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FUNKCJONOWANIE PARAFII

ks. proboszcz

Prace remontowe i konserwacyjne w bazylice w roku 
2022 pochłonęły 530 tys. złotych. Wystaraliśmy się 
o dotację poprzez pisane projekty z Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, także od Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Marszałka Wo-
jewództwa Podkarpackiego, Gminy Krosno. Nasze środki 
jako wkład własny z oÞ ar zwłaszcza z II Niedzieli i wpłaty 
indywidualne to 120 tys. zł. Stanął też pomnik św. Bar-
bary sÞ nansowany w całości przez prywatnych darczyń-
ców i Þ rmy naftowe i gazownicze. Chcieli oni ufundować 
Þ gurę patronki trudu górniczego i naftowego św. Barba-
rę. Oprócz pieniędzy na remonty i konserwację bazyliki, 
wykonywano bieżące prace. Kosztuje nas też niemałe pie-
niądze utrzymanie kościoła, plebanii i innych kościelnych 
budynków.

Materialne potrzeby paraÞ i, najwięcej łączą się z funkcjonowaniem kościoła i Domu Para-
Þ alnego.

Opłata roczna za energię elektryczną bazyliki i Domu ParaÞ alnego wyniosła 28 tys. zł. Nato-
miast za gaz 57 tys. Z kasy paraÞ alnej trzeba wydać na opłacenie comiesięczne służb kościelnych: 
organista, kościelni, pani sprzątająca kościół; trzeba zakupić środki czyszczące, dekoracyjne, 
kwiaty, żarówki, środki dla potrzeb liturgii: komunikanty, hostie, wino, kadzidło, świece, oliwę do 
świec, książki liturgiczne, pomoce duszpasterskie, pranie bielizny liturgicznej. Także ubezpiecze-
nia budynków kościelnych oraz bieżące naprawy i konserwacje sprzętu to też kolejne wydatki. 

Także dzieliliśmy się swoim groszem składając oÞ ary m.in. na biedne kościoły w Bieszczadach, 
Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu, Kurię Biskupią w Przemyślu, Katolicki Uniwersytet 
w Lublinie, Uniwersytet Papieski w Krakowie, młodzież i ich wakacyjną formację oazową, Dom 
Księży Emerytów w Korczynie, wspieraliśmy misje święte, Kościół na Wschodzie, Fundusz Ochro-
ny Życia, wspieraliśmy także Grób Pański w Jerozolimie i dzieła Stolicy Apostolskiej. Różnego 
rodzaju akcje charytatywne. Dopłacaliśmy do prasy katolickiej i naszej paraÞ alnej gazetki. Niech 
Pan wszystkich rozumiejących potrzeby paraÞ i i wspierających groszem te dzieła hojnie wynagra-
dza i obÞ cie błogosławi.



Iz 8, 23b � 9, 3; Ps 27 (26); 1 Kor 1, 10-13. 17; Mt 4, 12-23

SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ

Wszyscy mamy w pamięci melodię i słowa tej tak bardzo lu-
bianej przez św. Jana Pawła II piosenki: �Pan kiedyś stanął nad 
brzegiem. Szukał ludzi gotowych pójść za Nim, by łowić serca 
słów Bożych Prawdą�. Ta piosenka w prostych słowach opowiada 
o szczególnym wybraniu i powołaniu. Trzeba dać sobie odpowiedź 
na pytanie do czego powołany jest chrześcĳanin? Ewangelia, któ-
rą dziś słyszeliśmy, opowiada o wyborze i powołaniu pierwszych 
uczniów Jezusa

Pierwszą i podstawową sprawą jest fakt, że wybiera i powołuje 
sam Jezus. Jan Apostoł ujmie tę prawdę w słowach: �Nie wyście 
Mnie wybrali, ale to Ja was wybrałem!� To Jezus pierwszy zauwa-
żył rybaków, Szymona i Andrzeja, nad brzegiem jeziora. Zarzucali 
sieci w jezioro. Jezus przerwał im to zajęcie swoim pojawieniem się i swoimi słowami odwrócił 
ich uwagę od codziennej pracy. W ten sposób Jezus wszedł w życie Szymona i jego brata An-
drzeja. Wszedł w ich codzienność.

Nie wiemy, czy pierwsi apostołowie byli zaskoczeni? Może czuli się wyróżnieni i zaszczy-
ceni wyborem Jezusa? Nie wiemy też, czy coś odpowiedzieli na Jezusowe: Pójdźcie za mną. 
Wiemy natomiast, że natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Nie wyrażają najmniejszych 
nawet obiekcji. Nie pytają, co będą z tego mieć, gdzie będą mieszkać, co będą jeść, na czym 
będzie polegać ich praca, co będzie ich zadaniem. 

Szymona i jego towarzyszy czekała jeszcze długa droga. Musieli wiele się nauczyć i niejed-
nokrotnie trudno im było zrozumieć Jezusa. Jezus powołał przy pracy i powołał ich do pracy. 
�Łowienie ludzi� stało się nowym zadaniem galilejskich rybaków. To zadanie współpracowni-
ków Boga. Takim współpracownikiem był kiedyś prorok Izajasz. Takim współpracownikiem był 
również św. Paweł. Uważa on siebie co prawda za najmniejszego spośród apostołów, ale świa-
domy jest swojego wybrania przez Jezusa oraz wysiłków i trudów jakie ponosił dla Ewangelii. 

Takich współpracowników Bóg potrzebuje nieustannie. W tym tkwi wielka godność czło-
wieka, że Bóg zaprasza go do współpracy w dziele budowania Jego królestwa. To zadanie nie 
tylko księży i sióstr zakonnych, ale każdego chrześcĳanina. Bo każdy ochrzczony jest wybrany 
i powołany do tego, by łowić ludzi, by zdobywać innych dla Jezusa, by ich do Niego prowadzić 
i przybliżać.

Opr. Ks. Paweł OstaÞ ński

KOLĘDA codziennie od 15.30, w sobotę od 9.30:

23.01. (poniedziałek)  � ul. Kolejowa bloki 10; 2a
24.01. (wtorek)   � ul. Kolejowa bloki 4; 2.
25.01. (środa)   � ul. Kolejowa blok 21; ul. Okulickiego domy i bloki 1; 13; 13a. 
26.01. (czwartek)  � ul. Podwale, Pużaka, Zręcińska, Mięsowicza
27.01. (piątek)   � od 15.30 odwiedziny tych, którzy wcześniej nie mogli   
      przyjąć kapłana z błogosławieństwem; zgłoszenie 
      telefoniczne, mailowe lub w kancelarii.

KOLĘDA W TYM TYGODNIU



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA ZWYKŁA (22.01.2023r.)

DOROŚLI LEKTORZY

22 stycznia: 6.30 C. Zaforemski; 7.30 W. Werpa-
chowski; 9.00 T. Wajda; 10.30 K. Józefczyk; 12.00 
A. Pastyrzak; 15.30 H. Teneta; 18.00 Ł. Rygiel.

29 stycznia: 6.30 A. Czernicka; 7.30 A. Przy-
bysz; 9.00 E. Pastyrzak; 10.30 U. Komusińska; 12.00 
M. Józefczyk; 15.30 H. Teneta; 18.00 T. Szynal.

W Najświętszym Sakramencie znajdziecie wszystko 
� siłę Słowa, mądrość i cuda, tak, również cuda. 

Święta Eucharystia jest najwyższą formą objawienia 
miłości Boga. Może ją przewyższyć tylko radość nieba.

MYŚL TYGODNIA

/św. Piotr Julian Eymard/

1. Dziś Niedziela Słowa Bożego. Słuchajmy, rozważajmy i kierujmy się Bożym słowem podej-
mując codzienne obowiązki. Jest też sposobność by w domu przeczytać fragment Pisma św. 

2. W poniedziałek (30.01) nie jak zazwyczaj (29.01) nabożeństwo z prośbami i podziękowa-
niami do św. Michała Archanioła. 

3. W środę zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w święto Nawrócenia 
św. Pawła Apostoła. 

4. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek � św. Franciszka Salezego; w środę � na-
wrócenie św. Pawła; w czwartek � św. Tymoteusza i Tytusa; w sobotę � św. Tomasza z Akwinu. 

5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Miłujcie się. 
6. Wspominamy z wdzięcznością i modlitwą nasze babcie i dziadków z okazji ich święta.
7. Codziennie o 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec. W tym tygodniu mo-

dlitwę o 17.15 poprowadzi Róża Różańcowa św. Rodziny (p. Andrzeja Pastyrzaka).

KOMUNIKATY � INFORMACJE

� Zajęcia w salce Domu ParaÞ alnego dla dzieci i młodzieży w II tygodniu ferii � opieka 
zapewniona godz. 9.30 � 13.00:

Wtorek (24.01) � gra w tenisa stołowego, szachy, warcaby, gry planszowe, malowanie, prace 
manualne, wycinanki. Dla chętnych wyjście na kryte lodowisko.

Czwartek (26.01) � gra w tenisa stołowego, szachy, warcaby, gry planszowe, malowanie, pra-
ce manualne, wycinanki.

Piątek (27.01) � gra w tenisa stołowego, szachy, warcaby, gry planszowe, malowanie, prace 
manualne, wycinanki. Dla chętnych wyjście na kryte lodowisko.

� W WSD w Przemyślu ks. kleryk z Dydni pisze pracę magisterską o działalności duszpaster-
skiej i katechetycznej ks. Adama Drewniaka który pracował w naszej paraÞ i jako wikariusz w la-
tach 1984-1986. Gdyby ktoś bliżej pamiętał ks. Adama proszony jest aby swe wspomnienia złożył 
na piśmie lub zgłosił się do ks. proboszcza.

ZMARLI w ostatnim czasie:

Dobry Jezu, a nasz Panie, 
daj im wieczne spoczywanie!

śp. Amanda Galicka l. 32, 
śp. Janina Niezgoda l. 94, 
śp. Stanisława Ring l. 97.



INTENCJE MSZALNE 2329.01.2023 r. 

PONIEDZIAŁEK 23.01
6.30 + Jan Dudziński 
 (od ZoÞ i Szombary)
7.00 + Genowefa Świszcz 
 (od chrześnicy Stanisławy ze Stępiny)
7.30 (ss.)  + Helena Baran (od ucz. pogrz.)
18.00 + Jan Fedasz (od mieszkańców 
 i pracowników Domu Pomocy Społecznej  
 w Brzozowie)

WTOREK 24.01
WSP. ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO

6.30 + Andrzej Czekański 
 (od sąsiadów z klatki)
7.00 + Joanna Kotowska 
 (od społeczności środowiska Domu  
 Samopomocy w Potoku)
7.30 (ss.) + + zmarli z rodziny Popiel
18.00 + Kamila Krzysztoń (od koleżanek 
 z ul. Wróblewskiego 4)

ŚRODA 25.01
ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA

6.30 + Andrzej Zawisza 
 (od sąsiadów z klatki 2)
7.00 + Maria Kyc (od kuzynki Małgorzaty  
 i Adama z Wyszkowa)
7.30 (ss.)  + Błażej Jasłowski (od ucz. pogrz.)
18.00 w intencjach nowennowych:
 * za paraÞ an  
 * dziękczynna za otrzymane łaski  
 z prośbą o dalsze błogosławieństwo  
 Boże dla księży, którzy pomogli na  
 drodze wiary

CZWARTEK 26.01
WSP. ŚW. TYMOTEUSZA I TYTUSA

6.30  + Jan Dudziński 
 (od Martyny Węgrzyn)
7.00 + Marek Ślusarczyk 
 (od córki Justyny)
7.30 (ss.) + Genowefa Pająk (od ucz. pogrz.)
18.00 + + Józefa, Adam Zajdel
 

PIĄTEK 27.01
6.30 + Stanisława Gazda (od rodziny  
 Leśkiewiczów z Iwonicza)
7.00 + Genowefa Świszcz (od rodziny  
 Czechów ze Stępiny)

7.30 (ss.) + Robert Czelny (od ucz. pogrz.)
18.00 + Maria Bąk (od córki Janiny,   
 wnuków i prawnuczki)

SOBOTA 28.01
WSP. ŚW. TOMASZA Z AKWINU

6.30 + Helena Baran (od przyjaciół syna 
 Janusza i synowej Oli)
7.00 + Jan Fedasz 
 (od opiekuna Andrzeja Nogaja)
7.30 (ss.) + Jan Gorczyca (od ucz. pogrz.)
8.00 
18.00  1) + Roman Hejnar w 4. r. śm.
 2) + Maria Barud w 100. r. urodzin

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 29.01
6.30  + Edward Topór w 4. r. śm. 
 (od żony i syna)
7.30 + Helena w 22. r. śm.
7.30 (ss.) + Marzena Mozelewska (od ucz. pogrz.) 
9.00 + + Dariusz Sanocki i zmarli 
 z rodziny
10.30 + + Stanisław, Władysława Kolasa
12.00 1) + + Edmund Klecha, ZoÞ a 
 i Stanisław Wanat
 2) + Joanna Kotowska (od koleżanki  
 Anny Grzesik z rodz.)
15.30 + + Aleksandra Marszał w 10. r. śm.,  
 Katarzyna, Michał, Piotr, ZoÞ a,  
 Franciszek (od córki)
18.00 + Stanisław Zajdel w 18. r. śm.
 

Opr. ks. Paweł OstaÞ ński

RADOSNE OPOWIASTKI 

Na lekcji religii ksiądz pyta dzieci:
� Jaki jest pierwszy sakrament?
� Małżeństwo! � odpowiada Jasiu.
� Nie małżeństwo, pierwszy to chrzest � prostu-
je ksiądz.
Jasiu energicznie wstaje i mówi głośno:
� Proszę księdza, ja pochodzę z porządnej ro-
dziny. U nas najpierw jest małżeństwo, a potem 
chrzest.


