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ODRZUCONY BÓG 
Niektórzy ludzie, nie tak mało ich jest, deklarują, że nie ma 

Boga. Ale na szczęście to tylko życzenie pewnych ludzi, którzy 
chcieliby, by GO nie było, którym ON przeszkadza wieść życie złe, 
gnuśne i wyuzdane. Szlachetni ateiści to wyjątki. I takim należy 
się szacunek za ich kulturę w polemice o nieistnieniu Boga.

To, że Bóg jest � należy do deÞ nicji Boga (Jestem, który Je-
stem). Mówimy o realnym Bycie, a nie pustej idei. Bóg istnieje 
pełniej niż człowiek, zwierzę, kamień, kwiat. Obiektywny rozum 
(nieuprzedzony) łatwo GO odnajduje jako Źródło i Stworzyciela 
wszystkiego. To, co istnieje � w Nim ma początek i uzasadnienie. 
Nie wzięło się samo z siebie. To jest absurd i bajka. Jak trzeba być 
bezkrytycznym i niemyślącym, by tę wersję przyjąć, że wszystko 
wzięło się samo z siebie. Psalmista pisze: �Mówi głupi w swoim sercu � nie ma Boga� (Ps 53, 2). 
Rzeczywiście tylko głupiec może to powiedzieć. 

Najwięksi myśliciele uznają Boga i korzą się przed Nim. Wyznają, że Jemu zawdzięczają 
wszystko. Gdyby zgasło słońce � nie ma szans życie na ziemi. Gdyby Boga zabrakło � wszystko 
pochłonęłaby nicość. To logiczne. Ale Bóg nie jest zającem, którego można zastrzelić. Żadna nie-
wiara Go nie unicestwi. Ona jednak unicestwia niedowiarka, tego kto chce się oderwać od Źródła 
Życia. Taki człowiek to szaleniec, a nawet samobójca.

Chcieć unicestwić Boga, to tak, jakby się chciało zabić ojca czy matkę. Jeszcze gorzej. 
A w jakim celu? Po to, by być wolnym? Cóż to za wolność, którą cieszyć się ma morderca. Ani 
ojciec, ani matka nie niszczą naszej wolności. Tym bardziej Bóg. On nam jej udziela i jest jej gwa-
rantem. Przez swą wolność jesteśmy do Niego podobni.

Przyjąć Boga z wiarą, to ocalić swą godność i nadzieję na życie po śmierci. Tylko Bóg może 
nam to dać i daje. Możemy �wszystkie  nasze troski przerzucić na Niego, gdyż Jemu zależy na 
nas�. To pozwala nam rosnąć, doskonalić się i spełniać w życiu godnym i szczęśliwym. Trudnym, 
ale pełnym pokoju.

Odrzucić Boga z szatańską pychą, to odrzucić wszelką prawdę i dobro, zagubić się w nihi-
lizmie i zwątpieniu, zanurzyć w bezsensie i rozpaczy. To oznacza też zadławić się złością. Czyli 
działać przeciwko sobie.

Doświadczenie ateistów i ludzi prawdziwej wiary jest nieporównywalne. Tam smutek, fru-
stracja, bezsens, beznadzieja i pustka. Tu radość, nadzieja, światło i pełnia życia. Wybór należy 
do każdego z nas. Ale czemu zrobić z siebie królika doświadczalnego? Czy to mądre? Odrzucić 
świadectwo wiary tysięcy pokoleń, ludzi szczęśliwych i spełnionych? Czy warto? W imię czego?

ks. proboszcz



Am6, 1a. 4-7; Ps 146; 1 Tm 6, 11-16; Łk 19, 19-31

SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu nie jest ani krytyką bogactwa, 
ani również pochwałą ubóstwa. Tak zawsze było, jest i będzie, że są 
ludzie bogaci i nędzarze. Problem dotyczy tego, czy istnieje wzajem-
na otwartość i solidarność; czy ci, którym lepiej się powodzi, potraÞ ą 
dostrzec ludzi żyjących obok i w razie potrzeby udzielić im pomocy. 

Z przypowieści wynika, że po śmierci Bóg odmienia ludzkie 
losy, oddając każdemu to, co sam sobie wysłużył. Wprawdzie Bóg 
wynagradza człowiekowi każdą krzywdę i niedolę, ale po to stał się 
w Jezusie człowiekiem, aby ludzie stali się Jego współpracownikami 
w pomnażaniu miłości na ziemi. 

W końcu dzisiejsza przypowieść jest ostrzeżeniem, że istnieje 
niebezpieczeństwo potępienia tych, którym dobra tego świata za-
mknęły serce na drugiego człowieka i którzy swym całkowicie ma-
terialistycznym podejściem do życia odrzucają Boga, a tym samym 
potrzebę nawrócenia i zbawienia. 

Opracował: ks. Paweł Bar

�Trzeba być szalonym, by nie 
myśleć o wieczności. Każdej 
chwili można przekroczyć 

jej próg�.

MYŚL TYGODNIA

/Auguste Valensin/

DOROŚLI LEKTORZY

25 września: 6.30 M. Klocek; 7.30 H. Zaforem-
ska; 9.00 U. Komusińska; 10.30 A. Pastyrzak; 12.00 
A. Przybysz; 15.30 H. Teneta; 18.00 M. Lorek.

2 października: 6.30 A. Czernicka; 7.30 W. Wer-
pachowski; 9.00 E. Pastyrzak; 10.30 U. Niemiec; 
12.00 H. Zaforemska; 15.30 U. Komusińska; 
18.00 Ł. Rygiel.

RADOSNE OPOWIASTKI 
W nocy przerażona żona krzyczy do za-

spanego męża: � W kuchni piszczy mysz!
� I co? Mam ją naoliwić?

***
� Mam dość, wszyscy cos mówią za moimi 

plecami!
� Co cię to dziwi, przecież jesteś taksówka-

rzem�

KOMUNIKATY � INFORMACJE

� W dniach od 14 do 21 stycznia 2023 roku organizujemy, wraz z biurem podróży Matteo 
Travel, pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Szczegóły pielgrzymki znajdują się w gablocie oraz na 
stronie internetowej paraÞ i. Zapisy i szczegóły u ks. Bogusława wikariusza tel. 695 734 649.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA (25.09.2022 R.)

1. We wtorek (27.09) zapraszamy na 18.00 na Mszę św. i spotkanie rodziców dzieci 
klas III szkół podstawowych z terenu naszej paraÞ i, by omówić przygotowania dzieci do 
pierwszej spowiedzi i Komunii św. 

2. W środę (28.09) w rocznicę beatyÞ kacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. 
Faustyny, już po raz 15. ludzie na całym świecie wychodzą na ulice o 15.00 z Koronką 
w ręku by prosić Boga o miłosierdzie dla nas i świata całego. Chętni ludzie z Krosna, 
spotykają się w środę na RYNKU MIASTA o 15.00 lub mogą się zgromadzić w dowolnym 
miejscu i odmówić wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego

3. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie Grupy Biblijnej.
4. W czwartek (29.09) na zakończenie Mszy św. wieczornej nabożeństwo do św. Michała 

Archanioła.
5. W sobotę (1.10) początek nabożeństw różańcowych. Zachęcamy do licznego udziału 

gdyż wołanie Matki Bożej o ocalenie świata i naszych rodzin jest ciągle aktualne, a modlitwa 
różańcowa to wielka broń w walce ze złym duchem i błog. Boże w pracy i rodzinach. Za wspólne 
odmówienie różańca w kościele czy w domu można zyskać odpust zupełny. 

Nabożeństwo różańcowe dla dzieci i młodzieży o 17.00, dla dorosłych po Mszy św. 
wieczornej czyli ok. 18.35. 

W niedziele różaniec dla wszystkich po Mszy św. o 15.30. W kaplicy Emaus codziennie 
o 17.00.

6. W I sobotę o 8.00 Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej. 
7. W I sobotę o 9.00 wyjazd do chorych.
8. W przyszłą niedzielę o 15.30 Msza św. z udziałem wszystkich wspólnot i grup 

działających w paraÞ i na rozpoczęcie nowego roku formacji. Po Mszy św. zmiana 
tajemnic różańcowych.

9. W I niedzielę miesiąca po Mszy św. o 12.00 modlitwy o dar potomstwa i o zdrowie dla 
mam i dzieci oczekujących narodzin. 

10. Różaniec przed wieczorną Mszą św. w tym tygodniu (do soboty) poprowadzi Róża 
Różańcowa św. Jadwigi Śląskiej (p. Teresy Korus). 

11. W tym tygodniu wspominamy w liturgii: w poniedziałek � św. Kosmę i Damiana; we 
wtorek � św. Wincentego a`Paulo w środę � św. Wacława; w czwartek � św. Michała, Gabriela, 
Rafała; w piątek � św. Hieronima; w sobotę � św. Teresę od Dzieciątka Jezus; 

12. Pielgrzymka Róż Różańcowych do Przysietnicy 1.10 (sobota). Pojedziemy autokarem. 
Zapraszamy wszystkich chętnych. Zapisy u przewodniczących Róż lub w zakrystii do wtorku. 
Wyjazd o 8.30 z parkingu koło poczty (ul. Podwale).

13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Małego Gościa 
Niedzielnego i naszej gazetki Słowo z bazyliki.

14. Codziennie wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia 
Bożego o 17.00 o pokój w naszej Ojczyźnie i na Ukrainie. Okazja do spowiedzi.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Rafał Szymon Szubrycht paraÞ a Krosno-fara 
oraz Natalia Weronika Paradysz paraÞ a Krosno-Polanka.

Gabriel Nóżka paraÞ a Krościenko Wyżne 
oraz Joanna Dźwigała paraÞ a Krosno-fara.



INTENCJE MSZALNE 26.09.-2.10.2022 r.
PONIEDZIAŁEK 26.09

6.30 + Mieczysław Bialic (od kuzynów  
 Henryka i Ludwika z rodzinami)
7.00 + Józefa  Błądek (greg. 26.)
7.00 (ss) + Łukasz Filus
18.00 1) + Ryszard Głód (od chrześnicy  
 Wioletty Landa z rodziną)
 2) + Ireneusz Kazanecki 
 (od sąsiadów z klatki)
 3) + Wanda Rygiel (od siostry Haliny)

WTOREK 27.09
WSP. ŚW. WINCENTEGO À PAULO

6.30 + Władysław Kozieł (od żony)
7.00 + Józefa Błądek (greg. 27.)
7.00 (ss) + Ryszard Zborowski (od ucz. pogrz.)
18.00 1) + Marian Szymański 
 (od mieszkańców z ul. Krakowskiej 6 kl. II)
 2) + Krystyna Żydzik 
 (od córki Marty z mężem)
 3) + Czesława Józefczyk 
 (od rodziny Kielarowskich)

ŚRODA 28.09
WSP. ŚW. WACŁAWA

6.30 + Władysław Kozieł (od kierownictwa  
 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie)
7.00 + Józefa Błądek (greg. 28.)
7.00 (ss) + Stanisław Pilecki (od ucz. pogrz.)
18.00 1) w intencjach nowennowych:
 * za paraÞ an
 * + Alina Siara
 2) + Jerzy Brande (od córki ZoÞ i)
 3) + Ireneusz Kazanecki 
 (od rodziny Ziębów i Kilarów)

CZWARTEK 29.09
ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW: 

MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
6.30 + Antonina Ryglicka 
 (od Ryszarda Nowaka z rodziną)
7.00 + Józefa Błądek (greg. 29.)
7.00 (ss)+ Andrzej Zawisza 
 (od szwagierki Małgorzaty z rodziną)
18.00 1) + Bogdan Pudło (od Zespołu ds.  
 wykroczeń Wydziału Prewencji Komendy  
 Miejskiej Policji w Krośnie)
 2) + Mieczysław Bialic (od siostry Haliny)
 3) + Krystyna Piróg (od społeczności  
 Socjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw- 
 czego w Krośnie)

PIĄTEK 30.09
WSPOMNIENIE ŚW. HIERONIMA

6.30 + Krystyna Żydzik 
 (od córki Marty z mężem)
7.00 + Ryszard Głód (od społeczności  
 przedszkola z Łęk Dukielskich)
7.00 (ss) dziękczynna za otrzymane łaski 
 z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej  
 dla Stanisławy w 70. r. ur.(od córek)
18.00 1) + Jan Borek w 4. r. śm.
 2) + Józefa Błądek (greg. 30.   
 � zakończenie Mszy św. gregoriańskich)
 3) + Ireneusz Kazanecki 
 (od rodziny Ziębów i Kilarów)

SOBOTA 1.10
WSP. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

6.30 + Wanda Rygiel 
 (od Adama Kasprzyka z rodziną)
7.00 + Janina Kreis (od Ireny i Mariana  
 Rygiel z Równego)
7.30 (ss) w intencji s. Blessing z okazji imienin
8.00 + Czesława Józefczyk 
 (od córki Łepkowskiej z rodziną)
18.00 1) + + Danuta, Stefania, Franciszek  
 Hojnor
 2) + Mieczysław Zubka (greg. 1.)

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 2.10
6.30 + Ireneusz Kazanecki 
 (od rodziny Ziębów i Kilarów)
7.30 o potrzebne łaski, zdrowie i dary  
 Ducha Św. dla Bartosza w 16. r. ur.
7.30 (ss) + Andrzej Zawisza (od ucz. pogrz.)
9.00 + Helena Kurzyńska w 10. r. ur.
10.30 + Mieczysław Zubka (greg. 2.)
12.00 1) + Gabriel Pudło w 5 r. śm., 
 + + Monika i Bogumił
 2) dziękczynna Panu Bogu i Aniołom  
 Stróżom za opiekę nad rodziną 
 z prośbą o potrzebne łaski za   
 przyczyną Matki Bożej
15.30 o potrzebne łaski dla żyjących  
 członków róży Matki Bożej   
 Różańcowej i o życie wieczne dla  
 zmarłych z tej Róży
18.00 + Krystyna Piróg 
 (od Róży św. Weroniki)

Opr. ks. Paweł OstaÞ ński


