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  IV Niedziela Wielkanocna  

Mój kościół parafialny  
DZIŚ JEGO ŚWIĘTO 

 Foto Paweł Szmyd kl. 6  a SP. nr 1  

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary 
złożone do puszek na cele Caritas.  

Zebrano 1.332,35 zł. 
  

Za tydzień 2. niedziela miesiąca -  
taca przeznaczona będzie na modernizację 

naszej świątyni. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE          

Dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza, którą roz-
poczynamy Tydzień Modlitw o powołania do 
służby w Kościele. Są to jednocześnie kolejne 
Kwartalne Dni Modlitw. 

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary zło-
żone do puszek na cele Caritas. Zebrano 1.332,35 
zł. 

Za tydzień 2. niedziela miesiąca - taca przezna-
czona będzie na modernizację naszej świątyni. 

W środę na Mszy św. o godz. 18 spotkanie dla 
rodziców i dzieci pierwszokomunijnych. 

W czwartek Msza św. za członków Dzieła 
Pomocy Powołaniom.  

W piątek uroczystość św. Stanisława, biskupa 
i męczennika, patrona Polski - dzień imienin bp. 
Stanisława Jamrozka. Osobę solenizanta otacza-
my naszą modlitwą. Nie obowiązuje wstrzemięź-
liwość od pokarmów mięsnych. 

W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca.  
Do sprzątania kościoła w sobotę prosimy para-

fian z ul. Legionów bl. 20 kl. 4 i 5. Dziękujemy za 
dyżury z ubiegłego tygodnia. 

W Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, 

w sobotę, 2 maja odbyły się święcenia biskupie 
ks. prał. Krzysztofa Chudzio, który został bisku-
pem pomocniczym Archidiecezji Przemyskiej. 
Otaczamy Biskupa gorącą modlitwą, prosząc 
o dary Ducha Świętego, by owocnie mógł wypeł-
nić nowe obowiązki pasterskie. 

Osoby, które chciałyby przekazać 1 % podatku 
na naszą Parafię i skorzystać z pomocy w rozli-
czeniu proszone są o pozostawienie rozliczeń za 
2019 i 2018 rok wraz z numerem telefonu w księ-
garni Św. Maksymiliana. Termin rozliczeń prze-
dłużony jest do 31 maja 2020. KRS 0000296159.  
 

EWANGELIA  wg św.  Jana 10, 1 - 10 

Jan Paweł II : Dobry Pasterz! Ta biblijna postać zrodziła się z obserwacji i 

doświadczenia. Przez długi czas Izrael był ludem pasterskim, dlatego tradycja czasów patriar-
chów i pokoleń, które po nich nastąpiły, znajduje odzwierciedlenie w tekstach Starego Testa-
mentu. Pasterz, jako ten, który strzeże owczarni, chroni ją i prowadzi na urodzajne pastwiska, 
stał się obrazem człowieka, który przewodzi, stoi na czele narodu i troszczy się o jego sprawy. 
Takim był ów starotestamentalny pasterz Izraela. 
Chrystus w swoim nauczaniu nawiązał do tego obrazu, ale wprowadził do niego element całko-
wicie nowy: Pasterz to ten, który daje duszę swoją za owce swoje (por. J 10, 11-18). Taki jest 
dobry pasterz, którego Chrystus odróżnia od najemnika, nie dbającego o owczarnię. Przedsta-
wia siebie samego jako pierwowzór dobrego pasterza, zdolnego oddać życie za owce. Ojciec 
posłał Go, aby stał się nie tylko pasterzem Izraela, ale całej ludzkości. 
Ten Jego czyn - czyn Dobrego Pastrza, który ogłosiwszy «dobrą nowinę» Królestwa, dał życie 
swoje za owce, jest sakramentalnie uobecniony przede wszystkim w Eucharystii. Eucharystia 
jest bowiem sakramentem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa - Jego najwyższego czynu 
odkupieńczego. Jest sakramentem, w którym Dobry Pasterz nieustannie uobecnia swoją miłość, 
złożoną w ofierze za wszystkich ludzi. Homilia - 3 V 1998 - święcenia kapłańskie 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

Poniedziałek -  4 maja   

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

5 maja  

6 maja  

7 maja  

10 maja

8 maja 

9 maja

4 V Poniedziałek, Wspomnienie  
św. Floriana, męczennika 

 5 V Wtorek, Dzień Powszedni albo  
wspomnienie św. Stanisława  

Kazimierczyka, prezbitera 
6 V  Środa,  Święto świętych Apostołów 

Filipa i Jakuba 
8 V Piątek, Uroczystość św. Stanisława, 

biskupa i męczennika,  
Głównego Patrona Polski 

KALENDARIUM LITURGICZNE 

BROŃ PRZECIW ZŁU. 
MOJE SPOTKANIA Z 
MEDJUGORJE – O. Ga-
briele Amorth 
O. Amorth dowodzi, że 
bośniacka miejscowość 
Medjugorie stała się przy-
czółkiem Matki Bożej w 
walce przeciw demonowi. 
Tam Maryja zapewnia nas o 
swej obecności, ostrzega 
przed grożącymi karami 

oraz uczy modlitwy. Zamieszczone w tej książce 
konferencje rzucają nowe światło na fenomen 
wyjątkowych objawień i stanowią maryjny te-
stament tak cenionego przez kolejnych papieży 
mariologa i egzorcysty Watykanu. 
 

MODLITEWNIK ZA 
WSTAWIENNICTWEM 
ŚWIĘTEGO JANA PAW-
ŁA II. JUBILEUSZOWY 
ROK 100-LECIA URO-
DZIN 2020 - wyd. Rafael 
Zbiór modlitw przydatnych 
przez całe życie – tak w 
pięknych jak i w trudnych 
chwilach. W modlitewniku 
znalazły się m.in.: różaniec i 
droga krzyżowa z Janem 
Pawłem II, litania za wstawiennictwem święte-
go, rachunek sumienia według nauczania Papie-
ża oraz modlitwy okoliczniościowe: o dar pracy, 
potomstwa, rozpoznanie drogi życiowej i wiele 
innych. 
 

OREMUS czerwiec, lipiec 



Komunikat codziennej jadalni 
przy Parafii NMP Królowej Polski. 
Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy, solidarni 
z ubogimi, wrzucają swoją ofiarę do skarbonki w kapli-
cy lub w kościele. Tak samo dziękujemy tym, którzy 
przesyłają pomoc na konto parafialne z dopiskiem 
„pomoc dla potrzebujących”. Ostatnio otrzymaliśmy 
wsparcie w postacie darów. W obecnej sytuacji, gdy 
kawiarenka jest zamknięta już od wielu tygodni, takie 
wsparcie wydaje się konieczne. Przyjmiemy każdą po-
moc. Gdyby ktoś miał do podarowania ziemniaki, mą-
kę, owce, konfitury - to wszystko bardzo chętnie przyj-
miemy i być może to właśnie pomoże nam przetrwać 
kryzys. Niech Miłosierny Bóg pozyska nas wszystkich 
do miłosiernej, cichej, codziennej pomocy. Potrzebuje-
my ubrania dla mężczyzn, np. koszule, buty, swetry, 
przyjmiemy bieliznę, ręczniki, w miarę dobre naczynia 
stołowe.  

Panno piękniejsza od poranka, 
światło niosąca w mocnych dłoniach. 
Wiotka wieczoru kołysanka, 
jak pełnia lata, jak piwonia. 
Ref: Stań się muzyką i nie 
mijaj, 
            AVE, AVE MARYJA. 

Ogródek między Krzyżem Misyjnym a pomnikiem św. 
Jana Pawła II już obsadzony. 
Wszystkim, którzy dołożyli sta-
rań aby upiększyć ten mały pla-
cyk wielkie DZIĘKI.  
 

SZUKAMY SPONSORÓW NA 
MODERNIZACJĘ DROGI 
KRZYŻOWEJ NA PLACU KO-
ŚCIELNYM. Każda Stacja mo-
głaby mieć swojego opiekuna. 
Może nim być rodzina, klatka 
schodowa, cały blok, jedna ulica 
czy któraś ze wspólnot. A może 
Żywa Róża… Marzy się nam tam 
piękna alejka, piękne krzewy, 

ławeczki i oczywiście nowa polichromia stacji.  
 

W kościele kolejnym etapem modernizacji mają być Sedilia ‘ miejsca znajdujące się w kościele, 
przeznaczone dla służby liturgiczne w prezbiterium. 


