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Chorzy w życiu księdza 

Z racji przeżywanego niedawno Dnia Chorego w naszej gazetce 

próbujemy pochylić się nad relacją do chorych w naszym osobistym 

życiu, a także w duszpasterstwie parafialnym. Tydzień temu pani 

Katarzyna podzieliła się swoim osobistym doświadczeniem spotkania  

z chorobą bliskiej osoby, dziś spróbuję napisać kilka słów z perspektywy 

księdza. Zachęcam też do przeczytania świadectwa pana Jerzego – 

jednego z naszych nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. 

Nie można chyba wyobrazić sobie bycia księdzem bez posługi wobec 

chorych i kontaktu z nimi. Już sam Pan Jezus przecież nieustannie 

spotykał się z chorymi. Oni do Niego przychodzili i szukali uzdrowienia 

ze swoich słabości. Jezus posyłał swoich uczniów i przykazał im, aby 

głosili Dobrą Nowinę i uzdrawiali chorych. W swojej miłości zostawił 

nam Sakrament Namaszczenia Chorych, który jest wielką pomocą dla 

osób doświadczających cierpienia. Ksiądz zatem jest posłany przez 

Jezusa, aby szedł także do chorych. I tak rzeczywiście się dzieje.  

W każdej parafii przecież kapłani odwiedzają chorych z posługą 

sakramentalną (spowiedź, Komunia Święta, Namaszczenie Chorych) 

niosąc im pociechę i umocnienie płynące od Pana Jezusa. 

W mojej posłudze od początku spotykałem się i spotykam z chorymi. 
Jako neoprezbiter przez miesiąc zastępowałem kapelana szpitala  
w Jaśle. Potem w każdej parafii, gdzie przyszło mi posługiwać, 
odwiedzałem chorych z comiesięczną wizytą, a także w każdej chwili 
kiedy prosili o to parafianie. Nie zawsze jest to łatwe, ale zawsze 
sprawia mi wielką radość móc sprawować sakramenty dla chorych  
i modlić się z nimi, a czasem niektórym z nich towarzyszyć w ostatnich 
chwilach ziemskiego życia. Niejednokrotnie z chorymi, zwłaszcza tymi 
odwiedzanymi regularnie tworzy się więź. Słyszę nieraz „O mój 
ksiądz...”. Często wielu chciałoby, aby zamienić z nimi kilka słów, usiąść, 
porozmawiać. Niestety przy takich comiesięcznych odwiedzinach, kiedy 
czekają jeszcze inni chorzy nie bardzo można sobie na to pozwolić. 
Może warto by było pomyśleć w parafii, o takiej formie posługi, by 
osoby dysponujące czasem, mogły odwiedzić tą czy tamtą osobę chorą  
i po prostu spędzić trochę czasu z nią, porozmawiać? 

Cieszę się, że w naszej parafii mogę odwiedzać co miesiąc  
(z wyjątkiem wzmożonych okresów pandemii, kiedy czasowo 
zawiesiliśmy regularne wizyty) około 20 chorych. W parafii w sumie  
w pierwsze soboty odwiedzamy ponad 60 osób, a przed ostatnimi 
świętami Bożego Narodzenia byliśmy u około stu osób chorych  
1i starszych, które nie mogą przybyć do kościoła. To dość pokaźna liczba 
ale myślę, że są jeszcze inni. Warto im to zaproponować, gdyż sami 
może wstydzą się lub sądzą, że jest to zabieranie czasu księdzu, lub 
mówią sobie, że jak się poczują lepiej to sami przyjdą do kościoła i tak 
mijają nieraz miesiące lub nawet lata bez spowiedzi, Komunii Świętej 
lub Namaszczenia Chorych. Zadbajmy o to dla siebie i swoich bliskich 
czy sąsiadów. Pamiętajmy też, że zawsze można wezwać nas w nagłych 
wypadkach. Nie czekajmy na ostatnią chwilę! Przybycie księdza nie 
oznacza śmierci jak czasem niektórzy może myślą. Jezus chce poprzez 
posługę księdza towarzyszyć chorym. Korzystajmy z tej pomocy! 

 
Ks. Łukasz 

 

Posługa Nadzwyczajnego Szafarza Komunii świętej 

Swoją służbę jako szafarz pełnię w parafii od 2008 roku. 

Wcześniej przez pół roku wraz z innymi przygotowywaliśmy się 

do tej posługi przez spotkania formacyjne. Nominację na 

Nadzwyczajnego Szafarza Komunii świętej wraz z innymi 

szafarzami otrzymaliśmy od Biskupa Kazimierza Górnego  

w Sanktuarium Narodzenia NMP w Tarnowcu. 

Jest to wielka łaska i zaufanie jakie otrzymałem od Boga i od 

ludzi. Dla mnie jako osoby świeckiej jest to wielki zaszczyt ale  

i odpowiedzialność móc w niedzielę zanieść Komunię świętą 

osobom starszym i chorym, które nie mogą bezpośrednio 

uczestniczyć we Mszy św. w kościele. Uczestniczą one poprzez 

transmisje radiowe i telewizyjne. Bardzo czekają i wypatrują 

szafarza, który im przyniesie Ciało Pańskie. Domownicy też 

dbają by zawsze na stole był biały obrus, krzyż oraz świeca, by 

godnie uczestniczyć w przyjęciu Komunii św. przez osobę 

starszą lub chorą. Jest to też czas na porozmawianie chwilę  

o tym co dzieje się w parafii i kościele. Z kilkoma z nich 

nawiązałem bliższe relacje, odwiedzałem ich w tygodniu, by  

z nimi porozmawiać, a czasem pomóc w drobnych sprawach.  

Z rozmów z nimi można wysnuć wniosek, że bardzo tęsknią za 

bezpośrednim uczestnictwem we Mszy św., bardzo by chcieli 

ale nie mogą ze względów zdrowotnych. Nasuwa mi się takie 

pytanie, czy my zdrowi i na „chodzie” potrafimy docenić 

wartość Mszy św., w pełni w niej uczestniczyć poprzez 

przyjęcie Komunii Świętej. 

Przez te kilkanaście lat mojej posługi wiele osób do których 

zanosiłem Komunię św., odeszło do Pana. Czułem się z nimi  

w jakiś sposób związany, starałem się uczestniczyć we 

wszystkich ich pogrzebach. Modlę się za zmarłych, polecam  

w modlitwie żyjących. 

Dla mnie bycie szafarzem jest dodatkową inspiracją do 

ciągłej formacji, do własnego rozwoju, do pogłębiania życia 

religijnego i do budowania głębszej więzi z Jezusem. Jest to też 

wyzwanie do pracy nad sobą, by być lepszym mężem, ojcem, 

dziadkiem, sąsiadem, by lepiej służyć wspólnocie parafialnej. 

Jurek

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 
1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23     

Ps 103   1 Kor 15, 45-49    Łk 6,27-38 
Kogo możesz nazwać swoim wrogiem lub nieprzyjacielem ? Kto 
jest Ci niechętny lub wrogo odnosi się do Ciebie? Kto utrudnia ci 
życie? Widzisz taką osobę? To teraz pomyśl jak Ty do niej się 
odnosisz? Posłuchaj dzisiejszego słowa i zweryfikuj swoją po-
stawę. Proś Jezusa o łaskę takiej miłości do drugiego człowieka, 
która uzdolni Cię, abyś czynił dobrze i pożyczał niczego się za to 
nie spodziewając; być był miłosierny; byś nie sądził, nie potępiał  
i odpuszczał; byś dawał każdemu kto Cię prosi. To jest miłość, 
do której jesteśmy wezwani jako uczniowie Jezusa! 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 21.02 

7:00 + Maria Ziomek (int. od siostry 
Zofii z rodziną) 

18:00 + Janina Mizera (int. od Emilii 
Bacior) 

Zmarli z róży św. Józefa Seba-
stiana Pelczara 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od 
kierownika Ośrodka Kopalni 
Krosno) 

+ Agnieszka Garbacik (greg. – 
int. od Rafała z rodziną) 

+ Elżbieta Bożek (int. od rodzi-
ny Kurzawów) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. 
od Marianny Augustyn) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

Wtorek 22.02 – święto Katedry św. Piotra 

7:00 + Maria Ziomek (int. od brata  
z rodziną) 

+ Kazimierz Bracha (int. od 
kuzynki Janiny z Ołpin) 

18:00 + Piotr Dłuski 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od 
kierownicta i pracowników 
Kopalni Roztoki) 

+ Agnieszka Garbacik (greg. – 
int. od Rafała z rodziną) 

+ Elżbieta Bożek (int. od kole-
żanek) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. 
od Joanny Dykas z rodziną) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

Środa 23.02 – św. Polikarpa 

7:00 + Kazimierz Bracha (int. od 
bratowej z Ołpin) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Waleria Wais (w 7. rocz. śm.) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od 
rodziny Hapów) 

+ Agnieszka Garbacik (greg. – 
int. od Rafała z rodziną) 

+ Elżbieta Bożek (int. od zna-
jomych z Granicy) 

+ Marian Godzisz (int. od ro-
dziny Budników) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. 
od Teresy Wojtunik z rodziną) 

Czwartek 25.02  

7:00 
 

+ Kazimierz Bracha (int. od 
bratowej z Ołpin) 

+ Tadeusz 

18:00 + Janina Mizera (int. od kuzyn-
ki Marii z rodziną) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od 
rodziny Piotrowskich) 

+ Agnieszka Garbacik (greg. – 
int. od Rafała z rodziną) 

+ Elżbieta Bożek (int. od Ireny  
i Kazimierza Sopała) 

+ Marian Godzisz (int. od ro-
dziny Budników) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. 
od rodziny Gruszkoś i Libu-
szewskich) 

Piątek 26.02 

7:00 + Kazimierz Bracha (int. od 
Pawła Bracha) 

18:00 + Tadeusz Radoń 

+ Janina Mizera (int. od rodziny 
z Tarnowca) 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od 
Małgorzaty z rodziną) 

+ Agnieszka Garbacik (greg. – 
int. od Rafała z rodziną) 

+ Elżbieta Bożek (int. od swa-
tów Ewy i Stanisława Nóżka  
z rodziną) 

+ Marian Godzisz (int. od ro-
dziny Betlej) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. 
od KGW Dobrucowa) 

Sobota 27.02 

7:00 + Kazimierz Bracha (int. od 
żony Bożeny) 

18:00 + Władysław Pietrusza 

Poza + Teresa i Tadeusz Gierula 

+ Wiesław Rozpara (int. od 
Józefy Osolińskiej z rodziną) 

+ Agnieszka Garbacik (greg. – 
int. od Rafała z rodziną) 

+ Elżbieta Bożek (int. od swa-
tów Ewy i Stanisława Nóżka  
z rodziną) 

+ Marian Godzisz (int. od Grze-
gorza i Agnieszki Godziszów) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

Niedziela 28.02 

7:00 + Józef Lepucki (w 19. rocz. 
śm.), Zofia i Jan Lula 

8:30 
Wrocanka 

+ Mirosław 

10:00 
+ Łucja Markuszka (w 6. rocz. 
śm.) i Stanisław 

Poza + Wiesław Rozpara (int. od 
Justyny i Tomasza Pieniążek) 

+ Agnieszka Garbacik (greg. – 
int. od Rafała z rodziną) 

+ Elżbieta Bożek (int. od kole-
żanek i kolegów z Media 
Markt i firmy Justus) 

+ Marian Godzisz (int. od 
bratanka Łukasza) 

+ Katarzyna Garbarz (greg.) 

+ Stanisława Pasterczyk (int. 
od Twarogów z Dobrucowej) 

11:30 Za parafian 

W 16 urodziny Basi, dzięk-
czynna z prośbą o potrzebne 
łaski 

16:30 + Stanisław Gancarz ( w 6. 
rocz. śm.) 

 
 

 
 

 
Ogłoszenia parafialne 

 
1. W tym tygodniu we wtorek świę-
to Katedry św. Piotra. 
2. Dziś i w następną niedzielę  
o godz. 16:00 Nieszpory Ludowe. 
3. W poniedziałek o godz. 19:00 na 
plebanii spotkanie Rady Parafialnej. 
4. We wtorek o godz. 19:00 Koło 
Biblijne na plebanii, a o godz. 20:00 
próba scholi dorosłych w Domu 
Pielgrzyma. 
5. W czwartek dodatkowa Msza 
Święta o godz. 20:00, po niej adora-
cja do piątku do godz. 12:30. 
6. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
w minionym tygodniu. W tym tygo-
dniu zapraszamy gr. 3. i 4. z Dobru-
cowej. 
7. Chcemy zaprosić wszystkich 
chętnych parafian do włączenia się  
w przygotowanie i przeprowadzenie 
rekolekcji szkolnych w naszej para-
fii. Każdy może się włączyć według 
posiadanych zdolności. Potrzeba 
może trochę się przełamać, ale ra-
zem możemy sprawić, że rekolekcje 
będą ciekawe i owocne. Zachęcamy 
do przemodlenia i przemyślenia 
swojego udziału w tym przedsię-
wzięciu. Spotkanie organizacyjne 
odbędzie się w przyszłym tygodniu 
(dzień i godzina zostaną podane  
w najbliższą niedzielę), razem zoba-
czymy co będzie możliwe do zro-
bienia. 
8. Dzisiaj modlimy się o pokój na 
Ukrainie. Z tej racji na zakończenie 
Mszy św. odśpiewamy Suplikacje. 
9. Wszystkie ogłoszenia w gazetce,  
w gablocie i na stronie parafii. 

 


