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Nie lękaj się! 
Kocham cię  

i wszystko Ci 
wybaczę. 

Przyjdź po  
nowe życie. Ty 
który utrudzo-
ny i obciążony 

jesteś i nie masz 
sił. Przyjdź! 

W PONIEDZIAŁEK, 3 MAJA, W NASZEJ PARAFII UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA . 
MSZE ŚW. O GODZ. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 16.00 I O 18.00 /NIE BĘDZIE 12.15/.  



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

EWANGELIA  WEDŁUG  ŚW. JANA 10, 11-18 

  Do wieczności odeszli +Danuta Ulman,  
+Jan Sierpiński, +Marian Jurczak,  

+ Wiesław Pęcherek 
Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie. 
      Rodzinom składamy najserdeczniejsze 

wyrazy współczucia. 

 

„Święty Jan Paweł II – wspomina abp Mieczysław Mokrzycki –  bardzo pilnował też majówek. W maju nie 
było dnia bez litanii loretańskiej. Chodziliśmy razem na taras, gdzie była mała kapliczka z figurą Matki Bożej 
Fatimskiej. Tam razem – Ojciec Święty, ksiądz Stanisław i ja – śpiewaliśmy litanię loretańską”. Bo Maryja 
była dla papieża, jak we wspomnianej litanii, zarówno Wieżą Dawidową, Arką przymierza, Uzdrowieniem 
chorych, jak i Królową Polski – dodaje arcybiskup. Widziałem, że w święta maryjne był bardziej radosny, roz-
promieniony. Widziałem to nie tylko ja, ale każdy, kto z Ojcem Świętym w miarę regularnie się spotykał. On 
doskonale wiedział, jak wielką rolę w naszym życiu odgrywa Matka Boża i że jest naszą orędowniczką.” 



INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

TAJEMICE EWAN-
GELII – ks. Edward 
Staniek 
Monumentalne albumo-
we wydanie znakomi-
tych komentarzy do 
Ewangelii autorstwa ks. 
prof. Edwarda Stańka. 
Ta bezcenna pozycja do 
domowej biblioteki 
przez lata służyć będzie 
jako doskonały prze-
wodnik dla wszystkich 

pragnących zadbać o własny duchowy rozwój.  
 
MISTYKA CHWI-
LI - José Tolentino 
Mendonça 
Portugalski kardynał, 
poeta, badacz relacji 
między literaturą, 
kulturą i teologią, 
zaprasza w zmysłową 
podróż, której celem 
jest doświadczenie 
Boga. Udowadnia, że 
każdy ze zmysłów 
otwiera nowe prze-
strzenie poznania i 
urealnia kontakt człowieka z otaczającym go 
światem. Z niebywałą erudycją uczy, jak czer-
pać radość z każdej chwili przeżywanej w Bo-
żej obecności. „Książka, którą można porów-
nać jedynie do „Twierdzy” Antoine'a de Saint-
Exupéry'ego. Lektura tych stron jest niczym 
spokojne kroczenie do źródła, aby zakosztować 
smaku wody” (Kasper Mariusz Kaproń OFM). 
 
DZIECI KONTRA RODZICE. BIBLIA. 
Gdzie mieszkali Adam i Ewa? Co przyniosła 

Noemu gołębica? Dynamiczna gra, w której 
dzieci rywalizują z rodzicami. Ciekawe pytania 

przeniosą Was w niezwykły świat Biblii. 



23 kwietnia oprócz wspomnienia św. Wojciecha, głównego patrona Polski, wspo-
minamy również św. Jerzego męczennika. Jako młody rycerz Jerzy oddał swoje 
życie za wiarę. Z jego postacią związanych jest również wiele opowiadań i legend. 
Najbardziej znana jest legenda opowiadająca o walce Jerzego ze smokiem, który 
zagrażał jego rodzinnej miejscowości. Jerzy pokonując smoka (wyobrażenie zła) 
uratował mieszkańców. Bardzo szybko św. Jerzy stał się patronem wielu stanów, 
zawodów. Od samego początku powstania ruchu skautowego, później harcerskie-
go w Polsce, św. Jerzy stał się też patronem harcerskiej braci. 
 
Każdego roku dzień 23 kwietnia staje się świętem dla wszystkich harcerzy. To wtedy harcerze spotykają się na 
wspólnej Mszy świętej, rozpalają pierwsze w roku harcerskie ogniska, przeżywają tzw. Turniej o włócznię św. 
Jerzego. Również w naszej parafii w piątek i sobotę odbyły się wydarzenia związane z tym harcerskim świę-
tem. Jarosławscy harcerze uczestniczyli w piątkowej Mszy świętej, po niej usiedli w braterskim kręgu, a w 
sobotę na terenie naszej parafii odbył się Turniej o włócznię św. Jerzego. 


