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Bogu niech będą dzięki. Jeśli się widzi mnóstwo ludzi,
którzy ze sobą rozmawiają, bawią się i widać, że są sobie Decyzją Księdza Arcybiskupa ks. Paweł
bliscy - to jest za co dziękować. Jeśli widzi się mnóstwo Storek zostanie z dniem 22 sierpnia prodzieci, które wspinają się wysoko na dmuchaną zjeżdżalnię i boszczem w parafii w Kuńkowcach. Już
bez końca podskakują na trampolinie w bliskości ze swoimi dziś bardzo dziękujemy ks. Pawłowi za
Rodzicami - to jest za co Bogu dziękować.
piękną posługę w naszej parafii i gratuMoi Kochani - ostatnią niedzielę zapisuję w kronice wielki- lujemy proboszczowskiej nominacji.
mi literami. Najpierw słowo wdzięczności do Sióstr Józefitek z Tarnowa i Tuchowa, które na każdej Mszy św. głosiły Słowo i pięknie śpiewając chwaliły Boga w naszej świątyni. Następnie dziękujemy Zespołowi z Nowego Sącza „Promyczki dobra”, który wraz z ks. Andrzejem, p. Agnieszką i naszą Scholą pod kierownictwem ks. Pawła Storka przepięknie animował Eucharystię o godz. 11.00. Później oba zespoły wystąpiły na scenie.
Kolejne podziękowanie kieruję do Orkiestry Dętej w Jarosławiu, która uświetniła Kolejny Marsz im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. W tym roku Marsz wyruszył o godz. 15.00 spod pomnika Mikołaja Kopernika i
ul. 3-go Maja przeszedł na plac naszego kościoła Królowej Polski. W tym momencie jeszcze raz z dumą
wypowiadam słowa, które jak refren towarzyszyły nam w to niedzielne popołudnie: NIECH ŻYJE POLSKA! BOHATEROM CZEŚĆ I CHWAŁA! Nie byłoby Marszu bez wsparcia dzieci od Sióstr Służebniczek z ul. ks. Lisińskiego i Sióstr Niepokalanek. Bardzo dziękujemy! Dziękujemy również jarosławskiej
policji, która w ten upalny dzień zabezpieczyła patriotyczny przemarsz główną ulicą Jarosławia. Jakżeż nie
dziękować dzieciom z Przedszkola Sióstr Służebniczek, które jak zawsze wystąpiły z gracją i kunsztem dziękujemy serdecznie Siostrom. Wielkie Bóg zapłać Zespołowi Ludowemu z Jagiełły, który w pięknych
strojach ludowych umilił popołudniowy czas piękną pieśnią biesiadną, ludową i patriotyczną.
Nie byłoby Pikniku, gdyby nie nasze Parafianki, które z wielką otwartością i staropolską gościnnością upiekły wyśmienite, domowe ciasto. Dziękuję za każdy wolontariat i wszelką życzliwość. Nie wymieniam nikogo imiennie, by czasem Kogoś nie pominąć. Tym bardziej, że u nas w tym względzie obowiązuje duża dyskrecja. Bóg zapłać. Słowa wdzięczności kieruję do Dyrekcji, Grona Nauczycielskiego i Uczniów Zespołu
Szkół Innowacyjnych za pokaz mody i różne stanowiska. Można np. było zobaczyć wystawę pokazującą
strukturę znanych nam wszystkich drzew. Słowa wielkiego podziękowania kieruję do Władz naszego Miasta
za dużą scenę i nagłośnienie. Nie byłoby Pikniku bez tradycyjnej już zabawy, którą zagwarantował drugi raz
z kolei zespół The Respect Band. Egzamin zdała na pewno cała załoga naszej kawiarenki i księgarni. Wiem,
że niejednokrotnie zaprosiłyście do współtworzenia
tego wszystkiego całe swoje rodziny. Za ogarnięcie
Wyprawa Róż Żywego Różańca z ks. Piotrem
tego wszystkiego z całego serca dziękuję i wiem, że
Krzychem do Nowin Horynieckich, 19 czerwca.
można na was liczyć. Dzięki waszej inspiracji jadło
wiejskie w tym roku podawały panie w strojach
ludowych z koła Gospodyń z Tuchli. Myślę, że ten
kierunek zaproszenia naszych sąsiadów z taką bądź
inną ofertą będziemy w przyszłości jeszcze bardziej
promować. Był z nami zasłużony, wielkiej kultury
fotograf p. Henryk Grymuza. Była z nami na marszu Telewizja POD 24. Zagościł do nas kucyk z
dworku Zamojskiego.
Wszystkim uczestnikom jak i organizatorom składam wielkie Bóg zapłać. Przepraszam za to, że Msze św. o godz. 16.00 i 18.00 mogły być trochę zakłócone Miłosierny Bóg nam to wybaczy. Kończę słowami wielkiego zaproszenia do budowania naszej wspólnoty
narodowej, do pielęgnowania polskich tradycji. Myślę, że to wydarzenie to kolejny krok, by Polska była silna
Bogiem i rodziną. Niech Miłosierny Pan Jezus wszystkim błogosławi. Już dziś zapraszam na dwa występy w
niedzielę 25 lipca - pierwszy po Mszy o godz. 16.00 - wystąpi kapela z Lubaczowa, a drugi po Mszy o godz.
18.00 - wystąpi zespół Respect.

EWANGELIA WEDŁUG ŚW. MARKA 5, 21-43
Jak trwoga, to do Boga
Jair, przełożony synagogi, w geście ostatecznej rozpaczy pada do nóg Syna Bożego i prosi Go o interwencję, o
zmianę losu – niechybnej śmierci swojej córki. Tak bywa i u nas - kiedy już nic nie możemy zrobić, uciekamy
się do modlitwy. A czy nie od modlitwy powinniśmy w ogóle zacząć walkę z problemem? A najlepiej to nie
zaczynać kiedy problem się pojawia, ale trwać w modlitwie cały czas, także gdy wszystko układa się po naszej
myśli. Nie można traktować Boga przedmiotowo, tylko jako koła ratunkowego, ale bardziej jako Ojca, z którym cały czas mamy relację.
Nie bój się, wierz tylko!
Po raz kolejny Nauczyciel napomina mnie i Ciebie, abyśmy się nie bali. Tydzień temu uczniowie przestraszyli
się burzy, a czego dziś przestraszył się Jair? Utraty swojej ciężko chorej córki. Pan Jezus zastał w domu przełożonego synagogi już tylko lament. Stało się, dziecko umarło. Wszyscy stanęli przed murem po ludzku nie do
przebicia. I zaczęli płakać, żałować i gdybać. Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko
śpi. Pan Jezus napotyka zwykłych ludzi, którzy rozumują tak bardzo po ludzku, że nawet w tej smutnej chwili,
zamiast przeżyć śmierć dziewczynki, wyśmiewają Nauczyciela. A za chwilę musieli się tego wstydzić, bo ich
„ludzkość” doświadczyła „Boskości” Jezusa.
Sebastian Niemkiewicz
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy! Kiedy w ostatniej gazetce przeczytałam nieco bardziej współczesny
tekst „Desideraty”, przypomniały mi się lata studenckie i „Piwnica pod Baranami”, gdzie ową „Desideratę”
można było słyszeć zawsze, ponieważ ówczesny zespół na czele z Piotrem Skrzyneckim uczynił ją swoim
hymnem.
Od tego czasu zmieniło się wiele. Przybyło nam lat, ale także oszlifowały się nasze gusty i poglądy. Ja – jako
człowiek wiary – w swoich mini felietonach próbowałam pokazać, co jest istotne, równocześnie jednak chciałam uniknąć tzw. mowy kaznodziejskiej, bo to należy zostawić teologom. Mam też nadzieję, że znajdzie się
ktoś młodszy, kto wykorzysta swój talent i zechce pójść w moje ślady lub nawet mnie przeskoczy. Wszak
dobra nigdy za wiele.
Dzisiaj, rozstając się z Państwem, mam nadzieję że tylko na czas wakacji, chciałam przytoczyć domniemaną
modlitwę św. Tomasza z Akwinu, przy którego grobie w Tuluzie ów tekst znaleziono. Święty Tomasz z
Akwinu, jak ongiś mówiono „największy święty wśród filozofów i największy filozof wśród świętych” żył w
średniowieczu i zmarł mając 49 lat. Ten wykształcony we Francji i Włoszech Dominikanin myślał nie tylko
jak filozof, ale przede wszystkim jak rozważny człowiek. Przypisywany mu tekst pokazuje, że mentalność
ludzi niewiele się zmieniła, że trudno uniknąć nam błędów powtarzanych zawsze i przez wszystkich.
Spróbujmy więc przeczytać tekst z uwagą i zastanowić się nad sobą. To nie nakaz religijny, ale normalna konieczność, by uczynić nasze życie lepszym. Życzę udanych i pożytecznie spędzonych wakacji. Barbara
A oto tekst modlitwy umieszczonej na grobie św. Tomasza w Tuluzie:
Panie, Ty wiesz lepiej, aniżeli ja sam, że się starzeję i pewnego dnia będę stary. Zachowaj mnie od
zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. Odbierz mi chęć
prostowania każdemu jego ścieżek. Uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym, czynnym lecz nienarzucającym
się. Szkoda mi nie spożytkować wielkich zasobów mądrości, jakie posiadam, ale Ty, Panie, wiesz, że chciałbym
zachować do końca kilku przyjaciół.
Wyzwól mój umysł od niekończącego się brnięcia w szczegóły i dodaj mi skrzydeł, bym w lot przechodził do
rzeczy. Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i cierpień - w miarę jak ich przybywa, a chęć ich
wyliczania staje się z upływem lat coraz słodsza. Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami o cudzych
cierpieniach, ale daj mi cierpliwość wysłuchania ich.
Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę o większą pokorę i mniej niezachwianą pewność, gdy moje
wspomnienia wydają się sprzeczne z cudzymi. Użycz mi chwalebnego poczucia, że czasem mogę się mylić.
Zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać. Nie chcę być święty, ale
zgryźliwi starcy to jedno ze szczytowych osiągnięć szatana. Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w
nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet w ludziach. Daj mi, Panie, łaskę mówienia im o tym…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ

CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA
PO DRUGIEJ STRONIE
– Michalel H. Brown
Każdy z nas wie, że umrze.
Niektórzy jednak przekroczyli próg śmierci, by następnie powrócić do swej ziemskiej codzienności. Książka
przedstawia
fascynujące
opisy ludzkich doświadczeń
związanych z przeżyciem
śmierci klinicznej.
NIOSĄCA DUCHA – Małgorzata Forysiak
Czy da się pisać o Maryi w taki sposób, że czytelnik –
wciągnięty w wir opisywanych wydarzeń – traci poczucie upływającego czasu
i chce by lektura trwała jak
najdłużej? Autorka udowadnia, że to możliwe.
Czytając tę książkę, dowiesz się m.in.: co o narodzinach Jezusa mówią
apokryfy i mistyczki; dlaczego Maryja była obecna
pod krzyżem, a zabrakło jej
przy grobie; dlaczego dogmat o Wniebowzięciu
przez wieki wzbudzał tak
wielkie kontrowersje oraz dlaczego czasy ostateczne
będą należały do Ducha Świętego i Maryi.
Z okazji wtorkowego święta Ich patronów Apostołów Piotra i Pawła - księżom Pawłowi
Storkowi, Pawłowi Serwańskiemu i Piotrowi
Krzychowi składamy serdeczne życzenia.
Niech Chrystus Miłosierny zawsze gości w
Waszych sercach i zsyła potrzebne łaski.
Prosimy o objęcie Księży swoją modlitwą.
Intencje modlitewne na lipiec:
Ogólna: Abyśmy w konfliktowych sytuacjach
społecznych, gospodarczych i politycznych byli
odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i
przyjaźni.
Diecezjalna: Za wszystkich przebywających na
emigracji, aby trwali w łączności z Kościołem
przez celebrację Najświętszej Eucharystii.
Parafialna: Za Rodziny przeżywające trudności.
Do wieczności odeszły: +Halina Brzeziak,
+Maria Iwanowskia
Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie.
Rodzinom składamy najserdeczniejsze
wyrazy współczucia.

Marsz Rotmistrza Pileckiego

Zdjęcia (z wyjątkiem 2 pierwszych) autorstwa nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół
Innowacyjnych: Pani Renaty Stefanowskiej- Drewniak, Pana Tomasza Bieniasza ,
Wiktorii Kędrackiej oraz Julii Kotarby.

Więcej zdjęć na krolowajaroslaw.pl

Bogu niech
będą dzięki!

