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W środę, 11 marca br. o godz. 20.00 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, tak jak w całej 
Polsce, a także poza jej granicami rozbrzmiewała modlitwa do Trójcy Przenajświętszej 
i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny o powstrzymanie epidemii koronawirusa 
oraz ochronę naszych rodzin przed jego skutkami. Uczestnicy tej modlitwy modlili się 
na różańcu (częścią chwalebną) oraz Koronką do Bożego Miłosierdzia. Modlitwie przewodniczył 
abp Adam Szal.  
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«O szczęśliwy mężu, św. Józefie, tobie dane było Boga — którego wie-

lu królów chciało zobaczyć, a nie ujrzeli, usłyszeć, a nie usłyszeli (por. Mt 13, 17) — nie tylko 
widzieć i słyszeć, ale nosić na rękach, całować, odziewać i strzec!» W tej modlitwie liturgicznej 
ukazany jest Józef jako opiekun Syna Bożego. Kontynuuje ona następującą prośbę: «Boże, który 
obdarzyłeś nas królewskim kapłaństwem, spraw, prosimy, abyśmy — jak św. Józef, który na to 
zasłużył, by dotykać rękoma i nosić z szacunkiem w swych ramionach jednorodzonego Syna 
Twojego, zrodzonego z Dziewicy Maryi — tak i my mieli łaskę służyć przy Twoich ołtarzach w 
czystości serca i niewinności postępowania, abyśmy dzisiaj godnie przyjęli przenajświętsze Cia-
ło i Krew Twojego Syna i zasłużyli na wieczną nagrodę w przyszłym świecie».  
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Chrystusowy Kościół jest jeden, a Jego obra-
zów są dziesiątki. Każdy z nich odsłania  inne 
jego wymiary. Sam Jezus posługuje się kilku-
nastoma obrazami swego Kościoła. W Jego 
wypowiedziach to: Królestwo niebieskie, 
świątynia, bukłak wypełniony winem, światło 
ustawione na świeczniku, sieć zagarniająca 
ryby, winny krzew, owczarnia. Św. Jan dość 
dokładnie zatrzymuje się na dwu. Pierwszym 
jest winny krzew i latorośle,  
drugim owczarnia.  



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

Poniedziałek -   

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 



 

 

Pomóż i Przekaż 1 % podatku na Stowarzyszenie Nowa Kultura działające 
przy naszej Parafii NMP Królowej Polski  w Jarosławiu  

KRS 0000296159.  
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 ZIEJA  
reż. Robert Gliński  

Ten film trzeba  
koniecznie 
obejrzeć! 

 

Święci są pośród nas. Ten mały liścik od Sługi Bożej Anny 
Jenke przechowywany jest w jednym z domów naszej Parafii. 

Gdy przy okazji pogrzebu dowiedziałem się o tych bliskich 
relacjach poprosiłem o zdjęcie. Pozdrawiamy p. Krysię  

i wszystkich uczniów Niezwykłej Nauczycielki. 


