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OD ADWENTU ŚMIAŁYM KROKIEM
Adwent rozpoczyna w Kościele nowy rok liturgiczny. Wyznaczamy kie-

runki pracy naszej duszpasterskiej i realizujemy program, który wypra-
cowuje Episkopat Polski, aby dotykać pewnych obszarów naszego życia 
religijnego, na co powinniśmy zwrócić uwagę w pracy duszpasterskiej 
w danym roku. 

Tegoroczne hasło programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na 
rok 2022/23 brzmi: �WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY�. �Dzisiaj 
trzeba przypomnieć wszystkim wiernym, nie wyłączając duchownych, że 
jako uczniowie Chrystusa jesteśmy zobowiązani do wiary w Kościół, tym 
bardziej, że w czasie każdej liturgii wyznajemy: <wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski 
Kościół>. Dlatego chcemy pobudzić cały Kościół w Polsce do reß eksji wokół tego, co znaczy wie-
rzyć w Kościół. Wierzyć w Kościół to znaczy wierzyć w Tego, który pośród nas jest obecny� � mówił 
bp Andrzej Czaja, stojący na czele Komisji ds. Duszpasterstwa KEP. Kościół jest Chrystusowy, On 
go założył i powołał Apostołów i pierwszych uczniów do swej wspólnoty. Przez sakrament chrztu 
św. wszyscy należymy do Chrystusa i tworzymy Jego Kościół. Trzeba nam pamiętać, że tylko Jezus 
założyciel Kościoła, Jego Głowa jest święty, a my członkowie jesteśmy grzeszni, którzy dążymy 
do świętości i do upodobnienia się do Chrystusa. Często się określa Kościół jako Święty Kościół 
grzeszników. Święty Kościół bo Chrystus jest święty, doskonały, a my duchowni i świeccy ze swo-
imi grzechami pracujemy nad sobą, aby upodabniać się do Chrystusa. On ma słowa życia wiecz-
nego, i On jest drogą, prawdą i życiem i On nas prowadzi do nieba do swojego Ojca. W całym roku, 
który rozpoczynamy będziemy ten temat zgłębiać, ale też podejmować wysiłki, aby dzięki naszej 
świętości, poszczególnego członka Kościoła, cała wspólnota była świętsza, a przez to cały Kościół 
był znakiem, że Chrystus działa, rozwija Kościół, udoskonala, czyni świętym. Jako chrześcijanie 
mamy być �solą ziemi i światłem świata�.

ŚWIĘTY JÓZEF W FARZE
W sobotę 10 grudnia o 18.00 powitamy obraz (ikonę) św. Józefa, która peregrynuje po Polsce 

po Radach stanowych Rycerzy Kolumba. Ponieważ w Krośnie stanowimy Radę Rycerzy Kolumba 
więc będziemy mieć okazję spotkać się ze św. Józefem. Chcemy zbliżyć się do św. Józefa męża Ma-
ryi, opiekuna ziemskiego Pana Jezusa. Był podporą świętej Rodziny, ją tworzył jako ojciec i miał 
ją w opiece. Czuwał też nad ziemskim życiem Jezusa. Uczył codziennego życia, ale też uczył życia 
dla Boga. Św. Józef pełnił w życiu Jezusa Chrystusa rolę ojca, i przez pryzmat ziemskiego ojca mógł 
Jezus widzieć Ojca Niebieskiego.  Święty Józef musiał być dla Jezusa wspaniałym opiekunem i choć 
nie był Jego biologicznym ojcem, to jednak Jezus patrzył na Boga Ojca z perspektywy Józefa. 

Jezus nieustannie przebywał w obecności Boga. Można powiedzieć, że kiedy wszyscy szli spać, 
Jezus szedł na miejsce osobne, by się modlić i być blisko swojego Ojca. Niesamowita jest ta relacja 



Iz 11, 1-10, Ps 72 (71), Rz 15, 4-9, Mt 3, 1-12.

SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ

Słowo, które jest wspaniałym 
darem Bożym, 

ma być słoneczne i lecznicze

MYŚL TYGODNIA

/bł. kard Stefan Wyszyński/

RADOSNE OPOWIASTKI 

Przechodzień zagaduje po-
licjanta: � Przepraszam, panie 
władzo, ma pan czapkę daszkiem 
do tyłu. Na to policjant: � Nie 
szkodzi, zaraz będę wracał.

ks. proboszcz

Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie (Mt 3,2) � wzywa 
w dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel, prorok surowy i bezkompromiso-
wy. Powtarza słowa Izajasza: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla 
Niego (Mt 3,3). Adwent to czas oczekiwania. Nie jest to jednak oczeki-
wanie bierne. To oczekiwanie kosztuje i powinno kosztować. To oczeki-
wanie, w czasie którego mamy przygotować nasze serca. To czas oczysz-
czenia. Do tego właśnie wzywa Jan Chrzciciel. Żeby oczyścić swoje serce 
z grzechów, trzeba najpierw je zobaczyć, uznać. Dlatego Jan nazywa po imieniu wszystkie grze-
chy przychodzących do niego ludzi. Pomaga im przejrzeć na oczy. Upomina, by nie polegali jedy-
nie na swojej pobożności, by nie poprzestawali na myśleniu, że przecież są porządnymi ludźmi, 
że przecież należą do elity, że mogą mówić Abrahama mamy za ojca (Mt 3,9). Jan mówi do nich: 
wydajcie więc godny owoc nawrócenia (Mt 3,8).

Wielu dziś będzie nam mówić, że przecież nie robimy nic złego, że przecież powinniśmy się 
zrealizować, wyszaleć, że nakazy i zakazy oparte o Boże przykazania to przeżytek, który tylko 
hamuje naszą samorealizację i szczęście, że nie ma co się nimi stresować, że nasza słabość wynika 
z ludzkiej natury, że wszyscy tak robią, że w tej sytuacji nie mogliśmy inaczej postąpić. Tylko� 
czy to jest rzeczywiście prawda o człowieku? Czy mamy być mierni, słabi, nĳacy? Czy musimy 
ulegać pokusom? Czy musimy robić dokładnie to samo, co wszyscy, choćby to było głupie i za-
miast zadowolenia przynosiło niesmak i wyrzuty sumienia? Czy musimy ulegać tym, którzy chcą 
wpędzić nas w różnego rodzaju uzależnienia: od alkoholu, papierosów, narkotyków, seksu, bo nie 
obchodzi ich nasze dobro, tylko budowanie stałej, bezwolnej, uzależnionej i wiernej klienteli, na 
której będą zarabiać grube pieniądze?

Prorok Izajasz zapowiada przyjście Mesjasza jako tego, który osądzi świat i oddzieli dobro od 
zła, wybawiając nas od grzechu. Królestwo Boże już nadchodzi. Nadchodzi tu i teraz. Tu i teraz 
Jan Chrzciciel wzywa nas, byśmy nazwali nasze słabości, grzechy i upadki. Nie musimy w nich 
żyć. Nie musimy być słabi. Już dziś nazwĳmy je po imieniu i prośmy o odpuszczenie. Wydajmy 
owoce godne nawrócenia.

Opr. ks. Paweł OstaÞ ński

Boga Ojca i Syna Bożego. Józef pokazał Jezusowi oblicze miłującego Ojca, który nie zwleka, aby 
przyjść z pomocą swojemu dziecku.

W działalności Jezusa Chrystusa widzimy to, co było cechą św. Józefa, rzemieślnika jego pra-
cowitość i odpowiedzialność. Jezus nieustannie chodzi, naucza, uzdrawia, zabiega dniem i nocą, 
aby przekazać Dobrą Nowinę o zbawieniu. Kiedy uczniowie nie mieli już siły, mówił, żeby odpo-
częli, a On sam dalej nauczał. Jezus uczył się od Józefa podejścia do życia i twórczego działania. 
Dla nas jest to wskazanie, żeby nie marnować talentów i darów, które otrzymujemy od Boga.

Obraz będzie w naszej paraÞ i przebywał 1 tydzień. Codziennie będzie Msza św. z kazaniem 
o św. JózeÞ e. Potraktujmy nawiedzenie ikony św. Józefa jako rekolekcje adwentowe i słuchajmy 
słowa Bożego.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA ADWENTU (4.12.2022 r.)

DOROŚLI LEKTORZY
4 grudnia: 6.30 A. Czernicka; 7.30 H. Zaforemski; 9.00 E. Pastyrzak; 10.30 U. Niemiec; 

12.00 B. Michna; 15.30 K. Józefczyk; 18.00 Ł. Rygiel. 11 grudnia: 6.30 M. Lorek; 7.30 W. We-
rpachowski; 9.00 U. Komusiński; 10.30 Ł. Niemiec; 12.00 M. Józefczyk; 15.30 H. Teneta; 18.00 
T. Szynal. RORATY o 6.00: 5.12. M. Lorek; 6.12 U. Niemiec; 7.12. T. Wajda; 8.12 H. Teneta; 
9.12. Agn. Pastyrzak; 10.12 A. Pastyrzak.

1. Dzisiejsza niedziela to Dzień Solidarności z Kościołem na wschodzie - Polakami 
mieszkającymi na terenach dawnej Rzeczpospolitej. Złożmy do puszki oÞ arę na te cele. 

2. We wtorek (6 XII) spotkanie ze św. Mikołajem, który uczy nas jak obdarowywać się 
dobrocią: słowem, uczynkiem, modlitwą. Do naszego kościoła przyjdzie św. Mikołaj jutro 
o 16.30 i będzie obdarowywał podarkami. Zapraszamy rodziców z dziećmi. Rano albo po 
południu od 15.00 rodzice niech się dowiedzą w zakrystii czy św. Mikołaj się nie spóźni.

3. W czwartek (8.12) uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o 6.00; 
7.30, 9.00; 18.00. Zapraszamy wszystkich czcicieli Niepokalanej Matki. O godz. 12.00 do 
13.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. Wraz z Maryją, przez Jej Serce Niepokalane, 
będziemy upraszać nawrócenie dla świata i miłosierdzie dla ludzi. Jest to tzw. �Godzina łaski�. 
O godz. 18.00 dzieci klas III przyjmą medalik MB Niepokalanej.

4. W czwartek o 19.00 zapraszamy na koncert barbórkowy dedykowany św. Barbarze. 
Wystąpią artyści z Filharmonii Rzeszowskiej z zespołu �Po 13.00�. Wstęp wolny. 

5. W piątek o 12.00 Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Krzysztofa Chudzio w intencji 
górników, naftowców, gazowników. Po Mszy św. poświęcenie Þ gury św. Barbary ufundowanej 
przez naftowców Krosna i okolic.

6. W tym tygodniu wspominamy w liturgii; we wtorek � św. Mikołaja: w środę � św. Ambrożego; 
w czwartek � MB Niepokalaną; 

7. Za tydzień taca gospodarcza na ogrzewanie kościoła.
8. W kościele stoi choinka dobroci, gdzie wiszą bombki na których znajduje się napis co 

konkretnego będzie można kupić i złożyć pod choinkę dla potrzebujących. Chętni mogą zrywać 
bombki i przynosić dary pod choinkę. Opiekunów ludzi starszych i potrzebujących prosimy aby 
w zakrystii lub kancelarii zgłaszać czego osoby najbardziej potrzebują oraz ich adresy. Wtedy 
zaniesie się im dary.

9. W zakrystii można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy dzieciom. Zakupując 
świecę pomagamy biednym dzieciom fundując im obiady. Minimalny koszt świecy 10 zł.

10. Zapraszamy na RORATY � Mszę św. ku czci Najświętszej Maryi Panny � codziennie 
od poniedziałku do soboty o 6.00. Zapraszamy młodzież i dzieci by z lampionami w procesji 
podążać ku Maryi, by z nią przygotowywać się na przyjście Jezusa. Na adwentowej drodze 
towarzyszyć nam będzie dziadek Joachim, ojciec NMP. Będziemy wspominać dziadków i ich 
role w naszym życiu. We czwartek oprócz Rorat porannych, są dodatkowe o 18.00 dla 
dzieci. Po rannych Roratach zapraszamy dzieci i starszych, by w Sali św. Anny, przed drogą, 
wypili gorącą herbatę i zjedli kanapkę. 

11. Różaniec o 17.30 w tym tygodniu prowadzić będzie Róża św. Franciszka z Asyżu 
(p. Krystyny Sulik). 

KOMUNIKATY � INFORMACJE
�Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krośnie dnia 14 listopada otworzył w RCKP (ul. Kolejowa 
1), Jadłodzielnię dla osób potrzebujących i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. PKPS 
zwraca się z prośbą o wsparcie produktami spożywczymi tę jadłodzielnię. Produkty nie mogą 
przekroczyć daty przydatności do spożycia. 



INTENCJE MSZALNE 5-11.12.2022r.
PONIEDZIAŁEK 5.12

6.00  + Marian Krukierek 
 (od rodziny Wilczyńskich)
7.00 o błogosławieństwo Boże i dary  
 Ducha Świętego dla Mileny 
 w 11. r. urodzin
7.00 (ss.)  + Andrzej Zawisza 
 (od sąsiadki Jadwigi z rodz.)
18.00  1) + Stanisław Prokopik (greg. 18.)
 2) + Krystian Bałon 
 (od Stefana z rodz.)
 3) + Stanisław Zbylut (od szwagra 
 z Jaszczwi z rodz.)

WTOREK 6.12
6.00  + Danuta Laskoś 
 (od bratowej Haliny)
7.00  + Maria w 30. r. śm.
7.00 (ss.)  +Wacława Godfryd (od ucz. pogrz.)
18.00  1) + Stanisław Prokopik (greg. 19.)
 2) + Ryszard Zborowski 
 (od szwagra Adama i Anny)
 3) + Danuta Laskoś 
 (od córki Katarzyny z rodz.)

ŚRODA 7.12
WSPOMNIENIE ŚW. AMBROŻEGO

6.00 + Agata Kozub (od koleżanek 
 i kolegów z ZUS-u) 
7.00 + Beata Dubiel (od dyrekcji 
 i pracowników przedszkola nr 1 
 w Krośnie)
7.00 (ss.)  ++ za zmarłych dobroczyńców 
 i zelatorów zgromadzenia i misji
18.00  1) w intencjach nowennowych:
 * za paraÞ an 
 * Ryszard Głód w 1. r. śm.
 2) + Stanisław Prokopik (greg. 20.)
 3) + Krystian Bałon (od cioci  
 Barbary Kandefer z rodz.)

CZWARTEK 8.12
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO 

POCZĘCIA NMP
6.00 + Stanisław Prokopik (greg. 21.)
7.00 + Jan Pudło 
 (od wnuczki Agnieszki z rodz.)
7.00 (ss.) + Józef Werpachowski w 46. r. śm.
9.00 + Marian Krukierek 
 (od pracowników piekarni)

18.00 1) + + Wojciech, ZoÞ a
 2) + Ryszard Zborowski 
 (od pracowników)
 3) + ZoÞ a Buczyńska 
 (od Tadeusza i Jadwigi)

PIĄTEK 9.12
6.00  + Stanisław Pomprowicz 
 (od rodziny Stec z Rzeszowa)
7.00 + Ryszard Zborowski 
 (od rodziny Belc)
7.00 (ss.)  + Joanna Kotowska (od ucz. pogrz.)
10.00 Msza św. barbórkowa
18.00 1) + Stanisław Prokopik (greg. 22.)
 2) + Krystian Bałon 
 (od kuzyna Mariusza z rodz.)
 3) + Marian Krukierek 
 (od właścicieli Þ rmy �AGET�)

SOBOTA 10.12
6.00 + Stanisław Prokopik (greg. 23.)
7.00 + Beata Dubiel 
 (od Marii Socha z rodz.)
7.30 (ss.)  + Genowefa Świszcz (od ucz. pogrz.)
8.00 + Beata Dubiel 
 (od sąsiadów z bloku nr 10)
18.00  1) + Ryszard Zborowski 
 (od Grażyny i Jerzego Wilków)
 2) + ZoÞ a Buczyńska 
 (od Haliny i Gertrudy)

II NIEDZIELA ADWENTU 11.11
6.30 + + Janina, Stanisław Pilecki 
 (od rodziny Hudzik)
7.30 + Jan Pudło 
 (od wnuczki Magdaleny z rodz.)
7.30 (ss.) + Andrzej Zawisza (od koleżanek 
 i kolegów syna z Krosno Glass)
9.00 +Paweł Mrozek w 32. r. śm.
10.30 + + Łukasz Nowak w 17. r. śm., 
 ++ Barbara, Edward Guzik
12.00 1) + Stanisław Prokopik (greg. 24.)
 2) + Maria Kyc (od córki)
15.30 o zdrowie, błogosławieństwo Boże 
 i opiekę Matki Bożej dla Joanny
18.00 + Marian Krukierek 
 (od cukierni Joasia)

Opr. ks. Paweł OstaÞ ński


