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V Niedziela Wielkanocna  
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Dziś 2. niedziela miesiąca - taca 

przeznaczona jest na modernizację naszej 
świątyni. Moi Drodzy! Zwracam się dziś z 
wielką prośbą o pomoc w znalezieniu 18 spon-
sorów na nowe SEDILIA dla naszej świątyni. /
Sedilia – miejsce w kościele przeznaczone dla 
celebransa i służby liturgicznej. Zazwyczaj 
znajduje się w prezbiterium./ 
Wiem, ze należałoby zdecydo-
wanie spowolnić nasze moder-
nizacyjne wydatki, ale mam 
cichą nadzieję, że w tym cza-
sie, gdy będziemy spłacać na-
leżności za Ołtarze jak i  grani-
tową posadzkę w prezbiterium 
znajdą się Dobrodzieje, którzy pomogą ogar-
nąć ten niemały wydatek. Chodzi w sumie o 
36 tysięcy. Jedno takie sedille z drzewa jesio-
nowego, z bogatą tapicerką i symbolem lilijki 
będzie kosztowało 2 tys. zł.  
Pozdrawiam. Fundatorem może być jedna 
osoba, ale i cała rodzina albo kilka rodzin. 
Wszystko wg uznania. Oczywiście zachowa-
my stosowaną u nas anonimo-
wość fundatorów.  

Pierwsza Komunia w naszej parafii w sobotę 20 czerwca 2020 r. o godz. 10.00, 
11.30 i 13.00. Zapraszamy wszystkie dzieci jak i całe ich rodziny na codzienne Majówki o 

godz. 17.15. Specjalna Msza św. on-line w każdy czwartek  o godz. 18.00 i katecheza bezpośred-
nio po Mszy św.  Będziemy sprawdzać obecność.  Szczegóły na naszej stronie internetowej w 

ogłoszeniach parafialnych. 
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E-maile 
od naszych 

uczniów 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE          

EWANGELIA  wg św.  Jana 14, 1-12 

Św. Andrzej Bobola urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie 

koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny. Wstąpił do jezuitów, w 1622 
r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako kaznodzieja, spowiednik, wy-
chowawca młodzieży w Wilnie, Połocku, Warszawie, Łomży, Pińsku. Podej-
mował szczególne wysiłki na rzecz pojednania prawosławnych z katolikami. 
Jego gorliwość przyniosła mu określenie „łowcy dusz – duszochwata”. Bu-
dziła jednak niechęć wśród wielu ortodoksów. 
W czasie wojen kozackich przerodziła się w nienawiść i miała tragiczny finał. 
W maju 1657 r. Kozacy napadli na Janów Poleski i dokonali rzezi wśród 
katolików i Żydów. Andrzeja Bobolę pochwycili w pobliskiej wiosce. Został 
bestialsko okaleczony, a następnie zamordowany. 
Św. Andrzej Bobola został kanonizowany w 1938 r. przez Piusa XI, a w 2002 r. został ogłoszony 
patronem Polski. W 2007 r. Episkopat nadał kościołowi, w którym znajdują się jego relikwie, 
tytuł sanktuarium narodowego. Oficjalne ogłoszenie tego tytułu miało miejsce 16 maja 2008 r. 
podczas uroczystości ku czci świętego. 

Jezus zaprasza nas do siebie. Do domu swojego Ojca. Do przyjaźni ze sobą. To jednak oznacza 
wybór określonej drogi w życiu. Drogi, którą wyznacza nauczanie Jezusa, Jego przykazania i 
przykład Jego życia. Musimy więc zacząć od poznania Jezusa, od zasłuchania i zapatrzenia się 
w Niego. Już samo poznawanie Go wprowadza nas we wspólnotę z Bogiem Ojcem, czyli do 
Nieba. Warto poświęcić wszystko, by to osiągnąć. Problem w tym, że tak trudno uwierzyć nam 
we wspaniałość owoców uczestnictwa w życiu Trójcy Przenajświętszej bez doświadczenia tego 
na własnej skórze. Dlatego trzeba najpierw uwierzyć Jezusowi i spróbować żyć jak On. Szybko 
przekonamy się, jakie to jest niesamowite.  

Dziś II Niedziela Miesiąca– składka na cele modernizacyjne. 
W sobotę święto św. Andrzeja Boboli. 
Do sprzątania kościoła w sobotę prosimy parafian z ul. Legionów bl. 22. Dziękujemy za dyżu-
ry z ubiegłego tygodnia.  
Za tydzień składka na parafie potrzebujące pomocy.  
Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową, gdzie znajdziemy więcej informacji 
dotyczących życia parafii. https://krolowajaroslaw.pl 

Papież Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Christifideles laid wskazuje, iż parafia ma nie tylko 
wymiar instytucjonalny, ale przede wszystkim wspólnotowy. Uważa on, że podstawowym zadaniem 
wiernych świeckich jest budowanie wspólnoty. Jednak należy zauważyć, iż nie może ono być .  
   Istnieje wiele form uczestnictwa osób świeckich w życiu parafii. Jedną z nich jest przynależność do 
konkretnych wspólnot parafialnych. Zdaniem papieża, są one „prawdziwym wyrazem kościelnej 
komunii”11. Parafialne wspólnoty religijne nie są bowiem wyizolowanymi grupami żyjącymi dla 
siebie. Ich podstawowym zadaniem jest budowanie jedności wiary i rozpalanie ducha modlitwy. 
Uczestnictwo w nich niewątpliwie pomaga osobom świeckim w sposób pełniejszy zaangażować się 
w życie parafii oraz pobudza ich do większej aktywności na polu zarówno ewangelizacyjnym, jak i 
wspólnotowym.  
   Kolejną formą uczestnictwa osób świeckich w życiu parafii jest włączanie ich do rad parafialnych.  
Głównym zadaniem tych organów jest pomoc proboszczowi w kierowaniu parafią; jest to tzw. głos 
doradczy w sprawach związanych z jej funkcjonowaniem. Dzięki ich aktywnej działalności wierni 
mogą w jeszcze pełniejszy sposób uczestniczyć w życiu parafii, czując się za nią współodpowiedzial-
ni. Wszystkie formy zaangażowania wiernych w parafii są ważne, gdyż zazwyczaj dotyczą one róż-
nych sfer życia religijnego.  



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

Poniedziałek -  11 maja   
INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

12 maja  

13 maja  

14 maja  

17 maja

 maja 

16 maja

12 V Wtorek, Dzień Powszedni albo wspo-
mnienie świętych męczenników Nereusza  

i Achillesa albo wspomnienie św. Pankracego, 
męczennika 

13 V Środa, Dzień Powszedni albo wspomnie-
nie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej 

14 V Czwartek,  Święto św. Macieja, apostoła 
16 V Sobota,  Święto św. Andrzeja Boboli, 

prezbitera i męczennika 

KALENDARIUM LITURGICZNE 

BIBLIA W KOMIK-
SIE. OPOWIEŚĆ O 
BOGU I WIELKICH 
BOHATERACH. PA-
MIĄTKA I KOMUNII 
ŚWIĘTEJ wyd. Rafael 
Przed Tobą najważniej-
sza Księga w dziejach 
świata! Wskocz w sam 
środek akcji i przygody 
z biblijnych czasów! 
Poznaj już dziś: Abraha-
ma – wybrańca, Mojże-

sza – proroka, Dawida – nieustraszonego wo-
jownika, Salomona – wielkiego mędrca, Este-
rę – waleczną władczynię, Pawła – męczenni-
ka oraz oczywiście Jezusa Chrystusa – niepo-
konanego bohatera i Syna Boga! 
 
MAMA ŚWIĘTEJ TE-
RESY OD DZIECIĄT-
KA JEZUS. ŚWIĘTA 
ZELIA MARTIN – Ce-
lina Martin WSPO-
MNIENIA 
Celina Martin (siostra 
Genowefa od Najświęt-
szego Sakramentu) to 
jedna z dziewięciorga 
dzieci Zelii i Ludwika 
Martin, kanonizowanych 
18 października 2015 
roku, siostra św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus. Wraz ze swoimi siostra-
mi tak wspomina matkę: „Nasza Mama, obda-
rzona wielkim męstwem i charakterem nad-
zwyczaj energicznym, była uosobieniem 
ofiarności. Jej serce, bardzo czułe i hojne, 
zawsze było skierowane ku Bogu, w którym 
pokładała heroiczną ufność”. Książka zawiera 
fragmenty korespondencji św. Zelii. 

Do wieczności odeszli: 
 

+Józefa Juśko,+ Zofia Zagórska 



W maju, po kolacji, przed figurką 
Matki Bożej na tarasie śpiewali-
śmy litanię loretańską - ze wspo-

mnień o św.  Janie Pawle II  

Na końcu będziemy sądzeni z miłości. 
Zapraszamy do jeszcze więk-
szego zaangażowania się w 

codzienną działalność dobro-
czynną w naszej parafii. Można 
tak  podarować potrzebującym 

wszystko. Nr konta z dopiskiem:  pomagam ubogim:  

54 9096 0004 2001 0000 1889 0001 
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Na 100 –lecie urodzin 
Jana Pawła II 

… a Betania Lawendowa 
przy naszej parafii codziennie  
od 8.00 do 20.00 zaprasza na  

dobre jedzenie i pyszną 
kawę. Zamówienia  
nadal telefonicznie.  

Tel. 514-208-525,   
601-696-744 

mailto:nmp_kp_katecheza@wp.pl

