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1985. Kamień węgielny poświęcony został  9 paź-
dziernika 1983 roku. Poświęcenia 

 W niedzielę posługę Słowa 
Bożego po raz drugi będzie 
pełnił ks. dr Łukasz Jastrzęb-
ski, którego prosimy by nas 
duchowo przygotował do 
konsekracji ołtarza w naszej 
świątyni. Z taką intencją ks. 
poprowadzi w najbliższą 
środę Nowennę Miesięcy 
przygotowującą z kolei do 
Uroczystości Królowej Pol-
ski 3– go Maja.  Wszystkich, 
wszystkie wspólnoty proszę 
o wielką mobilizację!!! 



EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA 12, 38-44 

Pierwsi męczennicy Polski 
    Benedykt był Włochem, urodził się ok. roku 970 w Benewencie, został duchownym, ale widząc nie naj-
lepszy przykład kapłanów w tym mieście, postanowił prowadzić życie eremity. Zetknął się ze św. Romual-
dem. Towarzyszem jego męczeństwa był Jan, który urodził się w 940 roku, był synem patrycjuszowskiej 
rodziny weneckiej. Będąc w Pereum, w klasztorze św. Romualda, Benedykt i Jan spotkali tam św. Brunona z 
Kwerfurtu, który organizował misje dla Polski. Wysłano więc na północ właśnie Benedykta i Jana. Na po-
czątku 1002 roku dotarli na dwór polskiego króla.      To właśnie Bolesław Chrobry, podczas spotkania w 
Gnieźnie, prosił cesarza Ottona III, o przysłanie nowych misjonarzy do naszej Ojczyzny. Król zachęcił Bene-
dykta i jego towarzysza Jana, by zatrzymali się na dłużej w Wojciechowie pod Międzyrzeczem, gdzie zbudo-
wano dla nich skromny klasztor mający być głównym ośrodkiem dla ich misyjnych wypraw. Misjonarze 
wiedli tam życie pełne prostoty, trwając na modlitwie i studiując Pismo Święte. Materialnie byli wspomagani 
przez króla. Przyłączyła się do nich trójka polskich młodzieńców: rodzeni bracia Izaak i Mateusz, Barnaba, 
a także brat-laik, Krystyn.        W spełnianiu swej misji, w związku z narastającym konfliktem pomiędzy 
Chrobrym a nowym cesarzem, doświadczali różnego 
rodzaju trudności. Przybycie św. Brunona do Polski 
opóźniało się, dlatego do Rzymu został wysłany Bar-
naba, by otrzymać nowe instrukcje odnośnie ewangeli-
zacji polskich ziem.                Podczas nieobecności Bar-
naby, 10 listopada 1002 roku, ich klasztor został na-
padnięty niespodziewanie przez złych ludzi, spodzie-
wających się znaleźć w eremie bogate łupy. Mnisi 
zostali jeden po drugim śmiertelnie ugodzeni miecza-
mi. Z modlitwą na ustach oddawali ducha Bogu, prze-
baczając chciwym pieniądza oprawcom. Na wieść o 
tym tragicznym wydarzeniu, papież Jan XVIII zaliczył 
ich od natychmiast do grona świętych męczenników. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Strzeżcie się uczonych!          Bycie uczonym zobowiązuje do przykładnego życia. Ale co zro-
bić, gdy dziś uczonym może być każdy, kto się takim nazywa? Poziom edukacji jest tak niski, 
że nie trzeba być mądrym, by zdobyć potrzebne tytuły i się na nie co rusz powoływać. Trzeba 
naprawdę otworzyć się na dary Ducha Św., by odnaleźć prawdę w opiniach ekspertów, 
którzy sami sprzeczają się ze sobą. 
     Bycie uczonym to bycie autorytetem. Ale co znaczy dziś autorytet, gdy dla nikogo nie liczy 
się wiedza i doświadczenie, historia i losy naszego kraju. Młodzież za nic ma nauki rodziców i 
dziadków, a z drugiej strony dorośli sami zachowują się bez szacunku względem siebie. 
Skąd więc brać przykład dobrego życia? 
    Nauczyciel, prawdziwy autorytet wszystkich czasów, daje nam za przykład wdowę. Wdowę, 
cichą i ubogą, która rzuciła na ofiarę najmniej ze wszystkich. Pan Jezus jednak mówi, że naj-
więcej. Jak to możliwe? Przecież grosz zawsze będzie warty mniej niż złotówka. Musimy jed-
nak popatrzeć na sytuację po Bożemu, a nie po ludzku. Bóg jest sprawiedliwy i ocenia nas 
względem naszego podejścia. Dlatego nie powinniśmy narzekać na nasze życie, ale robić to, co 
w naszej mocy. Tak jak wdowa, musimy robić tylko i aż to, co jesteśmy w stanie. Pan Jezus 
to widzi i docenia. Bez względu na to, czy wykopiemy studnię w Afryce, czy podamy szklankę 
wody spragnionemu na ulicy.                                                                                                                                                         Sebastian Niemkiewicz 



INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

O ŻYCIU POZAGROBO-
WYM. SPOTKANIA Z 
DUSZAMI CZYŚĆCO-
WYMI – Fulla Horak 
Fulla (Stefania) Horak, Sybi-
raczka i filozof, cudem prze-
trwała sowieckie łagry. Wy-
dobyła się z ciemności nie-
wiary i ateizmu a za Łaską 
Bożą stała się mistyczką. Pan 
Bóg pozwolił jej zajrzeć do 
Czyśćca i Piekła, rozmawiać 
ze świętymi i błogosławiony-

mi. Św. Magdalena Zofia Barat przekazała mistyczce 
wiele pouczeń, jak powinniśmy żyć, aby zasłużyć na 
wieczne zbawienie. Fulla Horak w swoich ducho-
wych kontaktach uzyskiwała też wskazówki dotyczą-
ce konkretnych osób, o których losy zadawała pyta-
nia. Dana jej była także wizja przyszłości Polski. 
POWROTY Z TAMTEGO ŚWIATA – Henryk 
Dominiczak 
Książka poświęcona 
największemu proble-
mowi człowieka: 
śmierci i jej następ-
stwom. W oparciu o 
skrupulatnie zebraną 
dokumentację histo-
ryczną oraz doznania i 
doświadczenia setek 
ludzi autor próbuje 
pokazać (na wielu 
przykładach), że śmier-
ci człowieka – w rozu-
mieniu powszechnym 
– nie ma: jest tylko 
życie! Śmierć jest jedy-
nie bramą, przez którą trzeba przejść do nowego życia 
w innym wymiarze. 

MODLITEWNIK ZA 
ZMARŁYCH – wyd. 
Rafael 
Modlitwa za zmarłych jest 
ważną powinnością. Mo-
żemy przez nią wyrazić 
miłość wobec naszych 
bliskich, których kochali-
śmy, a także pomóc tym 
wszystkim, którzy potrze-
bują naszej modlitwy, 
gdyż cierpią, dostępując 
oczyszczenia przez czy-
ściec. Niech pomocą w 
tym będzie zaproponowa-
ny modlitewnik.  



W naszym kościele Królowej  
Polski w Jarosławiu  w dniu  
11 listopada 2021 Msza św.  
za Ojczyznę o godz. 11.00.  

P O M Y Ś L CZY NIE WARTO TAM  POJECHAĆ.  

„Będzie to czas spotkania ze Słowem, osobistej  
modlitwy, doświadczenia wspólnoty, ale także  

nie zabraknie praktycznych warsztatów potrzebnych 
każdemu z ewangelizatorów.” 

Szukamy wolontariuszy - każdy z nas może coś dobre-
go zrobić. Wystarczy tylko chcieć!!! Tel. 730 211 617 

W sobotę, 6 listopada, o godz. 
19:00 w Katolickim Centrum Kul-
tury przy parafii pw. Chrystusa 
Króla odbędzie się koncert Norber-
ta „Smoły” Smolińskiego, lidera 
zespołu Contra Mundum. Wcze-
śniej, o 18:00 Msza Św. w intencji 
Ojczyzny. 


