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“Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym ciernia-
mi, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, 
kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał  
                                                                                                                   PRZYJDŹ W SOBOTĘ 1.06.2019 NA 17.00      
                                                                                                   Piknik Parafialny, dzięki Bogu, zgromadził nas wszystkich w klimacie radości 
 i pokoju w sercach. Bogu Najwyższemu niech będą dzięki. Pod wielkim znakiem zapytania była pogoda. Wszy-
scy zdawaliśmy sobie sprawę, że - jak to  w piosence Czerwonych Gitar: „Ciągle pada! Ludzie biegną, bo się 
bardzo boją deszczu, Stoją w bramie, ledwie się w tej bramie mieszcząc, ludzie skaczą przez kałuże na swej dro-
dze”. Aż tu, ku wielkiemu zdziwieniu nas wszystkich była przepiękna pogoda. W przedpołudniowych przygoto-
waniach postanowiliśmy zbudować prowi-
zoryczną kapliczkę dla Matki Bożej. Być 
może, a raczej na pewno to za Jej wstawien-
nictwem odkryliśmy po raz kolejny, jak 
dobrze być razem, jak bardzo potrzebujemy 
siebie. Szczęście jest w czymś bardzo zwy-
czajnym; w życzliwości, w spotkaniu, w 
uśmiechu i braterskiej wspólno-
cie.  Pamiętajmy - pierwszy i drugi punkt 
programu to Koronka do Bożego Miłosier-
dzia i Litania Loretańska, którą wyśpiewali-
śmy tym razem w plenerze kościelnym. W 
dzisiejszym Słowie chciałbym z całego serca podziękować wszystkim parafialnym wolontariuszom za zaangażo-
wanie, za domowe wypieki - w ogóle za wszystko.  Bardzo sobie cenię wkład każdej wspólnoty, każdego Księ-
dza, Sióstr zakonnych. Słowo wdzięczności najbardziej należy się tym wszystkim, którzy, mając pewnie wiele 
propozycji, postanowili to niedzielne popołudnie spędzić razem z nami na placu Kościoła Królowej Polski w 

Jarosławiu. Zdali egzamin wszyscy, którzy tworzą Lawendową Betanię 
przy Królowej Polski. Dosłownie wszyscy Państwo zdali egzamin na ”6”. 
Widziałem Wasze zaangażowanie, pośpiech i determinację. Bóg zapłać! 
Wielkie podziękowania dla Przedszkola Sióstr Służebniczek, dla Scholi 
pod batutą ks. Pawła i p. Kamila - naszego Organisty, dla naszej Oazy z ks. 
Łukaszem i s. Barbarą, dla kl. I A z p. Urszulą Maciołek i II B  SP nr 1 im. 
św. Królowej Jadwigi z p. Magdą Szylar i dla młodzieży ze Szkół Innowa-
cyjnych im. J. Słowackiego z p. Jolą Wiśniewską. Nie zawiódł zespół mu-

zyczny Univers. W moich podziękowaniach pozwólcie, Moi Kochani, że podziękuję P. Burmistrzowi Miasta, 
Centrum Kultury i Promocji, p. Robertowi Drewniak za nagłośnienie, Księgarni Epos, Firmie Tech-Projekt, Za-
kładom  Sokołów i Szarek, P. dr J. Szkodnemu i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli organizację 
Pikniku. Moim marzeniem jest Parafia jako wielka rodzina rodzin, jako wspólnota szczerze otwarta na wartości ze 
szczególnym akcentem na dobre wychowanie dzieci i młodzieży oraz na pomoc i życzliwość dla chorych i ubo-
gich. Czy to wszystko jest możliwe? Jestem przekonany, że tak. Siostry i Bracia - wystarczy tylko uwierzyć Bogu 
i uznać, że On ma rację. Stanie się to wtedy, gdy pozwolimy Bogu działać w naszych sercach, kierować naszymi 
myślami; uczynimy Boga fundamentem - nie dodatkiem i reliktem przeszłości ale kamieniem węgielnym 
w budowie gmachu naszego życia - AMEN.  Za tydzień 2. niedziela miesiąca – taca przeznaczona będzie na mo-
dernizację naszego prezbiterium. Potrzeba nam dużego zaangażowania nie tylko niektórych bardzo ofiarnych 
Parafian, ale wszystkich. A jest nas ponad 5 tyś.  Ale Jak to zrobić? Tego chyba nie wie nikt. Żadnych wymuszo-
nych ofiar nie było i na pewno nie będzie! Pozdrawiam i życzę dobrego tygodnia 

 7 czerwca o godz. 20.00   

rozpoczyna się w naszym  
kościele czuwanie przed  

Zesłaniem Ducha Świętego. 
Przyjdź! Poświeć ten wieczór  

na modlitwę, a zobaczysz,  
że nie będziesz  żałował! 

  



EWANGELIA WEDŁUG ŚW.   Łukasza 24, 46-53 
  

Jezus "został uniesiony do nieba". Nie oznacza to jednak, że odszedł od swoich uczniów. Nadal bowiem 
"współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły". Patrząc na to, co dzieje się po Wnie-
bowstąpieniu Jezusa należy wręcz powiedzieć, że On poszedł do Nieba, aby jeszcze bardziej z nami być. Tak: 
ziemskie życie Boga w postaci zwykłego człowieka nie było szczytem obecności Boga na ziemi. To dopiero 
teraz jest ten szczyt! Można wręcz odnieść wrażenie, że Bóg w historii świata nieustannie nasila swoją obecność 
i swoje działanie. To jest nauka płynąca z tajemnicy Wniebowstąpienia.                          Źródło: www.deon.pl 

W sobotę 8 VI wspomnienie św. Jadwigi Królowej. Królowa Jadwiga, urodziła się między 3 paź-
dziernika 1373 a 18 lutego 1374. Była córką Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki. Młoda królewna otrzy-
mała imię prawdopodobnie po św. Jadwidze Śląskiej. Jadwiga już od wczesnych lat przygotowywała się do roli 
królowej. Wychowywana w środowisku kulturalnym na dworze w Budzie była starannie wykształcona. Miała 
zamiłowanie do sztuki, muzyki, nauki, a także znała języki obce.  Jadwiga odziedziczyła tron po ojcu i 16 paź-
dziernika 1384 r. w wieku zaledwie 10 lat została koronowana w Krakowie przez arcybiskupa gnieźnieńskiego na 
króla Polski. W dwa lata później, ze względów politycznych, Jadwiga poślubiła Władysława Jagiełłę, wielkiego 
księcia Litwy. Miała wtedy 12 lat, on 35.  Królowa Jadwiga czynnie brała udział w rządzeniu państwem, m.in. 
stanęła na czele wyprawy rycerstwa polskiego, której celem była rewindykacja zajętej przez Węgrów Rusi Czer-
wonej. Przyczyniła się także do chrystianizacji Litwy.  Na swoim dworze skupiała elitę kulturalną. Zleciła pierw-
sze w historii Polski tłumaczenie Księgi Psalmów na język polski, zachowany po dziś dzień jako Psałterz floriań-
ski. Prowadziła także szeroką działalność charytatywną i była wrażliwa na krzywdę biednych. Fundowała wiele 
kościołów i opiekowała się szpitalami. Znana była także z głębokiego życia duchowego i stosowania surowych 
umartwień.  Zmarła 17 lipca 1399 roku, kilka dni po wydaniu na świat córki, w wieku 25 lat. Już po śmierci królo-
wą Jadwigę otaczano kultem. Została beatyfikowana 31 maja 1979, a kanonizowana 8 czerwca 1997 r., w obu 
przypadkach przez papieża Jana Pawła II. 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    
.        
   Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, w naszej Archidiecezji święcenia diakonatu. Otaczamy naszą 
modlitwą nowo wyświęconych diakonów.  
   Dzisiaj także pierwsza niedziela miesiąca. Zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 9.30. Różaniec 
po Mszy św. o godz. 8.00. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Przemyślu.  
    Rozpoczął się miesiąc czerwiec, szczególnie poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwa 
czerwcowe codziennie o godz. 17.30, a w niedziele o 15.00.  
   Trwa nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, połączona z nabożeństwem czerwcowym.  
   W każdą środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w czerwcu połączona z nabożeństwem ku 
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
   W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź w czwartek i piątek od godz. 
17.00. W piątek rano udamy się do chorych w domach.  
   W sobotę w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu święcenia kapłańskie.  
   Do sprzątania kościoła w sobotę na godz. 10.00 prosimy parafian z ul. Reymonta z domów prywatnych. Za 
sprzątanie dziękujemy parafianom z bl. 9.  
   W przyszłą niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zapraszamy  na czuwanie, które rozpocznie się w 
Wigilię Uroczystości o godz. 20.00  
   Parafia Bożego Ciała organizuje w dniach od 15-22 listopada pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Szczegółowy plan 
oraz koszty pielgrzymki dostępne są na plakacie w gablocie oraz stronie internetowej parafii.   
   W ramach modernizacji naszego Kościoła zakończony został jeden z etapów - ołtarz główny. Koszt ołtarza to 
203 tys. Zł /nie licząc wkładu naszych pracowników/ z tego w listo-padzie ub. r. zapłacona została zaliczka 110 
tys. a w tym roku zapłaciliśmy pozostałe 93 tys. zł. Po obu stronach ołtarza głównego będą jeszcze postaci Pol-
skich Świętych. Kolejny etap to tabernakulum, które zostanie zainstalowane w czerwcu. Koszt tabernakulum i 
obrazów przy bocznych ołtarzach jak i w prezbiterium w całości pokryją anonimowi Ofiarodawcy.  W tym roku 
planujemy jeszcze (jeśli pozwolą na to fundusze) ołtarz do odprawiania Mszy św., ambonkę, chrzcielnicę i boczne 
ołtarze, a w nich obrazy: po lewej stronie (tak jak obecnie) Pan Jezus Miłosierny a po prawej św. Jan Paweł II. 
Koszt tego przedsięwzięcia to ok. 210 tys. zł.  Bardzo prosimy o modlitwę w intencji tych prac. Dziękujemy za 
życzliwe wsparcie modernizacji i za każdą, choćby najmniejszą ofiarę. Bóg zapłać! Dobrze by było położyć płytki 
przed prezbiterium….  
 
     



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

3 VI Poniedziałek.  Wspomnienie świętych  
męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy 
5 VI Środa.  Wspomnienie św. Bonifacego,  

biskupa i męczennika 
6 VI Czwartek. Dzień Powszedni  

albo wspomnienie św. Norberta, biskupa       
8 VI Sobota.  Wspomnienie św. Jadwigi Królowej 

Bar  - 514 208 525  
Księgarnia -  882 324 158  

Pomoc Ubogim- 660465243  
Hotelik -  606907324 

BEZPŁATNA POMOC OSO-
BOM POKRZYWDZONYM  

16 652 52 52 

KALENDARIUM LITURGICZNE 

KSIĘŻA BEZ CENZURY. 

ROZMOWY POD KOLORAT-

KĄ. Intrygujące wywiady z cztere-

ma szanowanymi księżmi z archi-

diecezji gdańskiej. Kapłani bez 

patosu mówią o swoim życiu, 

odpowiadają na trudne pytania i 

podejmują niewygodne tematy. Co 

mówią o celibacie? Czy w inten-

cjach mszalnych chodzi o zgarnianie kopert? Odważna 

książka o tym, o co świeccy boją się zapytać. 
 

GARNEK STRACHU. LEKCJE 

GEDEONA – Adam Szustak OP 

Sprawdź co masz wspólnego z 

legendarnym przywódcą wojsk 

Izraelskich, Gedeonem. Poznasz 

historię człowieka, który dojrzewa 

przez całe życie, boi się, ciągle 

potrzebuje znaków i potwierdzenia 

swojej siły. Poznasz Boga, Naj-

większego Kreatora i Ojca, który zaskakuje poczuciem 

humoru. 
 

PIĘĆ DNI, KTÓRE ZMIENIAJĄ 

ŚWIAT. NABOŻEŃSTWO 

PIERWSZYCH SOBÓT – Wincen-

ty Łaszewski. Jakie obietnice związa-

ne z nabożeństwem pierwszych sobót 

Matka Boża złożyła w Fatimie? Co 

mówił o nim Jezus? I dlaczego Szatan 

panicznie boi się tej praktyki? Win-

centy Łaszewski, autor bestsellerów o 

objawieniach maryjnych, korzystając ze wspomnień i 

listów św. Łucji, podpowiada w jaki sposób skorzystać 

z przepustki do królestwa Bożego. 

Poniedziałek - 3 czerwca 
6.30 + Stanisław, greg.1 

+ Ryszard, greg.7 
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące i za umierających  
18.00 + Eugenia, greg.20 

+ Tomasz, greg.30 

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

Wtorek— 4 czerwca 
6.30 + Stanisław, greg.2 

+ Ryszard, greg.8 
7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski  
18.00 + Kryspin w 8. rocznicę śmierci 

 (w rocznicę 18 – tych urodzin) 
+ Eugenia, greg.21 

Środa– 5 czerwca 
6.30 + Stanisław, greg.3 

+ Ryszard, greg.9 
7.00 + Kazimiera, Ludwik, Wojciech, Marcin  
18.00 + Edward Wróbel – int. od znajomych 

+ Eugenia, greg.22 
Czwartek– 6 czerwca 

6.30 + Stanisław, greg.4 
Int. błagalna 

7.00 + Ryszard, greg.10  
18.00 W intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych 

oraz za kapłanów 
+ Eugenia, greg.23 

Niedziela -  9 czerwca 
6.30 + Felicja Chmura - aby na wieki była uczestniczką 

komunii zbawienia Chrystusa Miłosiernego 
8.00 + Stanisław, greg.7  
9.30 + Ryszard, greg.13  

11.00 + Eugenia, greg.26  
12.15 + Kazimierz, Aniela, Andrzej Koralewicz 

Za Parafian 
16.00 + Maria i Kazimiera w rocznicę śmierci  
18.00 O przebaczenie grzechów i łaskę dobrej śmierci  

dla Anieli  

Piątek -  7 czerwca 
6.30 O kanonizację E. Bojanowskiego i za modlących się 

 przez Jego wstawiennictwo 
+ Stanisław, greg.5 

7.00 + Ryszard, greg.11  
9.00 O błogosławieństwo dla SP nr 1  

z okazji święta patrona 
18.00 Int. przebłagalna 

+ Eugenia, greg.24 

Sobota -  8 czerwca 
6.30 + Stanisław, greg.6 

+ Ryszard, greg.12 
7.00 Dziękczynna z okazji 77. urodzin  
18.00 O przebaczenie grzechów i łaskę dobrej śmierci dla 

Anieli  
+ Eugenia, greg.25 



W związku ze zbliżającą się Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, Wspólnota Odnowy w Duchu Świę-
tym zaprasza na nocne czuwanie w Wigilię tego ważnego dnia (8 czerwca), które będziemy przeżywać pod 
hasłem Duch Święty Duszą Kościoła!  Pamiątka Pięćdziesiątnicy jest niejako rocznicą narodzin Wspólnoty 
Kościoła, zwłaszcza w wymiarze wspólnotowym, apostolskim i charyzmatycznym. Chcemy przez wspólną mo-
dlitwę liturgiczną, rozważanie Słowa Bożego, śpiew, modlitwę wstawienniczą jak najlepiej przygotować serca na 
dar wylania Ducha Świętego. Gorąco zapraszamy wszystkich na całość czuwania, lub wybrane jego momenty, 
zależnie od uznania i możliwości! Kościół jako Wspólnota stale potrzebuje Nowej Pięćdziesiątnicy i pragnieniem 
naszych serc powinno być wołanie do Boga o uświęcenie, wierność… o dary i charyzmaty Ducha Świętego dla 
nas i naszych wspólnot rodzinnych i parafialnych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Do zobaczenia w sobotni wieczór! 

20:00  Duch umacnia Wspólnotę; Zawiązanie wspólnoty 
20:30 Duch umacnia modlitwę; I Nieszpory Zesłania Ducha Świętego 
21:00 Maryja Oblubienicą Ducha Świętego; Apel Jasnogórski i Dziesiątek Różańca 
21:20 Uwielbienie w mocy Ducha Świętego; Wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa uwielbienia; 
adoracja w ciszy i możliwość spowiedzi. 
22:00 Duch umacnia miłość; „Coś dla ciała” – przerwa na herbatę 
22:30 Duch uwalnia i uzdrawia; Nabożeństwo Światła  
z modlitwą uwolnienia i uzdrowienia  oraz Posłaniem Apostolskim 
23:30 Duch umacnia jedność; Eucharystia 

Św. Królowa Jadwiga -WSPOMNIENIE 8.06  patronki 

jarosławskiej JEDYNKI W naszym Kościele dodatkowa Msza 

św. w piątek o godz. 9.00 Wszystkich serdecznie zapraszamy!  

22-23 czerwca 2019  SEMINARIUM O MODLITWIE  

UWOLNIENIA. ZAPISY U S. BARBARY OSB  

tel. 515 275 712 

Dzień Patrona Miasta Jarosławia 

W sobotę 8 czerwca zapraszamy na obchody Dnia Patrona Miasta Jarosła-
wia bł. o. Michała Czartoryskiego OP. 17:30 – Wspomnienie rodzinne Bar-
bary Czartoryskiej 

18:00 – Msza św. w intencji mieszkańców pod przewodnictwem o. Pawła Kozackie-
go OP – Prowincjała Polskiej Prowincji Dominikanów 

20:00 – wręczenie Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia 

20:30 – Koncert zespołu exodus15 

 

Dyrektor Wydziału Kate-

chetycznego w Kurii 

Metropolitalnej zaprasza 

na Pielgrzymkę w dniach 

1-9 lipca po Sanktuariach 

Włoch. Na dzień dzisiej-

szy jest jeszcze kilka 

wolnych miejsc. Szcze-

góły na stronie interneto-

wej jak i w naszej księ-

garni. Zapraszamy! 
 

 

5 lipca z naszego  kościoła 

wyruszy Piesza pielgrzym-

ka na Jasna Górę. Spotkanie 

organizacyjne w niedziele 

23 i 30 czerwca na Mszy  

o godz. 16.00  

ZAPRASZAMY,  

     ZACHĘCAMY   

      I NAMAWIAMY!!! 


