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XVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 

Intencje modlitewne na sierpień Ogólna: Módlmy się za wszystkie osoby, które 

pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz za ich rodziny.   
Różańcowa: O trzeźwość naszego narodu.  Parafialna: Aby Polska była Polską. 

W imieniu Burmi-
strza Miasta Jaro-
sławia Pana  
Waldemara Palucha  

DZIŚ W NASZEJ 
PARAFII CAŁY 
DZIEŃ BĘDZIE-

MY GOŚCIĆ  
AUTORA  
KSIĄŻKI    

DOBRY ŁOTR 

serdecznie zapraszamy na obchody 76. 
Rocznicy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego, które odbędą się 1 sierpnia 2020 
r. na placu Ks. Piotra Skargi w Jarosła-
wiu o godz. 17.00 
O godz. 18.00 w Kolegiacie pw. Bożego 
Ciała odbędzie się Msza św. w intencji 
powstańców.  Prosimy o dostosowanie 
się do bieżących zaleceń  
sanitarno-epidemiologicznych. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE          

EWANGELIA WG  ŚW. MATEUSZA 13, 44-52  

DO WIECZNOŚCI ODESZLI 
 

+BARBARA PIETRUSZKA 
+WERONIKA TALENT 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

Poniedziałek -  27 lipca  
INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

28 lipca 

29 lipca 

30 lipca

2 sierpnia

 

1 sierpnia

KALENDARIUM LITURGICZNE 

 

 

NIE JESTEŚ SKAZANY 
– Grzegorz Czerwicki, 
Renata Czerwicka 
Opowiedziana w filmowy 
sposób historia byłego 
skazańca, który najpierw 
stracił wszytsko: rodzinę, 
wolność, trafił na 12 lat za 
kraty, a potem, po wyjściu 
z więzienia… wszystko 
wygrał! Jego życie zmie-
niło się o sto osiemdziesiąt 

stopni, choć nikt w więzieniu nie dawał mu na 
to żadnych szans! Dzięki komu to się udało? 
Co dokładnie się wydarzyło? Kogo spotkał na 
swojej drodze? Jak dziś wygląda jego życie? O 
tym wszystkim opowiada w swojej książce. 

  
ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II WIELKI – Papież 
Franciszek i ks. Luigi Ma-
ria Epicoco 
Wszystko zaczęło się od krót-
kiej rozmowy z papieżem ks. 
Luigiego Marii Epicoco, w 
trakcie której Franciszek po-
dzielił się osobistymi wspo-
mnieniami o św. Janie Pawle 
II. Właśnie wtedy zrodził się 
pomysł tej książki. Franci-
szek zapragnął opowiedzieć 
światu, kim tak naprawdę jest 
dla niego święty Jan Paweł II. W tej niezwykłej 
rozmowie odkrywamy papieża jako prawdzi-
wego spadkobiercę i kontynuatora nauki papie-
ża Polaka. Franciszek odnosi się do wielu kwe-
stii często dyskutowanych we współczesnym 
Kościele, takich jak rola kapłanów w świecie, 
celibat czy znaczenie tajemnic fatimskich.  

– Prawie milion Polaków jest uzależnionych od alkoholu, prawie 4 miliony Polaków nadużywa 
alkoholu, około półtora miliona dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoholowym,  
ponad 10 tysięcy Polaków umiera każdego roku od legalnie sprzedawanego alkoholu. 




