
wanie w świetle pytań rachunku sumienia.

SZÓSTE PRZYKAZANIE BOŻE � Nie cudzołóż
i DZIEWIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE� Nie pożądaj żony bliźniego twego
1. Nie miałem należytego poszanowania dla ciała i daru seksualności.
2. Miałem upodobanie w myślach nieskromnych.
3. Pragnąłem widzieć nieskromności.
4. Podniecałem się do grzechu nieczystego przez lekturę, fantazję, Þ lmy, widowiska, pornograÞ ę... 
5. Popełniłem grzechy nieczyste ze sobą lub z inną osobą
6. Pożądałem drugiej osoby.
7. Prowadziłem nieprzyzwoite rozmowy. 
8. Nie odsunąłem od siebie okazji do grzechów nieczystych. np. podejrzane osoby, obrazki porno, 

książki, zdjęcia, Þ lmy, programy telewizyjne.



1 Krl 19, 16b. 19-21; Ps 16 (15); Ga 5, 1. 13-18; Łk 9, 51-62

SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ

9. Przekazywałem innym złe książki, Þ lmy porno.
10. Nie przestrzegałem rozumnej wstydliwości w ubiorze, zachowaniu.
11. We wzajemnym pożyciu stosowałem: stosunki przerywane, środki poronne, antykoncepcyjne.
12. Nie starałem się poznać naturalnych metod kierowania płodnością.
13. Nie szanowałem w małżeństwie czasowej niemożności współżycia.
14. Nie uświadamiałem stopniowo swoich dzieci w dziedzinie seksualnej.
15. Stwarzałem sytuacje rozbudzające pożądanie. 
16. Podglądałem życie seksualne innych.
17. Wciągałem w przeżycia seksualne osoby nieletnie.
18. Obnażałem się publicznie dla podniecenia innych.
19. Spowodowałem zwlekanie z rodzeniem dzieci z urojonych  przyczyn.
20. Podejmowałem współżycie seksualne w małżeństwie w stanie nietrzeźwym
21. Planowałem i zmierzałem do rozwodu.
22. Rozwiodłem się. 
23. Wszedłem po rozwodzie w następny związek (cywilny) CDN

Co to znaczy pójść za Jezusem? Liturgia Słowa nie daje na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. 
Jest w niej za to mowa o tym, jak powinna wyglądać odpowiedź:  natychmiastowe, bezwarunkowe 
�tak�. Czytania te zmuszają przy tym do zastanowienia się nad powodami ociągania się chrześcijan 
w powiedzeniu Jezusowi owego �tak�. Dlaczego, mimo nawet kilkudziesięciu lat gorliwego wyzna-
wania wiary, wierzący nie chcą porzucić niechrześcijańskich obyczajów czy stylu relacji z bliźnimi.

Opowiadanie, które słyszymy w pierwszym czytaniu pochodzi z cyklu o działalności proroka 
Eliasza. Bóg każe mu już teraz powołać na swojego następcę proroka Elizeusza. Chodzi przede 
wszystkim o przedstawienie w sumie trudnego do zrozumienia wymogu: idąc za Eliaszem Elize-
usz ma porzucić wszystko natychmiast. Choć tu, inaczej niż w bardziej znanej scenie ewangelicz-
nej, może pożegnać się z ojcem i matką. Ale jednocześnie Elizeusz pali za sobą wszystkie mosty. 
Nie tylko żegna się z bliskimi. Nawet woły, który służyły jako pomoc w uprawie ziemi zabija i skła-
da Bogu na oÞ arę. Nic go nie trzyma. Ani więzy rodzinne, ani majątek. Wolny idzie za Eliaszem.

Czytany tej niedzieli fragment Ewangelii rozpoczyna lekturę tej części Łukaszowego dzieła, 
w którym jest mowa o działalności Jezusa w drodze do Jerozolimy. W radosną atmosferę, która 
towarzyszy Jezusowi w Galilei zaczyna się wkradać niepokój. Zaczyna być widać, że pójście za Je-
zusem to nie tylko święto. To także trudne wymagania. Wyraźnie widać owo przejście z nastroju 
radości do rozterek i niepokoju.

Dzisiejszy zestaw trzech scen powołania ma za zadanie ukazać prawdziwy współudział uczniów 
w dziele, do jakiego powołuje ich Jezus sam idący na mękę, która zakończy się w chwale. Pierw-
szy kandydat na ucznia, jakiś entuzjasta, samorzutnie się zgłasza, ale słyszy w odpowiedzi, jak 
trudne są warunki uczestnictwa w życiu Syna Człowieczego. Jezus w swojej drodze nie zmierza 
do jakiegoś konkretnego miejsca. Pójście za Nim to skazanie się na poniewierkę. Pójście za Nim 
to raczej naśladowanie Go, przyjęcie Jego stylu, a nie osiągnięcie konkretnego celu. Drugi kan-
dydat wezwany przez Jezusa gotów jest Go posłuchać, ale stawia warunek: chce wpierw wypeł-
nić obowiązki rodzinne. Jezus stawia wygórowane oczekiwanie(Zostaw umarłym grzebanie ich 
umarłych),by uświadomić swoim uczniom, że naprawdę nie ma ważniejszej sprawy niż głoszenie 
królestwa Bożego. Uczeń Jezusa musi pamiętać, że wszystkie, nawet najbardziej szlachetne czyny 
nie są tak ważne jak sprawa głoszenia Dobrej Nowiny. Ostatni kandydat sam się zgłasza, ale zwra-
ca się z prośbą taką jak niegdyś Elizeusz. Jezus mu odmawia takiej dyspensy: sprawa Królestwa 
Bożego góruje nad wszystkim. Chrystus nie pozwala nawet pożegnać się z bliskimi by po prostu 
przypomnieć, że dla ucznia sprawy królestwa Bożego muszą stawać ponad wszelkie związki z bli-
skimi; że bycie uczniem Jezusa domaga się natychmiastowego wcielenia w życie Jego wezwania. 
Nie odkładania tego na jutro, pojutrze czy na godziny przed śmiercią.

oprac. ks. proboszcz



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA (26.06.2022 r.)

DOROŚLI LEKTORZY
26 czerwca: 6.30 A. Przybysz; 7.30 M. Komusiński; 9.00 

M. Marczyk; 10.30 M. Trąd; 12.00 A. Pastyrzak; 15.30 H. Te-
neta; 18.00 M. Lorek. 3 lipca: 6.30 B. Gąsior; 7.30 W. Werpa-
chowski; 9.00 T. Wajda; 10.30 Ł. Niemiec; 12.00 Cz. Zaforem-
ski; 15.30 M. Komusiński; 18.00 Ł. Rygiel

RADOSNE OPOWIASTKI

� Kaziu, dlaczego ty tak nie lubisz 
Tadzia?
� Bo on strasznie chrapie.
� Skąd wiesz? Przecież nigdy nie 
spaliście w jednym pokoju.
� Tak, ale ja siedzę z nim w jednej 
ławce.

W czytaniach mowa jest o powołaniu wymagającym �pójścia za Jezusem�. Rozumiemy przez to 
chyba najczęściej pójście do zakonu, do seminarium. Warto jednak pamiętać, że wszyscy powołani 
jesteśmy do tego, by być uczniami Jezusa tam, gdzie postawił nas los. W rodzinach, wspólnotach 
koleżeńskich, sąsiedzkich, w układach w pracy. Jezus przypomina nam wszystkim: nie ociągaj się, 
nie wymawiaj się. Masz być moim uczniem od teraz. Nie jutro, za dwa dni albo i osiem lat...

1. W środę (29.06) uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. w naszym kościele 
6.30; 7.30 i 9.00; po południu o 18.00. Zapraszamy do uczczenia św. Apostołów, Þ larów Kościoła, 
na fundamencie którym Chrystus zbudował Kościół. W naszej bazylice w środę można zyskać 
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Taca z uroczystości przeznaczona jest na potrzeby Stolicy 
Apostolskiej tzw. świętopietrze. O 16.00 nabożeństwo w języku polskim i ukraińskim prowadzone 
przez wyznanie katolickie i prawosławne o pokój na Ukrainie i zakończenie wojny.

2. W środę na zakończenie Mszy św. o 18.00 nabożeństwo do św. Michała Archanioła 
z namaszczeniem olejem egzorcyzmowanym. 

Imieniny obchodzą nasi katecheci ks. Paweł OstaÞ ński i ks. Paweł Bar. Módlmy się w ich intencji.
3. W środę z racji święta kościelnego kancelaria będzie nieczynna. 
4. W czwartek (30.06) zakończenie nabożeństw czerwcowych ku czci Najświętszego Serca 

Pana Jezusa. 
5. W tym tygodniu modlitwę różańcową przed wieczorną Mszą św. poprowadzi Róża św. Józefa 

S. Pelczara (p. Marii Wojciechowskiej). 
6. W tym tygodniu I piątek i sobota oraz niedziela miesiąca.
7. W I piątek od 16.00 okazja do spowiedzi. O 18.00 Msza św. ku czci Najświętszego Serca Pana 

Jezusa, o 19.00 wieczór uwielbienia. 
8. W I sobotę o 8.00 Msza św. ku czci Niepokalanego Serca NMP.
9. W niedzielę po Mszy św. o 15.30 zmiana tajemnic różańcowych.
10. Codziennie wystawienie Najświętszego Sakramentu i koronka do Miłosierdzia Bożego 

o 17.00. Okazja do spowiedzi.
11. Trwają zapisy na pieszą przemyską pielgrzymkę na Jasną Górę od 4 do 15 lipca. Więcej infor-

macji na plakacie w gablocie. 
12. W czasie wakacji paraÞ a planuje zorganizować zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 

i młodzieży m.in.: wycieczka rowerowa, gra w tenisa stołowego, szachy, warcaby, basen. Szczegóły 
będą podane za tydzień w gazetce. 

13. Wracajmy do praktyki aby przy wchodzeniu do kościoła czynić znak krzyża świętego wodą 
święconą.

14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, dodatkowy nr poświęcony 
cudom Eucharystycznym. Niedzieli, Miłujcie się. 

15. PIELGRZYMKA � 15 lipca do Krakowa (Wawel, Łagiewniki, Centrum Jana Pawła II), Bielany 
(kameduli), Tyniec (benedyktyni). Zapisy w zakrystii.

ks. Artur

ZMARLI w ostatnim tygodniu
śp. Dziadecki Marian (l. 78) 



Opr. ks. Paweł OstaÞ ński

INTENCJE MSZALNE 27.06 -3.07.2022 r.
PONIEDZIAŁEK 27.06

WSP. NMP NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
6.30 + Anna Syrek (od rodziny Wajsów)
7.00 + Maria Wiernasz (od rodz.Zborowskich)
7.30 (ss)  + Stanisław Zbylut (od ucz. pogrz.)
18.00 1) + Kazimiera Habrat (greg. 27.)
 2) + Bogdan Pudło 
 (od córki Katarzyny z synem i dziećmi)

WTOREK 28.06
WSPOMNIENIE ŚW. IRENEUSZA

6.30 + Ryszard Głód (od rodz. Zygmuntów)
7.00 + Kazimiera Habrat (greg. 28.)
7.30 (ss)  dziękczynna za łaski od Serca Pana  
 Jezusa dla Alicji i rodziny
18.00 1) + Piotr Kubit (od Przedszkola nr 11  
 w Krośnie)
 2) + Mieczysław Bialic 
 (od żony Bogumiły)
 3) dziękczynna za otrzymane łaski, 
 z prośbą o Boże błogosławieństwo,  
 dary Ducha Św. dla Agnieszki 
 i Michała w 20. r. ślubu

ŚRODA 29.06
UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA 

I PAWŁA
6.30 + Artur Łoziński (od rodz.Stokłosów)
7.30 + Kazimiera (k) Habrat (greg. 29.)
7.30 (ss)  
9.00 + ZoÞ a Osika (od chrzestnego   
 Grzegorza Tarnowskiego)
18.00 1) w intencjach nowennowych:
 * za paraÞ an
 * o zdrowie i opiekę Matki Bożej 
 i błogosławieństwo Boże dla Anny 
 i Iwony oraz siłę w walce z chorobą;
 * o błogosławieństwo Boże, potrzeb- 
 ne łaski, opiekę MB oraz św. Pawła  
 dla ks. Pawła Bara i ks. Pawła Osta- 
 Þ ńskiego z ok. imienin (od grup paraf.)
 * + + Paulina, Władysław Czajkowscy
 * o zdrowie, Boże błog., potrzebne  
 łaski dla Janiny w dniu 75. ur.
 2) + Bogusław Kasza w 8. r. śm.
 3) o Boże błogosławieństwo dla  
 księży solenizantów: Pawła Bara 
 i Pawła OstaÞ ńskiego (od Margaretek)
 4) + + Lidia i Stanisław Delimat

CZWARTEK 30.06
6.30 + Maria Wiernasz 
 (od szwagierki ZoÞ i z rodziną)
7.00 + Piotr Kubit 
 (od rodziców i dzieci z grupy tanecznej)

7.30 (ss) + Beata Dubiel (od ucz. pogrz.)
18.00 1) + Kazimiera Habrat (greg. 30.)
 2) + Bogdan Pudło (od brata Janusza 
 z żoną Jolantą i synami Piotrem i Pawłem z rodz.)
 3) dziękczynna za otrzymane łaski, 
 z prośbą o błogosławieństwo Boże 
 i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów:  
 Katarzyny i Jacka Zajdel w 25. r. ślubu  
 i rodziny

PIĄTEK 1.07
6.30 + Artur Łoziński (od Krzysztofa,  
 Andrzeja, Tomasza i Marcina Zbylut)
7.00 + Ryszard Głód (od Agnieszki i Mariusza  
 Jasłowskich z dziećmi)
7.30 (ss)  dziękczynna za 50 lat życia zakonnego
18.00 1) + ZoÞ a Osika 
 (od rodziny Moreszów ze Żmigrodu)
 2) + + Anna, Stanisław Smoleń

SOBOTA 2.07
6.30 + Piotr Kubit (od koleżanek i kolegów 
 z Ochrony Środowiska)
7.00 + Zbigniew Wyskiel (od rodz. Szczepaników)
7.30 (ss) za paraÞ an
8.00 + Maria Wiernasz 
 (od rodziny Kasprzyków i Sawickich)
14.30 Msza św. ślubna
18.00 1) + Wojciech Kilar (od rodz.Jabłońskich)
 2) o Boże błogosławieństwo, opiekę  
 Matki Bożej dla Aliny i Macieja 
 w 25. r. ślubu

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 3.07
6.30 + + Elżbieta, Władysław Bałaban
7.30 + Ryszard Głód 
 (od Andrzeja i Marka Wojtyczka)
7.30 (ss) o dobre decyzje lekarzy w sposobie  
 leczenia i powrót do zdrowia dla Jadwigi
9.00 + + Piotr Szymkiewicz, Emilia  
 Krzanowska
10.30 + Maria Wiernasz (od rodz. Kolanków)
12.00 1) dziękczynna, z prośbą o błog. Boże,  
 potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej  
 dla Hanny i Filipa z okazji 18. ur.
 2) + Anna Zapora w 2. r. śm.
15.30 o błogosławieństwo Boże i opiekę  
 Matki Bożej dla Róż Różańcowych  
 w duchu wdzięczności za pielgrzymkę  
 do Jodłówki
18.00 + Anna Syrek (od pracowników 
 Poczty nr 1 w Krośnie)


