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RACHUNEK SUMIENIA KSZTAŁTUJE NASZE SUMIENIE

Wspominam moich dawnych nauczycieli. 
Mimo, że były to czasy komuny, kiedy za praw-
dę trzeba było ponosić konsekwencje, czasem 

cierpieć, to jednak widziałem tych nauczycieli którzy mieli w sobie powołanie (z małymi wyjątka-
mi) i którzy mówili prawdę o Polsce, o świecie, o historii, o Bogu. Prawdziwi wychowawcy. Nasze 
autorytety. Jak myśmy ich kochali! Byli dla nas wyrocznią. Oni nas uczyli jak żyć. Przekazywali nam 
ludzkie wartości. A one muszą być zwieńczone Bogiem. Stanowią wtedy spójną całość. Gdy Bóg je 
nie wiąże, one się rozsypują. Już rosyjski pisarz Fiodor Dostojewski twierdził, że jeśli nie ma Boga, 
to nie ma żadnego dobra ani zła. Jest pustka. A serce człowieka puste być nie może, bo staje się 
kryjówką dla wszystkich demonów. 

Dziś zmienia się takie wartości jak: natura, kultura, wiara, na bezwartości: wynaturzenie, 
chamstwo, ateizm. I znajdują się propagatorzy bezwartości, tych chyba jest mniej, ale głośniej 
krzyczą i są słyszani. Natomiast propagatorów wartości jest więcej, ale są anemiczni, wycofani, 
zakrzyczeni, lękliwi. A dziś potrzeba odwagi byśmy nie mówili jedynie, że społeczeństwa i świat 
idą na zagładę i do samozniszczenia. Abyśmy z odwagą bronili wartości i je obronili.

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

oprac. ks. proboszcz

SIÓDME PRZYKAZANIE BOŻE � Nie kradnij
i DZIESIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE � Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego
1. Przywłaszczyłem sobie cudzą rzecz (prywatną, społeczną).
2. Wyrządziłem szkodę przez lenistwo, spóźnialstwo, niedotrzymanie umowy lub ustalonych 

terminów. 
3. Zatrzymałem rzecz znalezioną lub pożyczoną.
4. Rzecz skradzioną kupiłem albo sprzedałem.
5. Dałem się przekupić przez dawanie albo branie łapówek.
6. Zniszczyłem cudzą własność.
7. Oszukałem bliźniego w handlu... 
8. Byłem chciwy, zazdrosny, pożądałem dobra cudzego.
9. Nie wynagradzałem sprawiedliwie za pracę.
10. Przywiązywałem się do rzeczy materialnych.
11. Byłem skąpy wobec potrzebujących.
12. Marnowałem talenty swoje i innych.
ÓSME PRZYKAZANIE BOŻE� Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu
1. Kłamałem i kłamię z przyzwyczajenia.



Iz 66, 10. 12-14c; Ps 66 (65); Ga 6, 14-18; Łk 10, 1-12. 17-20

SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ

�Kto zdobył serce człowiecze, ten posiadł całego człowieka�
MYŚL TYGODNIA

/św. Franciszek Salezy/

Być wybranym i powołanym przez Boga! Szczęśliwy był naród izraelski wybrany i powołany 
przez Boga. Możemy zazdrościć Izraelitom, że widzieli tak wiele znaków miłości Boga, kiedy wy-
prowadzał ich z niewoli egipskiej. Bóg ich wybrał i otoczył swoją opieką. W zamian oczekiwał tylko 
wierności Jego słowu. To słowo zostało im dane, aby było pomocą w odziedziczeniu Ziemi Obie-
canej. Nie można więc mówić o ograniczeniu i zniewoleniu przez Boga. Co więcej, Bóg kieruje do 
znękanego narodu obietnicę cudownego wyzwolenia z niewoli. Nadejdą czasy, kiedy Bóg wszystko 
odmieni i nastanie pokój. Miłość Boga do Narodu Wybranego porównana jest do miłości matki, któ-
ra pieści swoje niemowlę.

Szczęśliwy św. Paweł powołany przez Chrystusa do niesienia słowa Bożego poganom. Szczęśliwy, 
choć jego misji często towarzyszyły trudności, prześladowania i cierpienia. Dziś Apostoł z radością 
wyznaje, że jego największą chlubą jest krzyż Jezusa Chrystusa, który daje zbawienie. Wraz z po-
znaniem Jezusa Paweł doświadczył zbawczych owoców Chrystusowego krzyża i nowości życia, któ-
re On daje każdemu człowiekowi, który uwierzy.

Szczęśliwi apostołowie, którzy zostali wybrani i powołani przez Jezusa. Widzieli znaki i cuda 
czynione przez Jezusa. Byli naocznymi świadkami uzdrowień, wskrzeszeń umarłych, rozmnożenia 
chleba czy uciszenia burzy na morzu. Z bliska mogli słuchać Dobrej Nowiny o miłującym Bogu, 
który jest Ojcem, pochylającym się nad każdym człowiekiem. Zostali posłani przez Jezusa, aby in-
nym nieść słowo o królestwie Bożym. Obdarzeni mocą Chrystusa uzdrawiali chorych, wypędzali złe 
duchy i głosili Ewangelię. Wypełniając wiernie zadanie powierzone im przez Jezusa, sami doświad-
czyli mocy i skuteczności głoszonego słowa.

Słowo Boże dzisiejszej niedzieli pokazuje, że sam Bóg wybiera i powołuje kogo chce i kiedy chce. 
Zauważmy jednak, że wybraństwo i powołanie są ściśle związane z zadaniami, które trzeba wypeł-
nić. Naród Wybrany, zachowując wierność Bogu, miał pokazywać innym ludziom wielkość i potęgę 
Boga. Uczniowie zostali wybrani przez Jezusa, aby głosili światu nowinę o królestwie Bożym, które 
jest blisko. Dziś Jezus nas posyła, abyśmy głosili nowinę o królestwie Bożym. Przez dar sakramentu 
chrztu zostaliśmy przez Niego wybrani i powołani do włączenia się w wielką misję ewangelizowa-
nia świata. Mamy być świadkami Chrystusa w naszych rodzinach, w pracy, w szkole i miejscu za-
mieszkania. Z tego zadania będziemy kiedyś rozliczeni. Niech uczestnictwo w Eucharystii umocni 
nas do pełnienia misji głoszenia Dobrej Nowiny.

Opr. ks. Paweł OstaÞ ński

oprac. ks. proboszcz

2. Posądzałem lekkomyślnie.
3. Bez potrzeby mówiłem o wadach lub grzechach bliźnich (obmowy).
4. Oczerniałem bliźniego, opowiadając o nim nieprawdziwe, złe rzeczy.
5. Byłem obłudny wobec bliźniego.
6. Nie zachowałem powierzonej mi tajemnicy albo sekretów.
7. Nie dotrzymałem słowa, obietnic.
8. Osądzałem bliźnich.
9. Byłem wścibski, podsłuchiwałem, podglądałem.
10. Zwalałem winę na bliźniego.
11. Doniosłem fałszywie lub fałszywie zeznawałem.
12. Mówiłem bezmyślnie, głupio (gadulstwo).
13. Fałszowałem dokumenty.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA (3.07.2022 r.)

DOROŚLI 
LEKTORZY

3 lipca: 6.30 B. Gąsior; 
7.30 W. Werpachowski; 
9.00 T. Wajda; 10.30 Ł. Nie-
miec; 12.00 Cz. Zaforemski; 
15.30 M. Komusiński; 18.00 
Ł. Rygiel. 10 lipca: 6.30 
A. Czernicka; 7.30 W. Dymiń-
ski; 9.00 A. Pastyrzak; 10.30 
J. Trąd; 12.00 M. Lorek; 
15.30 H. Teneta; 18.00 
E. Syrek. 

RADOSNE OPOWIASTKI

Propozycja zajęć sportowych w godzinach 9.30-13.30 
(I tydzień 4-8.07. 2022 r.) 

Poniedziałek (4.07. 2022 r.) � gra w szachy, warcaby i gry planszowe.
Wtorek (5.07. 2022 r.) � gra w tenisa stołowego, szachy, warcaby, wycieczka rowerowa.
Środa (6.07. 2022 r.) � wyjście na krytą pływalnie lub otwarty zespół basenów w Krośnie.
Czwartek (7.07.2022 r.) � gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe (obiekty MOSiR w Krośnie).
Piątek (8.07.2022 r.) � tenis stołowy, gry planszowe, szach, warcaby.

1. W tym tygodniu modlitwę różańcową przed wieczorną Mszą św. poprowadzi Róża św. Kingi 
(p. ZoÞ i Dziedzic). 

2. W liturgii wspominamy: w środę � bł. Marię Teresę Ledóchowską; piątek � św. Jana z Dukli 
� patrona archidiecezji przemyskiej. 

3. W środę siostry klawerianki zapraszają na 15.00 na Mszę św. i modlitwy za 
wstawiennictwem swojej założycielki bł. Marii Teresy Ledóchowskiej w 100. rocznicę 
śmierci. Mszy św. w ogrodzie sióstr będzie przewodniczył ks. abp Józef Michalik. 

4. Codziennie wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego 
o 17.00. Okazja do spowiedzi.

5. W I czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. O 15.00 koronka i Msza św. 
Prosimy, aby Róże Żywego Różańca pamiętały o godzinach adoracji.

6. Za tydzień w niedzielę, taca przeznaczona na remonty w bazylice, tzw. taca gospodarcza 
na remont i konserwację prezbiterium � ścian i sklepienia. 

7. Prosimy kierowców którzy parkują przy kościele w czasie niedzielnych Mszy św. aby dali 
pierwszeństwo wychodzącym z kościoła pieszym, a dopiero bezpiecznie po wyjściu wszystkich, 
spokojnie odjechali.

8. ParaÞ a przygotowała dla dzieci i młodzieży zajęcia sportowe. W najbliższym tygodniu 
od poniedziałku do piątku od 10.00 do 13.00 odbywać się będą gry i zabawy, wyjście na 
pływalnię. Szczegóły w gazetce. Prosimy Rycerzy Kolumba o pomoc w organizacji.

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

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

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

KOMUNIKATY
� 8 lipca o godz. 19.00 w Potoku w kościele będzie miał miejsce 
�Wieczór Miłosierdzia� połączony z modlitwą koronki i procesją 
światła, jako uwielbienie tajemnicy Bożego miłosierdzia.
� Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie zaprasza na piknik ro-
dzinny mieszkańców Krosna. Piknik odbędzie się na dziedzińcu 
muzeum w najbliższą niedzielę od 10.00 do 16.00. W programie 
gry, zabawy dla dzieci i działania edukacyjne.

W szkole: � Jasiu, kolejny raz zmuszasz mnie, żebym wpisała ci je-
dynkę� � Proszę pani, skoro tak się bawimy, to zmuszam panią, żeby 
pani wpisała mi piątkę.



Opr. ks. Paweł OstaÞ ński

INTENCJE MSZALNE 4-10.07.2022 r.
PONIEDZIAŁEK 4.07

6.30 + Tadeusz Gąsiorowski (od Anny  
 Szałankiewicz z rodziną z Sanoka)
7.00 + Piotr Kubit (od Piotra Herchela)
7.30 (ss)  
18.00 1) + Ryszard Głód 
 (od córki Elżbiety z mężem)
 2) + + Teodozja, Władysław  
 Kazusek)

WTOREK 5.07
6.30 + ZoÞ a Osika 
 (od chrzestnej Karoliny z rodziną)
7.00 + Marian Gondek 
 (od Doroty Zajdel z rodziną)
7.30 (ss)  
18.00 + Maria Wiernasz 
 (od sąsiadów Meierów) 

ŚRODA 6.07
WSP. BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ
6.30 + Ryszard Głód 
 (od Sławomira Jasłowskiego z rodziną)
7.30 + Stanisława Kuśnierz 
 (od córki Anny z rodziną)
7.30 (ss)  o duchowy i doczesny rozwój  
 Zgromadzenia
9.00 + 
18.00 1) w intencjach nowennowych:
 * za paraÞ an
 * + Roman Sucheta w 2. r. śm.
 2) + Artur Łoziński 
 (od siostry Barbary) 

CZWARTEK 7.07
6.30 + ZoÞ a Osika 
 (od rodziny Szymalskich)
7.00 + Piotr Kubit (od Działu Utrzymania  
 Ruchu Kronospan Mielec)
7.30 (ss) + Marek Kulik (od ucz. pogrz.)
15.00 + Maria Wiernasz 
 (od koleżanek synowej z pracy)
18.00 + Henryk Dyduła

PIĄTEK 8.07
WSPOMNIENIE ŚW. JANA Z DUKLI

6.30 + Artur Łoziński 
 (od Michała Ryba)
7.00 + ZoÞ a osika (od Józefy Sajdak 
 z Nowego Żmigrodu)
7.30 (ss)  

18.00 + Ryszard Głód 
 (od rodziny Jasłowskich)

SOBOTA 9.07
6.30 + Zbigniew Wyskiel 
 (od kolegów i koleżanek geodetów)
7.00 + Ryszard Głód 
 (od Jolanty Jasłowskiej z rodziną)
7.30 (ss) 
8.00 + Bogdan Pudło 
 (od sąsiadów z klatki 1.)
15.00 Msza św. ślubna
18.00 + Jan Trzemżalski w 15. r. śm.

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 10.07
6.30 + Artur Łozinski (od rodziny Wierdak)
7.30 + Ryszard głód 
 (od siostry Krystyny Szyszlak)
7.30 (ss) + Ireneusz Kopeć 
 (od Zarządu Drukarni Hedom)
9.00 + Tadeusz Gąsiorowski 
 (od córki z dziećmi i wnukami)
10.30 + Anna Syrek 
 (od mieszkańców bloku nr 36)
12.00 1) + + Lidia i Kazimierz Woźniak
 2) o zdrowie, błogosławieństwo Boże  
 dla żyjących i dla życie wieczne dla   
 zmarłych z róży św. Jadwigi Śląskiej
15.30 + Piotr Kubit (od kolegów z Wydziału   
 MDF Þ rmy Kronospan Mielec)
18.00 + Zbigniew Wyskiel (od Wydziału Geo-  
 dezji Starostwa Powiatowego w Krośnie)

Intencje modlitewne na lipiec:

Ogólna: W intencji 
osób starszych, które 
są korzeniami i pamię-
cią narodu, aby ich do-
świadczenie i mądrość 
pomagały najmłodszym 
patrzeć w przyszłość 
z nadzieją i odpowie-
dzialnością. 

Diecezjalna: O Boże błogosławieństwo na czas 
wakacji.


