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SŁOWO PROBOSZCZA 

 Uroczystość Najświętszej Trójcy 

 
  

                                          Kiedyś św. Augustyn, przecha-
dzając się samotnie po piaszczystym brzegu, rozważał tajemni-
cę Trójcy Świętej. Spotkał dziecko bawiące się na plaży: mały 
chłopiec czerpał muszlą wodę z morza i wlewał ją do dziury 
wykopanej w piasku. Augustyn zrozumiał, że prędzej ono 
wyczerpie morze muszelką i zmieści je w małym dołku, niż on 
zrozumie i wyjaśni tajemnicę Trójcy. 

Tajemnica Trójcy Przenajświętszej to fundament naszej 
świętej wiary. Chylimy dziś czoła przed Jednym Bogiem w 
Trzech Osobach Boskich i uroczyście śpiewamy: Ciebie Boga 
wysławiamy! (…) Niezmierzonej Ojca chwały, Syna Słowo 
wiekuiste, Z Duchem wszechświat wielbi cały, Królem chwały 
Tyś, o Chryste”. 

Siostry i Bracia - zadbajmy o naszą wiarę! Spróbujmy wię-
cej czytać, sięgajmy chętniej po Katechizm Kościoła Katolic-
kiego, nie strońmy od audycji i programów religijnych. Wypo-
wiedzmy walkę postępującej laicyzacji. Dziś trzeba na nowo 
uświadomić sobie, że jesteśmy Ludem Bożym, że przyjęliśmy 
chrzest w Imię Trójcy Przenajświętszej, że zostaliśmy wyku-
pieni Ofiarą Ciała i Krwi Jezusa i staliśmy się Dziećmi Boży-
mi. Że zstąpił na nas Duch Święty i obdarował ale i ciągle 
obdarowuje Darami Ducha Świętego. Musimy odnowić i po-
głębić naszą wiarę! Wobec wszelkich profanacji i prób zdy-
skredytowania i ośmieszenia Kościoła Katolickiego apeluję o 
odnowę naszej wiary. Myśląc o tym wszystkim znajdźmy czas 
na wielką procesję - w tym roku od Kolegiaty do Dominika-
nów, a później codzienną dookoła kościoła i wreszcie na za-
kończenie Oktawy Bożego Ciała - ulicami naszej Parafii. Pla-
nujemy pójść, podobnie jak w ubiegłym roku, ul. Sikorskiego, 
Reymonta, Legionów, Paderewskiego, Os. Kopernika i 3-go 
Maja. Niech nie braknie nam czasu na adorację Najświętszego 
Sakramentu. Oddaję dziś - w drugi dzień Zielonych Świątek 
całą naszą Parafię w ręce naszej Matki i Królowej i z wielkim 
zaufaniem mówię: Pod Twoją Obronę uciekamy się Święta 
Boża Rodzicielko. 

W najbliższy wtorek, tj. 3-ci wtorek miesiąca, po Mszy św. 
wieczornej zapraszamy wszystkich na nabożeństwo ku czci 
Św. Michała Archanioła. Będziemy wypraszać łaski potrzebne 
dla naszej Ojczyzny i Kościoła, będziemy wzywać pomocy 
św. Michała Archanioła i wynagradzać za ostatnie profanacje 
Eucharystii i ataki na Kościół.  

  Życzę pogody ducha i  wytrwałości w dobrym. 

Zapraszamy na jeden tydzień nad Pol-

skie Morze. Tym razem do Mikoszewa, 

gmina Stegna. Na dzień dzisiejszy ma-

my jeszcze kilka wolnych miejsc! 

               Zapisy w księgarni.  

 Infolinia– 882 324 158, 730 211617 

Pochwalony bądź, Panie mój, 
przez siostrę wodę, która jest 
bardzo pożyteczna i pokorna, 

i cenna, i czysta.  

Najważniejsze daty z życia  

Patrona Jarosławia 

– bł. Michała Czartoryskiego 
19 lutego 1897 r. - narodziny w Pełkiniach 

1916 r. - matura w Krakowie 

1921 r. - założenie „Odrodzenia” we Lwowie 

1922 r. - powstaje Związek Rekolekcyjny 

1926 r. - studia teologiczne we Lwowie 

1927 r. - wstępuje do dominikanów 

1928 r. - pierwsze śluby zakonne 

1931 r. - święcenia kapłańskie 

1933 r. - zostaje magistrem nowicjuszy i stu-

dentów w Krakowie 

1936 r. - przeniesienie na Służew 

czerwiec 1939 r. - powrót do Krakowa 

wiosna 1944 r. - skierowanie na Służew 

sierpień 1944 r. - zostaje kapelanem Powstania 

6 września 1944 r. - śmierć męczeńska na 

Powiślu 
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EWANGELIA WEDŁUG ŚW. Jana J 16, 12-15 
 

Nie da się znieść od razu wszystkiego, co Jezus ma nam do powiedzenia. Oczywiście nie dlatego, by to było takie 
straszne. Wręcz przeciwnie! To jest tak wspaniałe. W świecie zniszczonym przez zło, dobro i miłość muszą być przy-
wracane stopniowo, by nie zostały całkowicie odrzucone. I tak Jezus zdążył narazić się swoją miłością i dobrocią! A 
co by było, gdyby od razu objawił wszystko i nic nie zostawił Duchowi Świętemu! 
 

Zauważmy więc jak ważny jest Duch Święty. Dlatego Jezus daje nam Go. Chodzi więc o to, byśmy zechcieli się na 
Niego otworzyć. Tym bardziej, że to nie jest trudne. Wymaga tylko determinacji w poszukiwaniu prawdy, bo Duch 
Święty jest Duchem Prawdy.                                                                                                                Źródło: www.deon.pl 

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    
 od pokarmów mięsnych. Dyspensy udzielił ks. abp Adam Szal.  
    9. Do sprzątania kościoła w sobotę na godz. 10.00 prosimy parafian z ul.  
    Dziś uroczystość Trójcy Przenajświętszej, kończy się okres Komunii Świętej wielkanocnej.  
    Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na modernizację naszego Kościoła. Zebra-
na kwota to 18.542,9 
    Trwa miesiąc czerwiec. Nabożeństwa czerwcowe codziennie o godz. 17.30, a w niedziele o 15.00.  
  W poniedziałek po Koronce do Bożego Miłosierdzia spotkanie Bractwa Szkaplerznego w kaplicy na plebani 
    W poniedziałek spotkanie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym o godz. 16.30 w kaplicy na plebanii.  
     W środę (19.06.) zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Msza święta dla uczniów szkół średnich będzie 
o godz. 8.00, natomiast dla uczniów szkoły podstawowej o godz. 9.00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modli-
twy wszystkich uczniów, rodziców oraz nauczycieli i wychowawców.  
    W środę także nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z nabożeństwem czerwcowym o 17.30.  
  W środę po nowennie zapraszamy na spotkanie wszystkich którzy wybierają się z nami w tym roku nad  Morze. 
    W czwartek (20.06.) uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. Msze święte będą 
według porządku niedzielnego. Nie będzie tylko Mszy św. o godz. 11.00 i 12.15 ze względu na wspólną dla 
wszystkich parafii procesję eucharystyczną ulicami naszego miasta. Procesja rozpocznie się Mszą św. w jarosław-
skiej Kolegiacie o godz. 10.00.  
   W piątek dodatkowa Msza św. o godz. 8.00 
     Zapraszamy codziennie podczas Oktawy dziewczynki do sypania kwiatów i chłopców do dzwonienia. Procesja 
wokół kościoła podczas Oktawy będzie w ramach nabożeństwa czerwcowego o 17.30.  
     W najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Dyspensy udzielił ks. abp Adam 
Szal.  
       Do sprzątania kościoła w sobotę na godz. 10.00 prosimy parafian z ul. Sikorskiego z bl. 1A . Za sprzątanie dzię-
kujemy parafianom z ul. Reymonta bl.2.  
    W niedziele 23 oraz 30 czerwca na Mszy św. o godz. 16.00 spotkanie przed wyruszeniem Pieszej Pielgrzymki na 
Jasną Górę.  Zapraszamy wszystkich, którzy już podjęli decyzję wędrowania do Tronu Królowej Polski ale i tych 
wszystkich, którzy myślą o takiej wyprawie i być może głęboko się nad tym zastanawiają. 
 
 

17 czerwca – wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika 
 

Adam Chmielowski urodził się w Igołomi pod Krakowem 20.08.1845. Wziął udział w Powstaniu Styczniowym, w 
którym stracił nogę. Po ukończeniu studiów malarskich rozpoczął pracę artystyczną. W pełni sił twórczych porzucił 
malarstwo i oddał się służbie ubogim, a następnie założył Zgromadzenie Braci i Sióstr Posługujących Ubogim. Zmarł 
w Krakowie 25.12.1916. Dnia 22.06.1983 w Krakowie papież Jan Paweł II zaliczył go w poczet błogosławionych, a 
12.11.1989 – ogłosił świętym. 
 

kard. Karol Wojtyła, Kazanie na 50-lecie śmierci Brata Alberta, 1966. 
 

(…) Miłosierdzie i chrześcijaństwo jest wielką sprawą naszych dni. Jeżeliby nie było miłosierdzia, nie byłoby chrześci-
jaństwa: to jest jedno i to samo. W służbie miłosierdzia nawet fundusze nie są najważniejsze, nawet domy, zakłady i 
szpitale nie są najważniejsze, chociaż są to środki niezbędne. Najważniejszy jest człowiek; trzeba świadczyć swoim 
człowieczeństwem, sobą. Tutaj Brat Albert jest dla nas nieporównanym wzorem. Nie miał prawie żadnych środków, nie 
dysponował żadnymi funduszami, żadnymi gotowymi instytucjami, postanowił dawać siebie. Dlatego rzucił go Bóg na 
kolana przed człowiekiem najbardziej wydziedziczonym, ażeby dawał siebie. I dawał do końca swoich dni; dawał ze 
wszystkich sił. Był to wyraz jego wiary i miłości. Ten wyraz jego wiary i miłości jest dla nas bezcenny, jak równie bez-
cenny jest w obliczu Boga. Trzeba, ażeby nasze człowieczeństwo wróciło w nowy sposób uwrażliwione na człowieka, 
jego potrzeby, jego niedolę i cierpienia i ażeby gotowe było świadczyć sobą, świadczyć gołymi rękami, ale pełnym 
sercem; taki dar bowiem więcej znaczy aniżeli pełne ręce i środki bogate. "Ponad to wszystko większa jest miłość". 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

17 VI Poniedziałek.  Wspomnienie  
19 VI Środa. Dzień Powszedni  

albo wspomnienie św. Romualda, opata 
20 VI Czwartek. Uroczystość Najświętszego Ciała  

i Krwi Chrystusa 
21 VI Piątek. Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, 

zakonnika       
22 VI Sobota.  Dzień Powszedni albo wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnie-

nie św. Paulina z Noli, biskupa albo wspomnienie 
świętych męczenników Jana Fishera, biskupa,  

i Tomasza More'a 

Bar  - 514 208 525  
Księgarnia -  882 324 158  

Pomoc Ubogim- 660465243  
Hotelik -  606907324 

BEZPŁATNA POMOC OSO-
BOM POKRZYWDZONYM  

16 652 52 52 

KALENDARIUM LITURGICZNE 
Poniedziałek - 16 czerwca 

6.30 Za umierających i dusze w czyśćcu cierpiące  
– int. od APDC 
+ Stanisław, greg. 15 

7.00 + Katarzyna, Władysław, Szarlotta, Stanisława  
18.00 Dziękczynna w rocznicę urodzin Marty z prośbą o dary Ducha 

Św., opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo 
Za umierających i dusze w czyśćcu cierpiące – int. od APDC 
+ Ryszard, greg. 21 

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

Wtorek— 17 czerwca 
6.30 + Stanisław, greg. 16 

+ Ryszard, greg. 22 
7.00 O przebaczenie grzechów i łaskę dobrej śmierci dla Anieli  
18.00 + Edward Wróbel – int. od sąsiadów z klatki 

+ Krzysztof 

Środa– 18 czerwca 
6.30 + Stanisław, greg. 17 

+ Ryszard, greg. 23 
7.00 O przebaczenie grzechów i łaskę dobrej śmierci dla Anieli  
18.00 + Krzysztof Krzeszowiec – int. od bratowej Joanny z Rodziną 

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodzin 
Elżbiety, Adama i Anny 

Czwartek– 19 czerwca 
6.30 + Stanisław, greg. 18  
8.00 + Ryszard, greg. 24  
9.30 O przebaczenie grzechów i łaskę dobrej śmierci dla Anieli  

16.00 + Feliks Pytel w 1. rocznicę śmierci  

18.00 Oby Pan Bóg obficie błogosławił Annie, Mariuszowi  
i Stasiowi  

Niedziela -  22 czerwca 
6.30 Za Parafian 
8.00 + Stanisław, greg. 21  
9.30 O przebaczenie grzechów i łaskę dobrej śmierci dla Anieli  

11.00 + Halina Wawro – int. od p. Falkowskich  
12.15 + Maria i Roman Kamińscy  
16.00 + Ryszard, greg. 27  

18.00 + Piotr, Anna i Andrzej  

Piątek -  20 czerwca 
6.30 + Stanisław, greg. 19 

+ Ryszard, greg. 25 
7.00 O przebaczenie grzechów i łaskę dobrej śmierci dla Anieli  

8.00 + Emilia, Władysław, Czesław  

18.00 + Andrzej Mazurkiewicz 
Uwielbienie Miłosierdzia Bożego 

Sobota -  21 czerwca 
6.30 + Stanisław, greg. 20 

+ Ryszard, greg. 26 
7.00 O przebaczenie grzechów i łaskę dobrej śmierci dla Anieli  
18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosła-

wieństwo Boże i opiekę Maryi z okazji 34. rocznicy ślubu 
Doroty i Janusza  

O CO WŁAŚCIWIE NAM CHODZI? 
 – ks. Wojciech Węgrzyniak. Rekolekcjonista i blo-
ger ks. Węgrzyniak podejmuje aktualne tematy zwią-
zane z życiem Kościoła, Polski i społeczeństwa. Pisze 
o rzeczach trudnych i kontrowersyjnych, przełamuje 
bariery, wykracza poza skostniałe schematy. Książka 
jest esencją najciekawszych myśli, spostrzeżeń i ko-
mentarzy autora. 
 

SŁOŃCE MOJEJ WOLI. LUIZA 
PICCARRETA – M.R. del Genio. 
Luiza z powodu ciężkiej choroby 
spędza całe dnie przykuta do łóżka. 
Nigdy nie narzeka na swój los – ma 
krąg przyjaciółek, uczy je koronkar-
stwa i sama robi koronki. Jednocze-
śnie jest wielką mistyczką, od 13-go 
roku życia widuje Jezusa i nieustannie z nim rozma-
wia. Choć ledwo potrafi pisać, spowiednicy nazywają 
jej łóżko „katedrą mądrości” oraz „drugim ołtarzem”. 
Niecodzienna biografia niecodziennej wizjonerki. 
 

ZA ZASŁONĄ – C.A. Ames. Współczesny mistyk 
C.A.Ames, autor bestsellera Oczami Jezusa, doświad-
cza objawień i jest świadkiem niezwykłych cudów. 
Od wielu lat dzieli się doświadczeniem potęgi Bożej 
miłości, mocy sakramentu pojednania, wartości mał-
żeńskiej bliskości a także rozważa korzenie zła doty-
kającego ludzi we współczesnym świecie. Podpowia-
da jak adorować Jezusa ukrytego w Najświętszym 
Sakramencie, wyjaśnia jak działają Aniołowie oraz 
czym są niebo i piekło  

Do wieczności odszedł  
 +Czesław Dziaduś 

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie ... 



W niedziele 23 oraz 30 czerwca na Mszy św. o 
godz. 16.00 spotkanie przed wyruszeniem Pieszej 
Pielgrzymki na Jasną Górę.  Zapraszamy wszystkich, 
którzy już podjęli decyzję wędrowania do Tronu Kró-
lowej Polski ale i tych wszystkich, którzy myślą o 
takiej wyprawie i być może głęboko się nad tym za-
stanawiają. Te słowa zachęty pisze pielgrzym ze sta-
żem 24 Pieszych Pielgrzymek z różnych regionów 
ziemi przemyskiej. Dlaczego warto podjąć taką decy-
zję? Odpowiedź jest prosta: bo Bóg dziś tego bardzo 
potrzebuje. Modlitwa, zmęczenie, pątniczy trud ale i 
radosna piosenka, braterska, rodzinna atmosfera to 
bezcenne dary, które, składane on Ołtarzu Pana, mogą 
odnowić oblicze naszego życia - naszej jarosławskiej 
ziemi. Odwagi - Przewodnik ks. Mariusz serdecznie 
wszystkich zaprasza! Infolinia przewodnika: 
512799743. Można też zapisać się w naszej kawia-
rence. Św. Bracie Albercie - pomóż ogarnąć tego-
roczne przygotowania pielgrzymkowe!!! 

39 

4-15 lipca 

2019 

+ Czesław Dziaduś - Pana Czesława 

poznałem na początku mojej posługi w 

naszej Parafii. Był b. dobrym fotografem. 

Lubił robić zdjęcia i przykładał się do 

tego z dużą atencją. Od kilku lat przycho-

dził do nas na obiady a następnie udawał 

się do kaplicy na Koronkę. Żegnamy p. 

Czesława i dziękujemy za wszystko! Szkoda, żeś Pan tak szyb-

ko od nas odszedł. Być może P. Bóg potrzebował dobrego 

fotografa. Wieczne odpoczywanie... 

3 wtorek miesiąca  - 18 czerwca 2019 

—DZIEŃ MODLITWY BRACTWA  

Św. MICHAŁA ARCHANIOŁA w naszej parafii.  
Zaczynamy nabożeństwem o 17.30 następnie uczestniczymy we Mszy św. 

 i odmawiamy przed Najświętszym Sakramentem Część Chwalebną Różańca  
 

Jako chrześcijanie uświadamiamy sobie, jak w dzisiejszym świecie zło, zatacza szerokie 

kręgi. Czujemy to bardzo wyraźnie, że uderza ono przede wszystkim w  dzieci, młodzież, 

w młode małżeństwa i rodziny, wreszcie także w duchowieństwo. Na naszych oczach 

dokonuje się potężna inwazja złego ducha, który w imię nieokreślonej ,,nowoczesności,, 

niszczy to co podstawowe: wiarę otwartą na Boga i Jego łaskę, miłość małżeńsko-

rodzinną, życie nienarodzonych, moralne wychowanie dzieci i młodzieży, wreszcie dar powołań do życia w ka-

płaństwie lub w życiu zakonnym. 

Naszą pomocą, naszym przewodnikiem w tej walce jest Święty Michał Archanioł, Książę niebieski, który już od 

zarania bronił tego wszystkiego co Boże przed zakusami szatana, księcia ciemności. W sposób szczególny jego 

miejsce w dziejach zbawienia i Kościoła ukazuje nam obraz jego walki ze smokiem, uosobieniem zła, który chciał 

zniszczyć Niewiastę rodzącą Dziecię (por. Ap 12,1-18). Jak wtedy zwyciężał, tak i dziś zwycięża, jeśli tylko wzywa-

my jego pomocy i opieki. 

 

Wyjazd autokarem na Koncert  
Jednego Serca - Jednego Ducha  
z placu kościoła Królowej Polski w Jarosławiu 
w czwartek 20 czerwca /Boże Ciało/ o godz. 
17:00  Zapisy do poniedziałku pod nr  

tel. 601180158 . Koszt 15 zł/osoba 

„ Obyśmy byli Jedno” 


