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SŁOWO PROBOSZCZA                

14 września 2019 r w łączności z całą nasza Ojczyzną Mszą św.  
o godz. 18.00 rozpocznie się Droga Krzyżowa ulicami naszej  
Parafii. Pomyśl, czy Twoja rodzina w tym czasie nie powinna  
być  blisko Chrystusowego Krzyża. Weźmy ze sobą krzyżyk. 

                                                                                          Proszę Księdza - chciałem tak bardzo podziękować za to, że mogłem się 
najeść do syta. Od kilku dni nic nie jadłem. Dziś, prawie po tygodniu człowiek, który mówił te słowa - 
wtedy tak bardzo wyniszczony, wygłodzony - jest naprawdę nie do poznania. Pytanie: jak długo? 
Opowiadałem o tym w ub. niedzielę na Mszy św. o godz. 9.30 a później wspomniałem na Zmianie 
Tajemnic Różańcowych. W poniedziałek Panie z naszej Lawendy informują mnie, że Ktoś przyniósł 
buty dla tego młodego przecież Bezdomnego. Chciałbym z całego serca podziękować za ten dar. Moją 
wdzięczność kieruję do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy modlitwą ale i ofiarą codziennie wspiera-
ją nasz parafialny Caritas.  Mam cichą nadzieję, ze już niebawem przy każdej szkole powstanie a jeśli 
już jest to obudzi się Wspólnota Szkolnego Koła Caritas, która wesprze naszą dobroczynną działal-
ność.  

Pamiętajmy - Siostry i Bracia - wszystko jest ważne: granitowa 
posadzka (jak dobrze pójdzie to jeszcze przed Nabożeństwami 
Październikowymi już będzie w naszym niemałym prezbiterium), 
ważne są dwa boczne ołtarze, które, mam nadzieję, w najbliższej 
przyszłości powstaną i będą poświęcone Bożemu Miłosierdziu i św. Janowi Pawłowi II, ważne są 
wikarówki, które jedną po drugiej generalnie remontujemy - ale na końcu naszego życia będziemy 

przede wszystkim pytani o Miłosierdzie. Czy dałem chleb głod-
nemu, czy dałem wsparcie bezdomnemu, czy podzieliłem się 
odzieżą, czy kiedykolwiek utrzymywałem kontakt z więźniem… 
Mówię to przede wszystkim do siebie ale również i do Ciebie. 
Wiem, że Razem, wiem, że we Wspólnocie możemy bardzo du-
żo. I Kościół będzie piękny, i obejście - i biedzie zaradzimy. Kie-
ruję serdeczne podziękowania do Tej Parafianki, która, obcho-

dząc 80-te urodziny, przekazała do naszego Kościoła 80 przepięknych Róż. To niebywale piękny pre-
zent. Niech dobry Bóg Wszystkim wielkiego serca za wszystko wynagrodzi. 

 

Taca dzisiejsza przeznaczona jest na modernizację prezbiterium naszego Kościoła. 
             Płytki granitowe już czekają na ogrodzie kościelnym– ruszamy w poniedziałek. 
 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

EWANGELIA WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA 

 IX Jarmark Benedyktyński rozpocznie się 
już 14 września. 

W piątek, 30 sierpnia 2019 r., zmarł 
ks. prał. Marian Wrona, były proboszcz 
parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Szówsku. W niedzielę, 1 września od-
był się jego pogrzeb. 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

KALENDARIUM LITURGICZNE 

Poniedziałek -  9 września 
6.30 + Wojciech, greg.9 

+ Elżbieta – int. od rodziny Soliłków 
7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski dla Rodziny  
18.00 + Felicja, greg.26 

+ Marian, greg. 9 

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

Wtorek - 10 września 
6.30 + Wojciech, greg.10 

+ Julian, Zbigniew i ich Rodzice 
7.00 + Felicja, greg.27  
18.00 + Marian, greg.10 

+ Zenon w 30. rocznicę śmierci i za zmarłch 
rodziców Natalię i Franciszka 

Środa - 11 września 
6.30 + Wojciech, greg.11 

Błagalna w trudnej sprawie Bogu wiadomej 
7.00 + Felicja, greg.28 
18.00 + Stefania i Władysław 

+ Marian, greg.11 
Czwartek - 12 września 

6.30 + Wojciech, greg.12 
Dziękczynna za otrzymane łaski 

7.00 + Felicja, greg.29 
7.15 Z okazji 17. urodzin Nikodema  
18.00 Za Magdę o szczęśliwe rozwiązanie, opiekę 

Matki Bożej i św. Józefa 
+ Aleksander Bąk – int. od koleżanek i kolegów 
z SINEVII 
+ Marian, greg.12 

Niedziela - 15 września 
6.30 Za Parafian  
8.00 + Marian, greg.15  
9.30 + Wojciech, greg.15  
11.00 + Tadeusz Marcinek – int. od Arkadiusza i Jo-

lanty Salach z Rodziną  
12.15 + Wojciech – int. od rodziny Wysockich  
16.00 + Maria, Antoni, Antoni, Maria, Walenty  

18.00 + Aleksander Bąk – int. od rodziny Paśków  

Piątek - 13 września 
6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o 

dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
+ Wojciech, greg. 13 

7.00 Dziękczynna  
18.00 + Felicja, greg.30 

+ Marian, greg.13 

Sobota - 14 września 
6.30 + Wojciech, greg.14 

Dziękczynna 
7.00 + Grzegorz Tracz w 21. rocznicę śmierci + 

Jadwiga Czachowska w 8. rocznicę śmierci  
18.00 + Wacława (k) w 5. rocznicę śmierci 

+ Marian, greg.14 



Masz jakieś plany na Piątek? 

Wpadnij na Oazę 

Kiedy i Gdzie?   W każdy Piątek, nad Lawendą! 
- Dzieci Boże od godz. 16.00 w Salce Oazowej przy parafii pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu! 

Młodzież od godz. 17.00 w Salce Oazowej przy parafii pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu! 
Więcej informacji można uzyskać u katechetów i u księdza Pawła Storka opieku-

na Oazy  
       przy parafii pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu! 

 

ŚPIEWAJMY PANU! 
SCHOLA „CHWALĘ CIEBIE PANIE” PRZY PARAFII 

RZYMSKO – KATOLICKIEJ NMP KRÓLOWEJ POLSKI  
W JAROSŁAWIU 

 

W każdą sobotę do "salki parafialnej" na godz. 9.00 zapraszamy serdecznie dziew-
czynki i chłopców utalentowanych muzycznie, chcących i lubiących śpiewać 

 na chwałę Pana Boga i ku radości drugiego człowieka. 

Nasi księża:  Ks. Piotr Krzych 

 

A może byśmy tak na jeden dzień 
pojechali do Lwowa. Zbieramy chętnych 

Wyjazd planujemy w sobotę 28 września. Prosimy o 
szybkie decyzje Koszt obejmujący przejazdy, bilet do 
Opery i być może poczęstunek to 100 zł.  

Mamy jeszcze wolne miejsca na wrześniową 
wyprawę do Częstochowy. Chodzi o termin 
21 września 2019. Zachęcamy wszystkich na 
Spotkanie z Matką i Królową.  

 


