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Zapraszamy młodzież na SMAP,  
który w tym roku odbędzie się  
w dniach 3-5 kwietnia 2020  
w Błażowej.  Obowiązkowe 

 spotkania przed wyjazdem 16 i 23 
marca 2020. Zapisy w księgarni  

św. Maksymiliana.    

Z okazji Dnia Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia  
wszystkim Kobietom. Życzymy Wam dużo radości i opieki najwspanial-
szej z Kobiet – Najświętszej Maryi Panny. Niech Matka Jezusa i nasza 

Matka będąca wzorem kobiecości wspiera Was potrzebnymi łaskami. 

Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii chce nas jeszcze raz 
przekonać, że jest prawdziwym Bogiem. To doświadczenie, 
które przeżyli Apostołowie na Górze Tabor, było im bardzo 
potrzebne na czas Jego męki i śmierci. Jezus ukazał im 
swoje Boskie Oblicze po to, aby nie zwątpili wtedy, gdy 
zacznie tryumfować śmierć i zgasną wszystkie światła na-
dziei. Siostry i Bracia - Pan Jezus również i w naszych cza-
sach odsłania swoje Boskie Oblicze, aby umacniać nas na 
czas próby i prześladowania. Jeszcze kilkanaście lat temu 
nikt by się nie spodziewał, że przyjdzie taki czas jaki mamy 
dziś. 

To wszystko, co zostało zapisane w Dzienniczku św. 
Faustyny i co zostało nam dane w Obrazie Bożego Miłosier-
dzia jest darem Nieba na te czasy, abyśmy nie zwątpili; 
byśmy nie stracili wiary i nie ulegli pokusie zwątpienia. 
Jesteśmy świadkami wielkiego ataku na Kościół Święty. 
Przemysł walki i pogardy dla świętej wiary osiąga dziś 
kolosalne wymiary. Nawet rewolucja francuska ani paź-
dziernikowa z całym systemem nienawiści nie wyrządziły 
Kościołowi takich szkód. Spreparowane i wyrywane z kon-
tekstu pojedyncze wydarzenia próbuje się uogólniać po to 
tylko, aby podkopując autorytet wyśmiać, wykpić i najlepiej 
całkowicie wyeliminować z życia społecznego. Niestety, 
najbardziej cierpi na tym Młode Pokolenie, o które musimy 
dzisiaj naprawdę walczyć. 

Jezu - odsłoń dziś przed nami swoje Oblicze i pomóż 
nam jeszcze bardzie w Ciebie wierzyć i Tobie Ufać. Ty 

jesteś całą naszą nadzieją, Ty jesteś naszym Bogiem i Pa-
nem. Chcemy brać codziennie swój krzyż i naśladować 
Ciebie. Z całą mocą i zaufaniem jeszcze raz wypowiadamy: 
JEZU UFAMY TOBIE. Bądź z nami w każdy czas. Dodaj 

sił gdy ustajemy w drodze. Bądź naszym światłem na 
mrocznych drogach wszelkiej  propagandy i latarnią morską 
na bezkresnych wodach manipulacji sił ciemności. Bądź z 
nami Panie. Miało być o wiele radośniej ale być może tak 
właśnie miało brzmieć dzisiejsze Słowo Proboszcza.  

Pozdrawiam i życzę pogody ducha. 

W dzisiejszą II niedziele 
 miesiąca wspieramy naszą 

 modernizację. Wielki Bóg zapłać 
za każdy dar zarówno  

duchowy jak i  materialny.  

We wtorek, 10 marca zaczynamy 
Nowennę przed Uroczystością  
św. Józefa. Będziemy ją  
odprawiać w naszej parafii 
 po każdej Mszy św. 
Kościół otacza szczególnym nabożeń-
stwem  św. Józefa, Oblubieńca Najświęt-
szej Maryi Panny i opiekuna Zbawiciela. 
Zachęcamy do włączenia się w Nowennę! 
Obrałam sobie za orędownika i patrona 
chwalebnego św. Józefa usilnie się jemu 
polecając (…) Nie pamiętam bym kiedy-
kolwiek, aż do tej chwili, prosiła go  
o jakąś rzecz, której by mi nie wyświad-
czył (…). Kto by mi nie wierzył niech 
spróbuje, a z własnego doświadczenia 
przekona się, jak dobra i pożyteczna to 
rzecz, polecać się temu chwalebnemu 
Patriarsze i czcić go nabożeństwem”  
– podkreślała św. Teresa od Jezusa. 
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Do wieczności odeszli: +Józef Stanisław Leja  
+Maria Kondrat, +Barbara Jurkiewicz 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie 

   W dzisiejszą II niedzielę miesiąca wspieramy nasza 
modernizację. Wielkie Bóg zapłać za każdy dar zarów-
no duchowy jak i  materialny. Natomiast za tydzień 
zbiórka do puszek na misje. 
   Dziś Dzień Kobiet – wszystkie Panie zawierzamy 
 w opiekę Matki Najświętszej. 
We wtorek o 16.30 spotkanie dla ministrantów, 
 a w czwartek po Mszy wieczornej dla lektorów. 
   W tym tygodniu odbędą się spotkania formacyjne dla 
kandydatów do bierzmowania: w poniedziałek klasa 6., 
we wtorek klasa 7., a w środę klasa 8. Spotkania rozpo-
czynają się o 17.30 w salce parafialnej. Jednocześnie 
we środę na Mszę wieczorną zapraszamy rodziców 
klasy 8. a po niej na spotkanie organizacyjne przed 
bierzmowaniem. 
   W piątki Wielkiego Postu dodatkowa Msza św. po-
ranna o 7.30, a po niej Droga Krzyżowa. Kolejne Drogi 
Krzyżowe o 16.00 dla dzieci, o 17.30 i o 19.30. 
   Do najbliższego piątku można się zapisać na SMAP - 
w księgarni św. Maksymiliana. 
   W najbliższy piątek w naszym kościele od godz. 9.00 
odbędą się rekolekcje dla młodzieży szkół średnich. 
Rekolekcje poprowadzi ks. Mateusz Rutkowski wraz z 
Sebastianem Ciepielą, który złoży świadectwo działa-
nia Pana Boga w jego życiu. 

Przy ołtarzu Jezusa Miłosiernego są wystawione kosze 
na produkty żywnościowe i środki chemiczne dla po-
trzebujących z naszej Parafii. Niech nasz dar dla po-
trzebujących stanie się wypełnieniem jałmużny wielko-
postnej. 
   Zapraszamy na rekolekcje małżeńskie w naszej Para-
fii. Szczegóły na stronie internetowej i Facebook-u 
naszej Parafii. 
   W sobotę do sprzątania kościoła prosimy parafian z 
os. 3-go Maja blok 37 kl. 1,2,3 i 4. Dziękujemy za 
dyżury z ubiegłego tygodnia.  
   Przy Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu działa 
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące. Za-
chęcamy uczniów klasy 8 szkoły podstawowej i ich 
rodziców do zapoznania się i skorzystania z ciekawej 
oferty edukacyjno-wychowawczej tej szkoły. W dniu 
20 marca od godz. 9 społeczność szkoły zaprasza na 
dzień otwarty. Więcej informacji znajduje się na plaka-
cie i stronie www.katolik-jaroslaw.pl. 
  Zapraszamy młodzież na SMAP, który w tym roku 
odbędzie się w dniach 3- 5 kwietnia 2020 w Błażo-
wej.  Zapisy do  piątku w księgarni św. Maksymiliana.  
 
 

(2 Tm 1, 8b-10) 
Najdroższy: Weź 
udział w trudach  
i przeciwnościach 
znoszonych dla Ewan-
gelii mocą Bożą! On 
nas wybawił i wezwał 
świętym powołaniem 
nie na podstawie na-
szych czynów, lecz 
stosownie do własnego 
postanowienia i łaski, 
która nam dana została 
w Chrystusie Jezusie 
przed wiecznymi cza-
sami. Ukazana zaś 
została ona teraz przez 
pojawienie się naszego 
Zbawiciela, Chrystusa 
Jezusa, który zniwe-
czył śmierć, a na życie 
i nieśmiertelność rzucił 
światło przez  
Ewangelię. 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz 
brata jego, Jana, i zaprowadził ich na 
górę wysoką, osobno. Tam przemienił 
się wobec nich: twarz Jego zajaśniała 
jak słońce, odzienie zaś stało się białe 
jak światło. A oto ukazali się im Moj-
żesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. 
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Panie, 
dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, 
postawię tu trzy namioty: jeden dla 
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla 
Eliasza". Gdy on jeszcze mówił, oto 
obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku 
odezwał się głos: "To jest mój Syn 
umiłowany, w którym mam upodoba-
nie, Jego słuchajcie!" Uczniowie, sły-
sząc to, upadli na twarz i bardzo się 
zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, 
dotknął ich i rzekł: "Wstańcie, nie 
lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, 
nikogo nie widzieli, tylko samego 
Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus 
przykazał im, mówiąc: «Nie opowia-
dajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn 
Człowieczy zmartwychwstanie".  
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Nowenna do św. Józefa  
U nas od wtorku po każdej Mszy św.   

Wielkimi krokami zbliża się uroczystość św. 
Józefa, przypadająca na 19 marca. Z tej oka-
zji warto pomyśleć o dołączeniu się do mo-
dlitwy nowenną do wyżej wspomnianego 
świętego, która rozpoczyna się w sobotę 10 
marca. 
Dlaczego war-
to prosić św. 
Józefa o wsta-
wiennictwo 
przed Bogiem i 
pomoc? Odpo-
wiedzi na to pytanie udziela m.in. św. Ber-
nard z Clairvaux (1153 r.): „Od niektórych 
świętych otrzymujemy pomoc w szczególnych 
sprawach, ale od św. Józefa pomoc jest 
udzielana we wszystkich, a poza tym broni on 
tych wszystkich, którzy z pokorą zwracają się 
do niego”. Inny św. Bernard, ten ze Sieny 
(1444 r.), pisał: „Nie ulega wątpliwości, że 
Chrystus wynagradza św. Józefa teraz nawet 
więcej, kiedy jest on w niebie, aniżeli był on 
na ziemi. Nasz Pan, który w życiu ziemskim 
miał Józefa jako swego ojca, z pewnością nie 
odmówi mu niczego, o co prosi on w niebie”. 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

KWIAT GALILEI – ks. Denis Buzy 
Mariam Baouardy, zwana Małą Arab-
ką, to przedziwna postać. Bóg dał jej 
33 lata życia i tyle różnych doświad-
czeń, że możnaby nimi wypełnić 
wiele życiorysów. Ks. Denis Buzy 
przedstawia duchową postać Mariam 
na osnowie biografii. 

 
POD SKRZYDŁAMI ANIOŁÓW PRZEZ CAŁY 

ROK – Alberto Vela 
Jedna refleksja i jeden obraz 
na każdy dzień, abyśmy 
pamiętali o aniołach, naszych 
niewidzialnych opiekunach, 
o których św. Bernard z 
Clairvaux mówił: „Te oświe-
cone duchy doskonale wie-
dzą, że nasza dusza jest wię-

cej warta niż cały świat; dusza nigdy nie pozostaje bez 
eskorty aniołów”. 

 
OTO CZŁOWIEK. DROGA KRZYŻOWA  
Z JEROZOLIMY – Adam Szu-
stak OP 
Album jest zapisem podróży jedne-
go z najpopularniejszych rekolekcjo-
nistów, o. Adama Szustaka. Wyru-
szył on z ekipą portalu Stacja7.pl do 
Jerozolimy aby odbyć drogę, którą 
przemierzył Jezus. Publikacja zawie-
ra przepiękne zdjęcia z wyprawy do 
Ziemi Świętej. 

Poniedziałek -  9 marca 
6.30 + Czesław, greg. 23 

+ Stefan Łaszkiewicz – int. od kolegów i koleżanek 
 z pracy syna 

7.00 + Jadwiga i Stanisław  
18.00 + Eugeniusz Dopciuch – int. od Zarządu i Pracowników Banku 

Spółdzielczego 
+ Za Janusza Sieradzkiego – int. od rodziny Machników 
+ Tadeusz Marcinek w 1. rocznicę śmierci 

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

Wtorek - 10 marca 
6.30 + Czesław, greg. 24 

+ Stefan Łaszkiewicz – int. od kolegów i koleżanek z pracy syna 
7.00 Dziękczynna za 85 lat życia Izydora z prośbą o zdrowie i Boże 

błogosławieństwo  
18.00 + Za Janusza Sieradzkiego – int. od Zarządu Członków Automobil-

klubu w Stalowej Woli 
+ Sidonia Kłos – int. od Pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia 
Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomicznej  
w Jarosławiu 

Środa - 11 marca 
6.30 + Czesław, greg. 25 

+ Stefan Łaszkiewicz – int. od kolegów i koleżanek z pracy syna 
7.00 + Władysław Tworek  
18.00 + Za Janusza Sieradzkiego – int. od rodziny Machników 

O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Anny 
+ Franciszek w 16. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny 

Czwartek - 12 marca 
6.30 + Czesław, greg. 26 

+ Stefan Łaszkiewicz – int. od kolegów i koleżanek z pracy syna 
7.00 Przebłagalno-dziękczynna  
18.00 + Sidonia Kłos – int. od Jadwigi Dzieniewicz 

+ Jerzy Wróbel i za zmarłych rodziców: Apolonia i Alojzy oraz 
Antonina i Józef 

Niedziela - 15 marca 
6.30 Za Parafian  
8.00 + Henryk w 20. rocznicę śmierci + Zofia, Władysław, Ryszard  
9.30 + Czesław, greg. 29 

+ Matylda w 1. rocznicę śmierci 
11.00 Za śp. Teklę Monetę, Romana Szczygła i Mieczysława Monetę – 

int. od Rodziny z Piaseczna  
12.15 + Milena – int. od Barbary i Kazimierza  
16.00 + Jerzy Wtykło – int. od Pracowników Jarosławskiego Przedsiębior-

stwa Komunalnego i PGKiM  
18.00 + Eugeniusz Dopciuch – int. od Zarządu i Pracowników Banku 

Spółdzielczego w Jarosławiu  

Piątek - 13 marca 
6.30 + Czesław, greg. 27 

+ Dariusz Stasieńko  
7.00 Przebłagalno-dziękczynna  
18.00 + Eugeniusz Dopciuch – int. od Zarządu i Pracowników Banku 

Spółdzielczego 
+ Za Janusza Sieradzkiego – int. od przyjaciół z Polskiego Związku 
Motorowego 
O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. dla wszystkich którzy 
wspierali Elżbietę modlitwą 

Sobota - 14 marca 
6.30 + Czesław, greg. 28 

O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę 
Matki Bożej z okazji 12. urodzin Tomasza 

7.00 Przebłagalno-dziękczynna  
18.00 + Eugeniusz Dopciuch – int. od Zarządu i Pracowników Banku 

Spółdzielczego 
+ Jerzy Wtykło – int. od Pracowników Jarosławskiego Przedsiębior-
stwa Komunalnego i PGKiM 
Dziękczynna za dar szczęśliwej operacji z prośbą o łaskę zdrowia 

 

Różaniec to potężna broń, by zwyciężyć  
szatana, pokonać pokusy, zdobyć serce  

Pana Boga, otrzymać łaski od Matki Bożej. 
Co więcej, różaniec jest syntezą naszej  
wiary, podtrzymaniem naszej nadziei,  

wybuchem naszej miłości.  

ADORACJA U NAS CODZIENNIE 



1 %  

Bar  Lawenda tel.- 514 208 525  Księgarnia  - 882 324 158    
Chcesz pomóc Ubogim- 606 907 324, 660 465 243  Posiłek dla potrzebujących codziennie o 12.00 

Hotelik -  606 907 324 BEZPŁATNA  POMOC OSOBOM  POKRZYWDZONYM  16 652 52 52 

 

Pomóż i Przekaż 1 % podatku 
na Stowarzyszenie Nowa Kultu-

ra działajce przy  
naszej Parafii NMP Królowej 

Polski  w Jarosławiu  
KRS 0000296159. 

W każdy poniedziałek od godz. 16.30, 
pomagamy w rozliczaniu PIT, tym któ-
rzy będą chcieli przekazać podatku na 
nasze Stowarzyszenie. Prosimy wziąć 

ze sobą zeszłoroczne  
rozliczenie PIT. 1 %  

CD katechezy 
Co to jest sakrament? Najkrócej mówiąc, widzialny znak nie-
widzialnej Łaski. Widzimy wodę, widzimy święte oleje - tzw. 
Krzyżmo, ale nie widzimy jak Bóg obmywa dziecko z brudu 
grzechu pierworodnego i daje Życie Boże - Łaskę Uświęcają-
cą. Podobnie jest z każdym innym sakramentem. Widzimy 
kapłana, widzimy jak robi znak krzyża i odmawia formułę 
rozgrzeszenia, a nie widzimy jak Miłosierny Bóg uwalnia 
człowieka od jarzma grzechu, obmywa duszę i obdarowuje 
Łaską - swoim życiem. Jezus dziś zbawia nas przez Sakra-
menty święte. Czy jesteśmy wdzięczni Panu za te niezwykłe 
dary? Czy wierzymy w ich moc? Czy staramy się poważnie i z 
wiarą traktować każdy z nich? Apeluję do wszystkich rodzi-
ców dzieci 1-Komunijnych i młodzieży przed Bierzmowa-
niem: dbajmy o właściwą formację swoich dzieci - kandyda-
tów do Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania. KSK 

EKSTREMALNA     DROGA  
 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                        

K 
R 
Z 
Y 
Ż 
O
W
A 

ODESSA 
WYPOCZYNEK 
NAD MORZEM 

CZARNYM 
od 16.08.2020 do 22.08.2020 

CENA: 1499zł/os 
W przypadku 30 uczestników 

 

UWAGA!  
OBOWIĄZKOWY PASZPORT.  

ZAPISY W KSIĘGARNI  
TEL. 882 324 158 

Czas pomyśleć o wakacjach nad Polskim Morzem 

 

MIKOSZEWO 2020  
 
 

OD 1 DO 7 LIPCA   650 ZŁ 
 

ZAPISY W KSIĘGARNI TEL. 882 324 158  

W PIĄTEK  
DZIEŃ REKOLEKCJI  

DLA MŁODYCH  
PROSIMY O WZMOŻONĄ  
ADORACJĘ I MODLITWĘ  

W TEJ INTENCJI   
 

Do piątku młodzi mogą zapisy-
wać się w księgarni  na SMAP 


