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Wczoraj obchodziliśmy Uroczystość św. Stanisława Biskupa. W Krakowie na Skałce odbyły 
się wielkie uroczystości. Kim był ten Biskup? Każdy pewnie wie, że został zamordowany przez 
króla Bolesława Śmiałego za to tylko, że nie bał się mówić prawdy. Pamiętajmy - to był XI 
wiek, kiedy chrześcijaństwo w Polsce było bardzo młode i musiało niemalże na co dzień prosto-
wać dawne pogańskie zwyczaje i sposób postępowania. Co złego tak naprawdę zrobił Król i 
jego towarzysze można omawiać raczej na lekcji historii. Nas interesuje to przede wszystkim, 
że Św. Stanisław, strzegąc Prawa Bożego, będąc bezkompromisowym i odważnym, upomniał 
Monarchę. Dziś oddajemy Mu cześć jako temu, który za to Boże Prawo oddał życie.  

Krew Męczenników zawsze - jak to mawiano w starożytności - jest posiewem nowych chrze-
ścijan. Nasz wróg - szatan - największe klęski ponosi wtedy, gdy dopuści do zabójstwa obrońcy 
wiary. Męczennicy byli i są siłą Kościoła. Tak jest zawsze. Za naszych czasów zamordowano 
ks. Jerzego. Pogrzeb współczesnego nam Męczennika - ks. Wikariusza z Żoliborza był wielką 
manifestacją wiary i umocnił nas w walce z systemem kłamstwa i pogardy dla Boga i człowie-
ka. Dziś również spotykają nas różne przykrości. Ten ból wyda błogosławione owoce. Módlmy 
się Siostry i Bracia o konieczną i bardzo nam potrzebną odwagę. Dar męstwa jako jeden z sied-
miu Darów Ducha Świętego jest nam dziś bardzo potrzebny. Śpiewając na codziennych majów-
kach „Przybytku Ducha Świętego” prośmy Matkę Najświętszą, aby wyprosiła nam odwagę do 
codziennego wyznawania wiary i życia wg Prawa Bożego. Warto, aby dziś na nowo wróciła 
akcja społecznościowa: NIE WSTYDZĘ SIĘ JEZUSA. Niech słowa: NIECH BĘDZIE PO-
CHWALONY JEZUS CHRYSTUS! nie staną się anachronizmem, ale niech na nowo wy-
brzmiewają w naszym życiu. Takim znakiem wiary byłyby też na pewno nabożeństwa Majowe 
przy Krzyżach i kapliczkach. Czy uda się do tego wrócić? Sam nie wiem. Pozdrawiam i życzę 
dobrego tygodnia.  

Dziś 2. niedziela miesiąca - taca przeznaczona jest na modernizację naszej świątyni.    
„Poprzez Maryję, Przyczynę naszej radości, odkryjecie, że nigdzie na świecie nie 

jesteście lepiej przyjęci, nigdzie nie jesteście bardziej kochani jak tylko przez Jezu-

sa żyjącego i prawdziwie obecnego w Przenajświętszym Sakramencie…”.   Święta 

Matka Teresa z Kalkuty 

Bardzo dzięku-
jemy Rodzi-
com Dzieci 
Komunijnych 
za dar ołtarza. 
Ofiarę 2,5 tys. 
zł. przekazuje-
my w całości 
na konto mo-
dernizacji. Ta 
solidarność z 
Parafią to bar-
dzo piękny i 
potrzebny nam 
wszystkim 
znak. Za tydzień zdjęcie drugiej grupy 
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  Do wieczności odeszły +Janina Jużyniec, 
+Zofia Rusinek, +Krystyna Raba  

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie. 
      Rodzinom składamy najserdeczniejsze 

wyrazy współczucia. 

Najważniejsze przykazanie 
Pan Jezus przekazuje nam swoje najważniejsze przesłanie: mamy się wzajemnie szanować i 
traktować z godnością. Nauczyciel stawia nam jednak poprzeczkę bardzo wysoko. Jemu zależy, 
byśmy szanowali naszych wrogów, tych, którzy nas pomawiają i walczą z naszymi wartościa-
mi. Trudne to zadanie w dzisiejszych czasach. Trudne, bo zło zdaje się wygrywać. Ogólna apa-
tia i brak realnej wspólnoty wśród ludzi sprawia, że każdy jest w jakiś sposób samotny i przy-
tłoczony rzeczywistością. Dużo dalej mamy do drugiego człowieka dziś, w erze nowoczesnych 
technologii, niż 20 lat temu, kiedy takich możliwości nie było. Właśnie z tego powodu przyka-
zanie Jezusa powinno mieć szczególną dla nas wartość. Trzeba wyjść bliźniemu naprzeciw z 
dużą dozą wyrozumiałości i skupiać się na tym co łączy, a nie co dzieli. Idąc ze świadomością, 
że sam Chrystus wybrał mnie i Ciebie, a także pamiętając o tym, że jeśli z wiarą prosimy Boga, 
to otrzymamy, co potrzebujemy, wydamy na świat owoce wielkie. 
Wstań, ja też jestem człowiekiem 
W Czytaniu z Dziejów Apostolskich Piotr napomina Korneliusza, że jest tylko człowiekiem i 
nie należą mu się pokłony. Każdy wokół nas jest równie ważną w oczach Boga istotą. Stan ma-
jątku i pozycja w życiu nie ma znaczenia. Może więc to właśnie Piotr najlepiej nam dziś poka-
zuje, że wszyscy jesteśmy dla siebie tylko i aż bliźnimi.                         Sebastian Niemkiewicz 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie 
zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przyka-
zania Ojca mego i trwam w Jego miłości. 
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. 
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie 
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. 
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam 
sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmi-
łem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. 
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc 
przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w 
imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali». 

Dzisiaj ze słusznością myślimy o św. Józefie jako o tym, który jest opiekunem i orędownikiem. 
Trzeba modlić się o to orędownictwo jak napisał kiedyś św. Jan Paweł II w „Redemptoris Cu-
stos”. Jest ono ustawicznie potrzebne Kościołowi, nie tylko dla obrony przeciw pojawiającym 
się zagrożeniom, ale przede wszystkim dla umocnienia go w podejmowaniu zadania ewangeliza-
cji świata i nowej ewangelizacji. (…) Jako Polacy z wielkim niepokojem odkrywamy nasze wady 
oraz u niektórych łatwość ulegania różnym złym ideom wyrażającym się w przyjmowaniu sposo-
bu myślenia dalekiego od Ewangelii. To powoduje narastający kryzys relacji międzyludzkich, co 
skutkuje głównie rozkładem właśnie małżeństwa i rodzin. (…) Niestety widoczne są zaniedbania 
więzi z Panem Bogiem i próby zagłuszania własnego sumienia, a wtedy religia staje się zbytecz-
nym ciężarem, co prowadzi do praktycznego odrzucenia Pana Boga. Z tego powodu odrzucane 
są też przykazania Boże, a konsumpcyjny i hedonistyczny styl życia tworzy mentalność o dopusz-
czalności wszystkiego, co tylko chwilowo człowiekowi się spodoba, w tym także eutanazji i abor-
cji.                                                                                                                                        ks. bp. Krzysztof Chudzio, wyrywki homilii ze Mszy św. 
w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, w ramach comiesięcznych modlitw w inten-
cji rodzin i obrony życia poczętego, więcej na przemyska.pl 



INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 
FRANCISZEK 
BLACHNICKI. 
KSIĄDZ, KTÓRY 
ZMIENIŁ POLSKĘ – 
Tomasz P. Terlikowski 
Nawrócił się w celi śmier-
ci więzienia gestapo nie-
długo po opuszczeniu 
obozu w Auschwitz. 
Wraz z Karolem Wojtyłą, 
Stefanem Wyszyńskim i 
Jerzym Popiełuszką re-
konstruował polski Ko-
ściół po tragedii II wojny 
światowej, w mrocznych 
dekadach PRL-
u. Intensywnie działał na rzecz trzeźwości Polaków, a 
następnie stworzył swoje największe dzieło – ruch 
oazowy. Biografia napisana z epickim rozmachem. 
Fascynująca historia człowieka, który wychował 
pokolenia Polaków.  

 NIEDZIELNIK B – 
Adam Szustak OP 
Zbiór komentarzy do 
niedzielnych czytań na 
rok B, a więc 2021. 
Książka powstała na 
podstawie homilii wy-
głoszonych w ramach 
cotygodniowej serii 
internetowej „CNN – 
Słowo na niedzielę” 
publikowanej na kanale 
„Langusta na palmie”. 
Oprócz oryginalnych 
interpretacji poszczegól-

nych fragmentów Biblii zawiera także konkretne 
wskazówki, jak usłyszane Słowo przełożyć na życie 
codzienne. 
OD MARYI DO JÓZEFA 
– O. Augustyn Pelanowski 
Czy Biblia zawiera poucze-
nia mówiące o tym jak Ma-
ryja i Józef wychowywali 
Syna Bożego? Gdzie szukać 
wskazówek i jak odkryć to 
co najważniejsze w życiu 
duchowym w dzisiejszym 
pędzącym świecie, stojącym 
na skraju upadku cywilizacji 
chrześcijańskiej? Jak ocalić 
dusze następnego i kolejnych 
pokoleń? Przewodnik dla 
wychowawców, nie tylko rodziców czy nauczycieli, 
ale dla wszystkich wychowujących dusze, choćby 
tylko jedną - swoją własną.  

NOWENNA I LITANIA LORETAŃSKA  
– modlitewnik kieszonkowy 

Piątek, 14 maja - święto św. Macieja,  
Apostoła wybranego do grona Dwunastu w 

miejsce Judasza. 



Bogu niech będą dzięki za piękną uroczystość ku czci naszej patronki – Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski. Wszyscyśmy doświadczyli czegoś, co jest nam bardzo potrzebne - 
szczególnie teraz w czasie przedłużającej się pandemii. Specjalne słowa podziękowania kieruję 
do Dzieci Komunijnych, służby Ołtarza, do chóru, który zawiązał się specjalnie na tę okazje. 
Patriotyczne i maryjne słowo kierował do nas znany nam wszystkim z rekolekcji wielkopost-
nych o. Marek, dominikanin, a całej uroczystości przewodniczył dziekan dekanatu Jarosław II, 
archiprezbiter jarosławski ks. Prałat Andrzej Surowiec. Dziękujemy p. Burmistrzowi i jego za-
stępcom, dziękujemy Przewodniczącemu Rady Miasta, dziękujemy P. Staroście i Przewodni-
czącemu Rady Powiatu, wreszcie P. Posłowi Tadeuszowi Chrzanowi. Pani minister Anna 
Schmidt nie mogła uczestniczyć, ponieważ w tym samym czasie w Warszawie uczestniczyła w 
Zgromadzeniu Narodowym. Nie zawiedli nasi parafianie, jak i nasi stali Przyjaciele.  Ufam, że 
Królowa Polski weźmie to wszystko co dotyczy nas, naszych Rodzin, naszej Parafii - wreszcie 
naszej Ojczyzny - w swoje dobre, Matczyne ręce. Św. Józefie i wszyscy Polscy Święci -  prosi-
my o wielkie wstawiennictwo w naszej sprawie. 

Prosimy uczestników kolonii w Mikoszewie o wpłatę zaliczki na numer konta: 54 9096 0004 
2001 0000 1889 0001, w tytule pisząc: Mikoszewo 2021, imię i nazwisko. Koszt całej wycieczki 
to 800 zł w przypadku osoby dorosłej, a 700 zł dla osoby do 18 roku życia. 

Ruszył Dzienny Dom Pobytu pod patro-
natem św. Józefa przy naszej Parafii. Dzię-
kujemy tym, którzy skorzystali z naszego za-
proszenia i czekamy na tych wszystkich, którzy 
są po 60 roku życia, a chcieliby wspólnie się 
pomodlić, porozmawiać i mile spędzić czas. 
Można przyjść próbnie pierwszy raz bez zgła-
szania, by osobiście zapoznać się z ofertą. Za-
czynamy Mszą św. o godzinie 7.00, ale dołą-
czyć można też później. Kończymy o godzinie 
15.00. W cenie 80 zł miesięcznie zapewniamy 
dwa posiłki. Każdego dnia Ksiądz Proboszcz 
dla chętnych prowadzi modlitwy. Szczegóły 
pod numerem telefonu 730 211 617.  
Pamiętajmy, do odważnych świat należy! 

Działa już parafialna świetlica. Każdy 
młody człowiek może przyjść i pod opie-
ką pani świetliczanki owocnie spędzić 
czas. Mamy do dyspozycji salę kinową, 
siłownię, bilard, stół ping-pongowy. 
Świetlica czynna jest w godzinach od 
10.00 do 18.00. Podopiecznym zapew-
niamy ciepły posiłek. Czekamy na pomy-
sły i propozycje ze strony rodziców, jak i 
młodzieży. Jest u nas piękny plac i liczne 
sale do zagospodarowania, mogą po-
wstać kółka zainteresowań, np. koło sza-
chowe, czy fanów gier planszowych. 
Kontakt pod numerem telefonu 666 275 
995. Serdecznie zapraszamy! 


