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OPIEKA MATKI BOŻEJ 
SZKAPLERZNEJ NAD NAMI

Co jakiś czas, ktoś mówi, że doznał opieki MB 
Szkaplerznej lub pomogła w załatwieniu sprawy. 
�Trudna operacja przebiegła bez komplikacji� 
� mówiła kobieta, która wcześniej prosiła Maryję 
o pomoc. �Siedziałem w kaplicy i patrzyłem się 
na obraz Matki Bożej i czułem że spływa na mnie 
ogromny pokój i uspokojenie� � mówił niedawno 
młody mężczyzna.  

Słyszę takie i podobne świadectwa opieki 
Maryi, naszej Szkaplerznej Pani z farnego ko-
ścioła. Ożywiamy kult Matki Bożej Szkaplerznej, 
która w tej naszej kaplicy od XVII wieku odbiera 
cześć, ale też wysłuchuje tych, którzy z wiarą się 
do niej zwracają. Dlatego 16 każdego miesiąca już na stałe będziemy czcić Maryję i prosić Jezusa 
przez pośrednictwo naszej Matki o uzdrowienie duszy i ciała.

Przypomnijmy: 16 lipca 1251 roku ukazała się Szymonowi Stockowi Matka Boża z Dzieciąt-
kiem Jezus na rękach. Maryję, która miała na sobie karmelitańskie szaty, otaczali aniołowie. 
Podała Ona przełożonemu generalnemu zakonu Szkaplerz i powiedziała: �Umiłowany synu!  
Przyjmij Szkaplerz Twojego Zakonu. Przywilej dla ciebie i Karmelitów. Oto znak zbawienia, 
ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. Kto w nim 
umrze, nie dozna ognia piekielnego�.

Św. Szymon przycisnął do serca Szkaplerz, patrzył na Maryję a dusza jego rozpływała się 
z wdzięczności. Po chwili widzenie znikło, a starzec został sam� ale Szkaplerz świadczył, że to 
nie była zjawa. Tak Maryja odpowiedziała na ufność swojego syna, swego czciciela, który modlił 
się o przetrwanie swojego zakonu, którego był przełożonym. Zakon karmelitański wyrzucony 
z Palestyny przez muzułmanów, wydawało się że nawet w Europie nie znajdzie miejsca. Jednak 
Maryja dała znak, że chce aby Karmel przetrwał. Osobiście Maryja przyniosła odpowiedź na jego 
modlitwę.

Od tego wydarzenia los karmelitów powoli zaczął się zmieniać. W ciągu kilku lat zakon został 
zatwierdzony, a reguła dostosowana do stylu życia zakonów żebraczych. Od chwili objawienia się 
Matki Bożej Szymonowi Stockowi, Szkaplerz święty jest dla karmelitów znakiem opieki Najświęt-
szej Maryi Panny, znakiem ocalenia zakonu przed rozbiciem i upadkiem.

Jak wczoraj, tak i dziś Maryja troszczy się o tych, którzy się do Niej uciekają. I chociaż swą 



Jr 38, 4-6. 8-10, Ps 40 (39), Hbr 12, 1-4, Łk 12, 49-53

SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ

Pewien opat, żyjący w starożytności chrześcijańskiej, przedstawił swoim uczniom błogosła-
wione skutki gorliwości duchowej, posługując się obrazowym porównaniem: �jak długo garnek 
stoi na ogniu, żadna mucha ani inne stworzenie do niego nie wejdzie. Ale skoro kociołek chociaż 
trochę ostygnie, wówczas przypadkowe owady i wszelkie robactwo zabierają się do uczty. Podob-
nie jest z chrześcijaninem: dopóki pozostaje wierny swoim ćwiczeniom duchowym, szatan nie 
zdoła mu zaszkodzić�.

Symbolem gorliwości jest ogień, żar, ale także wicher (np. Zesłanie Ducha Świętego). Na 
rozpalonym żelazie nie osadza się rdza. Daje się ono kształtować, kuć, wyginać, łatwo obrabiać. 
Lecz gdy ostygnie, zaraz zacznie się na nim pojawiać rdza i niszczyć je. Człowiek powinien wie-
lokrotnie powracać do �ognia swej żarliwości�, do �gorąca świętej gorliwości�, by uzyskiwać co-
raz doskonalszy kształt - według zamiarów Bożych. Jezusowe pragnienie, by �zapłonął już Jego 
ogień�, może mieć także takie znaczenie - by ludzie w tym ogniu kształtowali swe życie według 
zbawczego planu Boga.

Niestety, coraz częściej oczekiwanie na owocowanie Ewangelii rozmija się z realiami naszego 
życia. Aktualne są słowa Jezusa: �Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu�. 
Brak pokoju i miłości w rodzinach może być spowodowany różnymi czynnikami. Wśród nich jest 
także laicyzacja, która dzieli ludzi. Głęboko wierzący w swoim rodzinnym środowisku doświad-
czają nierzadko odrzucenia, niezrozumienia, a niekiedy upokorzenia. Wierność Bogu pozostaje 
często w opozycji do świata. Konsekwencja w wierze, obrona wartości chrześcijańskich � napoty-
kają opór, pogardę i zepchnięcie na margines. 

Gdy istotą działań staje się sprzeciw, a nie konstruktywne poszukiwanie rozwiązań, skutki 
mogą okazać się fatalne. S.P. Taylor, jeden ze znanych analityków kryzysu ekologicznego na świe-
cie, stwierdził: �Mówi się, że zabijając orły, można na siebie sprowadzić plagę szarańczy. Orły 
bowiem zmniejszają liczbę jaszczurek. Gdy wzrasta liczba jaszczurek, zmniejsza się liczba żab, 
którymi te pierwsze się żywią. Ze spadkiem liczby żab natomiast mnoży się szarańcza, stanowią-
ca pożywienie żab�. Podobna sytuacja zachodzi w sferze duchowej, gdy człowiek uzurpuje sobie 
prawo formułowania zasad i praw nią rządzących. Stąd pojawienie się różnego rodzaju �chorób 
ducha�, �opętań�, �zniewoleń�, z których nie można wyjść o własnych siłach.

Opr. ks. Paweł Bar

opieką otacza nie tylko noszących Szkaplerz, to jednak zawsze konieczna jest wiara w skutecz-
ność Jej orędownictwa. Maryja w tych niełatwych, niepewnych czasach chce nas okryć płasz-
czem czyli Szkaplerzem. Chce nam pomóc w naszych smutkach, niepokojach, depresjach, 
lękach, nerwicach. Przy jej sercu patrząc w Jej oblicze możemy doznawać siły, nadziei i ra-
dości. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ona jest tego przykładem. Będą to nabożeństwa 
o uzdrowienie duszy i ciała. Pomoc w odnalezieniu radości i sensu życia swojego, ale i tych, którzy 
jeszcze nie znajdują siły by pójść do Matki. Jeszcze nie odnajdują w sobie tyle wiary i ufności 
w moc Boga. Ale z biegiem czasu przy pomocy rozmodlonej wspólnoty mogą doświadczyć Mat-
czynej miłości i łaski a może cudu naszego PANA. Zapraszamy w każdy 16. dzień miesiąca na 
Mszę św. o 18.00 i nabożeństwo o uzdrowienie w kaplicy Matki Bożej Szkaplerznej.

(ks. proboszcz)

�Wdzięczność i pszenica rosną tylko na dobrych glebach�
MYŚL TYGODNIA

/Francois de la Rochefoucauld/



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XX NIEDZIELA ZWYKŁA (14.08.2022 r.)

RADOSNE OPOWIASTKI
� Córeczko jeśli twój chłopak nie ma żad-

nych poważnych zamiarów, daj mu kosza.
� Tatusiu, on ma z pewnością poważne 

zamiary, bo mnie zapytał, ile ty zarabiasz.

1. Jutro (poniedziałek) uroczystość Wniebowzięcia NMP � Matki Bożej Zielnej. Poświęcenie 
ziół, owoców, warzyw, kwiatów podczas każdej Mszy św. Dziękować będziemy Panu Bogu, dawcy 
wszelkich darów za tegoroczne plony ziemi. 

2. Msze św. na Zielną będą sprawowane w porządku niedzielnym, jest to święto obowiąz-
kowe jak niedziela. Natomiast o godz. 9.00 będzie Msza sprawowana na rynku z udziałem 
wojska, władz miasta, służb mundurowych, młodzieży i środowisk patriotycznych w rocznicę Bi-
twy Warszawskiej 1920 r. tzw. Cudu nad Wisłą zwycięstwa nad bolszewikami. Modlić się będzie-
my za wszystkich żołnierzy w Święto Wojska Polskiego i za Ojczyznę. 

3. W poniedziałek (15 sierpnia) � jak w ubiegłych latach � na placu przy kościele o 19.00 wie-
czór pieśni patriotycznych. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego śpiewania.

4. Maryja w tych niełatwych, niepewnych czasach chce nas okryć płaszczem czyli Szkaplerzem. 
Chce nam pomóc w naszych smutkach, niepokojach, depresjach, lękach, nerwicach. Przy Jej ser-
cu patrząc w Jej oblicze możemy doznawać siły, nadziei i radości. Zapraszamy 16 dnia każdego 
miesiąca na nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Dla Boga nie ma rzeczy 
niemożliwych. Maryja będzie się z nami i za nami modlić. Najbliższe spotkanie 16 sierpnia 
(wtorek). Najpierw Msza o 18.00, a potem nabożeństwo.

5. We wtorek spotykają się katoliccy mężczyźni � Rycerze Kolumba po Mszy św. wieczornej. 
Zapraszamy chętnych mężczyzn, którzy chcieliby pogłębiać swoją wiarę i więcej angażować się 
w życie paraÞ i i Kościoła.

6. W tym tygodniu wspominamy w liturgii: we wtorek � św. Stefana; w środę � św. Jacka; 
w sobotę � św. Bernarda z Clairvaux; 

7. Różaniec przed wieczorną Mszą św. w tym tygodniu poprowadzi Róża Różańcowa św. 
Anny (p. Teresy Drozdowicz).

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Miłujcie się. 
9. Codziennie wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego 

o 17.00. Okazja do spowiedzi.
10. Składamy w tym miesiącu dobrowolną trzeźwość i abstynencję jako dar miłości dla swoich 

rodzin i Ojczyzny. Postanowienie trzeźwościowe można wpisać w księgę wyłożoną przy ołtarzu 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

11. Prezydent Miasta Krosna zaprasza wszystkich pełnoletnich mieszkańców Krosna do udzia-
łu w bezpłatnych badaniach proÞ laktycznych w ramach programu �ProÞ laktyka chorób układu 
krążenia�. Szczegóły na plakacie w gablocie.

DOROŚLI LEKTORZY

14 sierpnia: 6.30 A. Czernicka; 7.30 W. Werpa-
chowski; 9.00 T. Wajda; 10.30 C. Zaforemski; 12.00 
W. Dymiński; 15.30 H. Teneta; 18.00 M. Lorek. 

15 sierpnia: 6.30 J. Trąd; 7.30 W. Werpachow-
ski; 9.00 wojsko; 10.30 M. Klocek; 12.00 K. Józef-
czyk; 15.30 H. Teneta; 18.00 Ł. Rygiel. 

21 sierpnia: 6.30 D. Kolanko; 7.30 M. Trąd; 9.00 
M. Józefczyk; 10.30 U. Niemiec; 12.00 A. Pasty-
rzak; 15.30 E. Syrek; 18.00 Ł. Rygiel. 



INTENCJE MSZALNE 15-21.08.2022 r.
PONIEDZIAŁEK 15.08

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWIĘCIA NMP
6.30  O potrzebne łaski, zdrowie, dary  
 Ducha Świętego dla Maksymiliana  
 w 8. r. urodzin
7.30 + + Maria Paczosa i zmarli 
 z rodziny Zajdel
7.30 (ss.)  + Iwona Kozłowska w 7. r. śm.
9.00 + + Danuta, Stanisław Kowalscy
10.30 + Grzegorz Leś w 12. r. śm. 
 (od rodziców)
12.00 1) + Maria Kopczyk (greg. 15)
 2) O zdrowie i potrzebna łaski dla  
 ZoÞ i Rygiel
15.30 + + Antonina i Leonard   
 Bukowczyk
18.00 + Piotr Kubit (od najbliższych   
 współpracowników żony)

WTOREK 16.08
6.30 + Irena Królicka 
 (od rodziny Połoszynowicz)
7.00 + Stanisława Kuśnierz (od Teresy  
 i Andrzeja Biały z rodziną)
7.30 (ss.)  + Bogusław Dyl (od ucz. pogrz.)
18.00 + Maria Kopczyk (greg. 16.)

ŚRODA 17.08
WSPOMNIENIE ŚW. JACKA

6.30 + Piotr Kubit (od Katarzyny 
 i Jarosława Łapka z rodziną)
7.00 + Maria Kopczyk (greg. 17.)
7.30 (ss.) + Eugenia Bargiel w 1. r. śm. 
 (od syna z rodziną)
18.00 1) w intencjach nowennowych:
 * za paraÞ an
 * ++ Anna, Piotr, Antoni, Aleksy,  
 Balbina; Janina i Władysław   
 Dubis oraz o błogosławieństwo  
 Boże dla całej rodziny
 * + Tadeusz Skomorowski 
 (od rodziny Sowów)

CZWARTEK 18.08
6.30  + Stanisława Kuśnierz 
 (od koleżanek i kolegów z �Zielonego  
 Koszyka� w Korczynie) 
7.00  + Ryszard Głód 
 (od rodziny Żukowskich)

7.30 (ss.) + Jan Pudło (od ucz. pogrz.)
18.00 + Maria Kopczyk (greg. 18.)

PIĄTEK 19.08
6.30 + Maria Kopczyk (greg. 19.)
7.00 + Ryszard Głód 
 (od rodziny Wietechów)
7.30 (ss.)  + Stanisława Krężałek w 1. r. śm.
18.00 + Piotr Kubit (od rodziny Łapków)

SOBOTA 20.08
WSPOMNIENIE ŚW. BERNARDA

6.30 + Bogdan Pudło 
 (od rodziny Giebułtowskich)
7.00  O błogosławieństwo Boże, opiekę  
 Matki Bożej dla ZoÞ i i Mariana  
 Szewczyk w 50. r. ślubu
7.30 (ss.)  + + za zmarłych dobroczyńców 
 i zelatorów zgromadzenia i misji
8.00 + Stanisława Kuśnierz (od koleżanek  
 i kolegów z �Zielonego Koszyka� 
 w Korczynie)
18.00 1) + Maria Kopczyk (greg. 20.)
 2) + Beata Dubiel 
 (od siostry Krystyny z rodziną)

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 21.08
6.30 + + Janina, Bolesław, Marian  
 Kędzierscy
7.30  + + Damian i Wiesław Borek
7.30 (ss.) + Jan Pudło (od grupy modlitewnej  
 �Epafras�)
9.00 + Piotr Kubit (od Leszka Śnieżka 
 z rodziną)
10.30 + Maria Kopczyk (greg. 21.)
12.00 1) + Ryszard Głód (od brata Janusza 
 z rodziną)
 2) + Beata Dubiel 
 (od rodziny Borkowskich)
15.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla  
 członków róży św. Józefa Sebastiana  
 Pelczara oraz o życie wieczne dla  
 zmarłych z tej róży
18.00 o błogosławieństwo Boże, potrzebne  
 łaski dla Marzeny i Witolda oraz ich  
 rodzin
 

Opr. ks. Paweł OstaÞ ński


