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Wyprawa Róż Żywego Różańca z ks. Piotrem  
Krzychem do Nowin Horynieckich, 19 czerwca. 

             Jednym z dowodów na istnienie Pana Boga jest stworzony świat. Patrząc na bogactwo Ziemi i ogromny 
bezkresny kosmos, na potężne góry i bezkresne morza i oceany, człowiek musi dostrzec w tym wszystkim 
rękę Stwórcy. Piszę te słowa na statku, którym nasza grupa kolonijna przemieszcza się z portu w Gdańsku 
przez Sopot do najbardziej wysuniętego wierzchołka lądu w Polsce, czyli na Hel. Wielokrotnie jako pielgrzym 
do Sanktuariów Włoch, Francji i Portugalii miałem okazję podziwiać wody Morza Tyrreńskiego, Morza Ty-
beriadzkiego i Oceanu Atlantyckiego. 
             Dziś jednak, patrząc na piękno naszego Morza Bałtyckiego, chciałoby się powtarzać za psalmistą:  

                 Siostry i Bracia - bardzo dziękuję wszystkim, 
którzy rozumieją sens organizowania pielgrzymek, wycieczek, zimowisk i letnich kolonii. Jako Polacy po-
winniśmy znać naszą Ojczyznę nie tylko z lekcji geografii i historii. Więcej - powinniśmy nawiązywać przy-
jaźnie i razem się wspierać. Gdyby ta myśl była jeszcze bardziej rozumiana to np. Nasza Parafia w Jarosławiu 
mogłaby zawrzeć więzi partnerstwa z Parafią nad morzem, w górach, czy na Ukrainie. Słyszymy o partner-
stwach miast, gmin, ale jak to się przekłada na naszą codzienność? Nie wiem. Prośmy Ducha Świętego, Du-
cha Bożej Mądrości abyśmy wszyscy mówili codziennie językiem zgody, współpracy, życzliwości i przyjaź-
ni. Tylko taka mowa przystoi człowiekowi, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. 

                  Z wdzięcznością Panu Bogu za piękną pogodę, za cudowny zapach polskich kwiatów, za wszystko co 
nas otacza, życzę Wam pięknych wakacji i pragnę, abyśmy wszyscy żyli pod sztandarem Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i Jego Niepokalanej Matki. 

(…) Chwalcie Go, słońce i księżycu, 
chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące. 

Chwalcie Go, nieba najwyższe 
i wody, co są ponad niebem: 
niech imię Pana wychwalają, 

On bowiem nakazał i zostały stworzone, 
utwierdził je na zawsze, na wieki; 

nadał im prawo, które nie przeminie. 
Chwalcie Pana z ziemi, 

potwory i wszystkie morskie głębiny  
(…) (Ps. 148) 

W ciszy leśnej zagubiona  

Stoisz pośród wrzosów  

O kapliczko białobrzoza  

Domku modlitw mych  

O Madonno zadumana  

Panno jasnooka  

W dłoniach niosę Ci modlitwę  

Co jak echa dzwon  

Jak figurka krucha z wosku  

Z rączką odłamaną  

Jak mchu szepty w środku nocy  

Jak wody śpiewanie  
Słońca uśmiech, szał zieleni  

Zapach macierzanki  

Szare dni i siwe smutki  

Są wody śpiewaniem 

Kapliczka 

Tekst pochodzi z www.tekstowo.pl/piosenka,oratorium,kapliczka.html  

https://www.tekstowo.pl/piosenka,oratorium,kapliczka.html


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

EWANGELIA WEDŁUG ŚW. MARKA 6, 1-6 

  Do wieczności odeszła:  
+Emilia Gajewska  

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie. 
      Rodzinie składamy najserdeczniejsze 

wyrazy współczucia. 

Najciemniej pod latarnią 
            „Czyż nie jest to cieśla?” pytają się nawzajem ludzie w synagodze, którzy słuchają Pana Jezu-
sa. Wątpią, no bo jak to tak może być, że zwykły robotnik mówi mądrości na temat życia i głosi 
Słowo Boże. Tym ludziom wydawało się, że znali go dobrze. Zapamiętany przez nich obraz Jezu-
sa już na zawsze będzie taki sam; to niewykształcony syn prostego cieśli. Przez swoje zaślepienie 
nie mogą dojrzeć Boga i usłyszeć Jego prawdy. 
             My też często jesteśmy zablokowani przez ocenianie innych. Ile prawdy o świecie i sobie mo-
glibyśmy się dowiedzieć, gdybyśmy otworzyli się na ludzi wokół nas, a nie odrzucali ich słów z 
powodu naszych uprzedzeń do nich. Jak wyglądałoby nasze życie duchowe, gdybyśmy słuchali,  
a nie tylko słyszeli i oceniali. Nauczyciel powinien uczyć się od uczniów tak samo jak oni od 
niego. Rodzice powinni zrozumieć, że dziecko jest obrazem ich samych i daje im wskazówki co 
robią źle. Od każdego człowieka możemy się czegoś nauczyć, choćby tego, jakich błędów w ży-
ciu nie popełniać i za takie nauki powinniśmy być wdzięczni Bogu, bo On stawia na naszej dro-
dze wszystkich ludzi.  
           Syn Boży przyszedł rozmawiać nie z wykształconymi, ale z ludźmi prostymi. Może więc i my, 
zwykli ludzie, moglibyśmy „ukorzyć się” i wysłuchać co mają do powiedzenia ci, którzy w na-
szym mniemaniu niewiele wiedzą…                                                                                                                                    Sebastian Niemkiewicz 

W dniach od 4 do 15 lipca 2021 r. będziemy przeżywać w naszej Archidiecezji III Diecezjalną 
Sztafetę Różańcową, której patronuje i błogosławi abp Adam Szal. Towarzyszy ona tegorocz-
nej pielgrzymce na Jasną Górę, która odbywa się również w formie sztafetowej. Sztafeta Ró-
żańcowa zaczyna się 4 lipca, po eucharystii rozpoczynającej pielgrzymkę, i trwa do 15 lipca. 
Każda parafia ma przypisany swój termin.  
 

Nasza Parafia jest zaproszona do udziału poprzez odmawianie  
Różańca 6 lipca o 23:20. Kościół będzie w tym czasie otwarty. 
Gorąco prosimy o tę modlitwę i zapraszamy do przyjścia do kościo-
ła. Modlić można się też oczywiście we własnym domu. 
 
Uczestnicy Sztafety Różańcowej swoją modlitwę ofiarują za Archidiecezję, biskupów i kapła-
nów posługujących w naszej Archidiecezji, za przygotowujących się do kapłaństwa w Semina-
rium Duchownym w Przemyślu, za zgromadzenia zakonne, o nowe powołania kapłańskie, za-
konne i misyjne oraz we wszystkich intencjach, które w dniach trwania 41. Przemyskiej Archi-
diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki będą nieśli pielgrzymi fizycznie idący na Jasną Górę, duchowi 
pielgrzymi i uczestnicy Diecezjalnej Sztafety Różańcowej. 



INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

CZY WARTO UMIE-
RAĆ ZA SMARTFO-
NA? – Krzysztof Za-
nussi 
Książka opowiada o 
tym, za jakie wartości 
umierali ludzie na prze-
strzeni wieków. Porusza 
wątek wolności, zwłasz-
cza tej rozumianej w 
wymiarze wewnętrz-
nym. Stawia pytania o 
to, czy są dziś jeszcze na 
świecie ludzie prawi, 
bohaterowie, których nie da się̨ „kupić́” za żad-
ne pieniądze. Rozważania o wartościach, za 
które warto zapłacić – aż do tej najwyższej 
heroicznej ceny, którą poniósł Chrystus czy 
Maksymilian Kolbe: złożenia na szali własne-
go życia. 

NIEOSTATNIE KU-
SZENIE. JAK PRZE-
TRWAĆ NOC KO-
ŚCIOŁA – Maciej 
Biskup OP 
„Kuszenie Szatana w 
Kościele dokonuje się 
w sposób bardzo sub-
telny, za pomocą reli-
gijnego języka i ko-
ścielnej narracji, po-
wołującej się na rzeko-
my duchowy autory-
tet. Aby ta szczególna 
noc Kościoła ustąpiła, 

jego ludzie muszą zdobyć się na odwagę zstą-
pienia na dno grzechu w Kościele, tak aby roz-
począł się proces oczyszczenia i odnowienia 
wszystkiego w Chrystusie” - Maciej Biskup 
OP. Duchowy przewodnik na czas kryzysu. 
ANIOŁEK MICHAŁEK I DNI ŚWIĄ-
TECZNE – wyd. Gaudium 
W ciągu roku jest 
wiele dni świątecz-
nych, które w Koście-
le obchodzimy uro-
czyście. Aniołek Mi-
chałek zaprasza Was 
na nową przygodę, 
podczas której wraz 
ze swymi przyjaciół-
mi pokaże Wam te 
piękne święta. Do-
wiecie się, co w tych 
dniach wspominamy i 
dlaczego są one dla 
nas ważne. 

Św. Jan z Dukli - urodził się ok. 1414 roku, zmarł 
29.09.1484. Naukę na poziomie szkoły parafialnej 
odbył prawdopodobnie w Krośnie, w klasztorze 
franciszkanów. W młodości przebywał w pustelni 
na wzgórzu Zaśpit w Trzcianie koło Dukli. Około 
roku 1434 wstąpił do franciszkanów w Krośnie. 
Przez kilka lat studiował teologię w Krakowie, w 
konwencie franciszkańskim. W wieku 60 lat prze-
szedł do surowszej gałęzi Zakonu - bernardynów. 
Był kaznodzieją i spowiednikiem, pod koniec życia 
utracił wzrok. 



Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Centrum Kultu-
ry i Promocji na tegoroczne wakacje. Pierwsze wyda-
rzenia już w ten weekend na pl. Św. Michała. W pro-
gramie atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 
Szczegóły na stronie ckip.jaroslaw.pl i plakatach wi-
szących w mieście. 


