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SŁOWO PROBOSZCZA 

Piąta Niedziela Wielkanocna 
                                                                                                   „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 

umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli 
będziecie się wzajemnie miłowali”. 

Dziś w naszej Parafii Królowej Polski w Jarosławiu Pierwsza Rocz-
nica Komunii Św. Przypomnijmy sobie ten niezwykły czas w naszym 
życiu, gdy pierwszy raz przystępowaliśmy do Ołtarza Pańskiego i przyj-
mowaliśmy Pokarm Niebieski. Czy na pewno pamiętasz, kto wtedy 
przygotowywał Cię do tego niezwykłego wydarzenia? To była Siostra 
Zakonna czy Ksiądz? W którym kościele stał się ten cud niepojęty? Jest 

taka piękna piosenka, którą, po-
zwólcie, że dziś zacytuję:  
Niewątpliwie był to czas niezwykły. Siostry i Bracia - wtedy i dziś - powin-
no to być za każdym razem wydarzenie niezwykłe. Biały chleb w czasie 
Modlitwy Eucharystycznej staje się Ciałem Chrystusa. Dokonuje się to w 
momencie KONSEKRACJI: On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, 
wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mó-
wiąc: BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM 
CIAŁO MOJE, KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE. 
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, 
podał swoim uczniom mówiąc: 
BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM KIELICH 
KRWI MOJEJ NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA, KTÓRA ZA 
WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA NA ODPUSZCZENIE GRZE-

CHÓW. TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ. Wszyscy wtedy pokornie klęczą, cały kościół milczy, jedynie 
ministrant uderzając trzykrotnie w gong, a następnie mocnym uderzeniem dzwonkami oznajmia, że ten biały 
opłatek jest już Ciałem Chrystusa. Jest to największa świętość nas katolików, wszystkich chrześcijan pozostają-
cych w jedności z Piotrem - Papieżem. Niestety nasi Bracia Protestanci, nie mając sakramentalnego kapłaństwa, 
nie mają również Eucharystii. Ich komunia nie jest substancją – Ciałem Chrystusa, a jedynie znakiem Jego obec-
ności. Piszę to tylko dlatego, abyśmy wszyscy jeszcze bardziej pokochali Eucharystię; jeszcze bardziej cenili 
sobie przyjmowanie Komunii Św. Niech nie brakuje nam nigdy czasu na dziękczynienie - taką chwilę ciszy prze-
pełnionej wdzięcznością. To wtedy Pan działa, to wtedy Miłosierny Jezus leczy rany naszych serc i napełnia je 
miłością. Gdybyśmy jednak wątpili w tę Boską obecność to prośmy Pana, aby przymnożył nam wiary. Módlmy 
się wtedy słowami: Jezu, pomóż mi wierzyć! Dobrze byłoby sięgnąć po obrazek komunijny, być może też do 
fotografii przypominającej tamto wydarzenie, gdy z drżeniem serca słyszeliśmy: CIAŁO Chrystusa i z wielkim 
przejęciem odpowiadaliśmy AMEN! Kończę słowami piosenki:  

Nie zabraknie mi nigdy chleba           
Nie zabraknie mi nigdy wody             
Bo ty Panie jesteś chlebem z nieba      
Jezu jesteś źródłem mym. Parafrazując, możemy śmiało powiedzieć, że nie zabraknie mi nigdy MIŁOŚCI,  

BO TY PANIE JESTEŚ ZE MNĄ. Amen.   
 

Podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy przekazali 1% swojego podatku na potrzeby naszej Parafii.   
We wtorek po wieczornej Mszy św. modlimy się o dobre Polaków wybory!!!  

O cuda, cuda dzisiaj niepojęte. 
Cóż Ci się Jezu spodobało we 
mnie, 

Żeś z tronu chwały zszedł 
W mojej duszy ciernie? 
ref.: Jezus jest we mnie, 
Jezus we mnie żyje. 
On jest mój, ja Jego 
Wyłącznie, jedynie. 
Serce Jezusa 
W moim sercu bije, 
Krew Przenajświętsza 
W moich żyłach płynie. 

 

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali 



EWANGELIA WEDŁUG ŚW.   JANA 13, 31-33a. 34-35 
 

Największym uwielbieniem Boga jest Miłość. Ona jest najpiękniejszym hymnem na Jego cześć, bo jakby wy-
śpiewuje Jego samego. Miłość jest najwyższą formą modlitwy, bo jest doświadczeniem Boga na własnej skórze. 
Dlatego jest nowym i właściwie jedynym przykazaniem. Kto naśladuje Miłość Jezusa, ten przestrzega wszystkie 
"stare" przykazania. 
Jezus jest najlepszym na świecie mistrzem Miłości. Wszyscy inni nauczyciele tego najwspanialszego sposobu 
życia nie dorastają Mu do pięt. Dlatego szczęśliwi są ci, którzy Go znają. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     
      
 

     Dzisiaj na Mszy Świętej o godz. 11.00 Rocznica Pierwszej Komunii Świętej.  
     Dzisiejsza taca przeznaczona jest na parafie potrzebujące pomocy. 
     Serdeczne Bóg zapłać składamy Ofiarodawcom zatroskanym o modernizację naszej świątyni. Ostatnia taca  
i wpłaty bankowe to 19.711,20 zł i 5 EUR. 
     Trwa Maryjny miesiąc maj. Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30, natomiast w niedziele o 15.00. 
Serdecznie zapraszamy.  
      W poniedziałek spotkanie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym o godz. 16.30 w kaplicy na plebanii.  
      Również w poniedziałek rocznica święceń biskupich ks. bpa Stanisława Jamrozka.  
      W poniedziałek po Mszy św. wieczornej kolejną katechezę z cyklu Seminarium Odnowy Wiary wygłosi 
Duszpasterz Akademicki, ks. Jakub Kostrząb. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania tej katechezy.  
      We wtorek rocznica ingresu ks. abp. Adama Szala do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu.  
      W środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy połączona z nabożeństwem majowym.  
       W środę po wieczornej Mszy św. spotkanie Rady Parafialnej. 
       W czwartek o godz. 14.30 spotkanie Grupy św. Ojca Pio w Kaplicy. 
      Do sprzątania kościoła w sobotę na godz. 10.00 prosimy parafian z ul. Reymonta bl.5 i bl.7. Za sprzątanie 
dziękujemy rodzicom dzieci rocznicowych. 
       W przyszłą niedzielę w naszej parafii Festyn parafialny. Zaczynamy Majówką i Koronką o godz. 15.00. 
Chętni mogą przynieść swojskie jadło i ciasto. Natomiast fanty można złożyć do piątku w księgarni. Podczas 
Pikniku będzie prowadzona Akcja Rejestracji Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego. Prowadzona przez 
Wolontariuszy z Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. 
Już 5 lipca o godz. 6.30 wyruszy z naszego miasta Piesza pielgrzymka do Tronu Matki Bożej Jasnogórskiej. 
Planując wakacje pomyślmy o tym, czy nie warto byłoby „powalczyć” o takie niezwykłe rekolekcje w drodze. 
Wszelkie informacje można otrzymać w każdy poniedziałek w naszej kancelarii. 
     Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wszystkich, którym zależy na dobrym wyborze zaprasza-
my na modlitwę w tej intencji w najbliższy wtorek, 21-go maja. Rozpoczniemy majówką, a po Mszy św. odmó-
wimy w tej intencji część Różańca. Wspólnie prośmy Pana Boga i naszą Patronkę - Królową Polski o mądrość 
dla wszystkich Polaków.  

 24 maja Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych. 
Nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki sięga początków chrześcijaństwa. Gdy tylko zaczął rozwijać się 

wśród wiernych kult Matki Zbawiciela, równocześnie ufność w Jej przemożną przyczynę u Syna nakazywała 

uciekać się do Niej we wszystkich potrzebach. Tytuł Wspomożycielki Wiernych zawiera w sobie wszystkie 

wezwania, w których Kościół wyrażał Najświętszej Maryi Pannie potrzeby i troski swoich dzieci. 

Pierwszym, który w historii Kościoła użył słowa "Wspomożycielka", jest św. Efrem, diakon i największy poeta 

syryjski, doktor Kościoła (+ 373). Pisze on wprost, że "Maryja jest orędowniczką i wspomożycielką dla grzesz-

ników i nieszczęśliwych". W tym samym czasie Wspomożycielką rodzaju ludzkiego nazywa Maryję św. Grze-

gorz z Nazjanzu, patriarcha Konstantynopola, doktor Kościoła (+ ok. 390), kiedy pisze, że jest Ona "nieustanną 

i potężną Wspomożycielką". Z treści pism doktorów Kościoła wynika, że przez słowo "Wspomożycielka" rozu-

mieli oni wszelkie formy pomocy, jakich Matka Boża nam udziela i udzielić może. 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

20 V Poniedziałek. Dzień Powszedni albo wspo-
mnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera.  

21 V Wtorek. Dzień Powszedni albo wspomnienie 
 świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa,  

prezbitera i Towarzyszy. 
22 V Środa. Dzień Powszedni albo wspomnienie 

 św. Rity z Cascia, zakonnicy. 
24 V Piątek. Wspomnienie Najświętszej Maryi Pan-

ny, Wspomożycielki Wiernych. 
25 V Sobota. Dzień Powszedni albo wspomnienie 

św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościo-
ła albo wspomnienie św. Grzegorza VII, papieża 

albo wspomnienie św. Marii Magdaleny  
de Pazzi, dziewicy 

Bar  - 514 208 525  
Księgarnia -  882 324 158  

Pomoc Ubogim- 660465243  
Hotelik -  606907324 

BEZPŁATNA POMOC OSO-
BOM POKRZYWDZONYM  

16 652 52 52 

KALENDARIUM LITURGICZNE 

Wtorek— 21 maja 
6.30 + Ludwik, greg.30 

O łaski potrzebne dla Alicji 
7.00 + Tomasz, greg.17 
18.00 + Andrzej Mazurkiewicz 

+ Helena, Jerzy, Mieczysław 
+ Eugenia, greg.7 

Środa– 22 maja 
6.30 O łaski potrzebne dla Alicji 

+ Krystyna 
7.00 + Tomasz, greg.18 
18.00 + Eufrozyna, Ludwik, Czesław 

+ Eugenia, greg.8 
Czwartek– 23 maja 

6.30 O łaski potrzebne dla Alicji 
+ Anastazja, Adam 

7.00 + Tomasz, greg.19 
14.30 O błogosławieństwo Boże dla rodzin dzieci z Przedszkola 

im. E. Bojanowskiego  
18.00 + Halina i Zdzisław Łozińscy 

+ Eugenia, greg.9 

Poniedziałek - 20 maja 

6.30 + Ludwik, greg.29 
+ Emilia, Jan o spokój Ich duszy 

7.00 + Tomasz, greg.16  
18.00 + Eugenia, greg.6 

Za umierających i dusze w czyśćcu cierpiące – int. od 
APDC 

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

Niedziela -  26 maja 

6.30 Za Parafian  
8.00 O łaski potrzebne dla Alicji  
9.30 + za Rodziców, Brata i Rodzinę  

11.00 O potrzebne łaski dla wszystkich Matek za wstawiennic-
twem Maryi w dniu ich święta  

12.15 + Eugenia, greg.12  
16.00 + Tomasz, greg.22  
18.00 + Edward w 3. rocz. śmierci  

Piątek -  24 maja 
6.30 O łaski potrzebne dla Alicji 

+ Franciszka, Stanisław 
7.00 + Tomasz, greg.20 
18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

+ Eugenia, greg.10 

Do wieczności odeszła: 
. 

 

+Joanna Cicirko 
 

 Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie 

 

GŁĘBOKA PRZEMIANA SERCA W SZKOLE 
MARYI – ks. Dolindo Ruotolo. 31 rozważań napisa-
nych przez włoskiego księdza, autora aktu zawierzenia 
„Jezu Ty się tym zajmij”. Niezwykły dialog duszy 
szukającej Boga z przewodniczką Maryją, która poma-
ga zobaczyć samego siebie – poznać i słabości i piękno 
duszy. 
 

MOJA WALKA Z SZATANEM 
– M. La Grua, R. Ruscica Ojciec 
Matteo La Grua, jeden z najbar-
dziej znanych egzorcystów, był 
człowiekiem wielkiej pokory i 
głębokiej modlitwy. Do ostatnich 
dni życia otwierał swoje drzwi 
każdemu, kto był w potrzebie: 
biznesmenom i biedakom, ludziom 
sławnym i nieznanym, wierzącym i 
poszukującym. Zależało mu aby ta 
książka dotarła do wszystkich. Widząc jak niezwy-
kłych dzieł dokonał Bóg w jego życiu, możesz umoc-
nić swoją wiarę. 
 

KECHARITOMENE – ks. Dominik Chmielewski 
SDB. Dowiedz się kim jest tajemnicza Kecharitomene. 
Kiedy ją poznasz, zakochasz się w Niej tak, jak Bóg 
zakochał się na całą wieczność. Wejdź do szkoły Ma-
ryi, aby zaczęła Cię kształtować mocą Ducha Święte-
go, w potężnym autorytecie Jezusa Chrystusa, do od-
krycia miłości Ojca Niebieskiego. Jesteś zaproszony, 
żeby stać się częścią Pokolenia Niewiasty, szkolonym 
do największych zwycięstw w walce duchowej o życie 
wieczne! 
 

Sobota -  25 maja 

6.30 + Zbigniew w 6. rocz. śmierci + Bronisława 
O łaski potrzebne dla Alicji 

7.00 + Tomasz, greg.21 
18.00 + Eugenia, greg.11 

+ Michał, Katarzyna, Maria, Stefan 



POMÓŻ MISJOM ŚW.  
Na parkingu stoi kontener na makula-
turę. Wrzucając tam papier wspierasz 

Misyjne Dzieło Kościoła.  
 

Modlitwa Benedykta 
XVI w intencji powołań 

Ojcze, spraw, by wśród chrześci-
jan rozkwitały liczne i święte 
powołania kapłańskie, które bę-
dą podtrzymywały żywą wiarę 
i strzegły wdzięczną pamięć 
o Twoim Synu Jezusie poprzez 
głoszenie Jego słowa 
i sprawowani Sakramentów, 
za pomocą których nieustannie 
odnawiasz Twoich wiernych. Daj 
nam świętych szafarzy Twoje-
go ołtarza, którzy będą mądrymi 
i żarliwymi stróżami Eucharystii, 
Sakramentu najwyższego daru 

Chrystusa dla zbawienia świata. 
Prosimy o to przez Chrystusa 

naszego Pana. Amen. 
 

W KSIĘGARNI  
DO PIĄTKU MOŻNA  
ZOSTAWIAĆ FANTY 

18 MAJA -NOC ZWIEDZANIA RYNKU/ NOC MUZEÓW 

W sobotę,  

11 maja 

2019 r., odbyła 
się XXIV Die-
cezjalna Piel-

grzymka członków i sympatyków 
Akcji Katolickiej do św. Andrzeja 
Boboli w Strachocinie. Uczestnicy 
tego spotkania zgromadzili się 
na Bobolówce, aby podziękować 
Bogu za kolejny rok formacji 
oraz by modlić się u patrona Polski 
i Akcji Katolickiej w intencji  
Ojczyzny.  

 

http://www.strachocina.przemyska.pl/index.php?id=4&subpage=2

