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Widzimy na co dzień Uchodźców z Ukrainy z bliska.  
    W sobotni wieczór (26.02.2022), idąc z kościoła po Mszy św. o 
godz. 18.00 spotykam koło zakrystii samochód na ukraińskich reje-
stracjach, drzwi pootwierane. Dowiaduję się, że Nasi ludzie spotkali 
ich na ulicach Jarosławia. Zatrzymali się z powodu awarii samochodu. 
Jechali z bardzo odległej od nas części Ukrainy. Ona jest nauczyciel-
ką etyki. Towarzyszy jej piętnastoletni syn, rodzice - ojciec sparaliżo-
wany i niepełnosprawny sąsiad. To tylko jedna historia. Każda nowo 
poznana rodzina to nowy dramat pisany łzami.  
     Chciałbym jednak podzielić się jedną cenną uwagą. Za każde 
dobro otrzymane są niezwykle wdzięczni. Pragnę tę ich wdzięczność 
przekazać tym wszystkim, którzy tak bardzo spontanicznie 
i wielkodusznie wspierają Uchodźców z Ukrainy. Bardzo, bardzo w ich 
imieniu  dziękuję.  
     Siostry i Bracia - uważam, że zdajemy egzamin z chrześcijaństwa. 
Czuje się to w sercach. Niech Bóg błogosławi nam wszystkim - 
AMEN. 
     Za Rekolekcje wielkopostne pod przewodnictwem ks. profesora 
Piotra Goliszka mówmy razem: CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DU-
CHOWI ŚWIĘTEMU - Bogu niech będą dzięki.  
    Bóg zapłać za ofiarne wsparcie Uchodźców z Ukrainy - do puszek 
w ostatnią niedzielę zebrano 9.841,86 zł. 
    Dziś także po każdej Mszy św. można złożyć na ten cel ofiarę do 
puszek.   
    Za tydzień 2. niedziela marca – ofiarą do puszek wspieramy spłatę 

naszej nowej posadzki i ogrzewania podłogowego.

Czas rekolekcji jest po to, aby odnowić swoje życie. Jest czasem drogi ku 
Bogu. Jest również wyzbyciem się samowystarczalności oraz uświadomie-
niem sobie, że potrzebuję Boga, potrzebuję Jego łaski, Jego Miłosierdzia, 
Jego przyjaźni i miłości. 

Bardzo serdecznie dziękuję za wspólne rozważania, wspólną modlitwę i do-
świadczenie Boga bogatego w miłosierdzie, przychodzącego do nas w swoim 
słowie i Eucharystii. 

Niech towarzyszy Wam piękna prawda, że Bóg jest bliski człowiekowi, jest 
taki dostępny, aby człowiek nigdy już nie był sam. 

Życzę owocnego czasu Wielkiego Postu i radosnego spotkania ze Zmar-
twychwstałym Jezusem Chrystusem – do którego z wiarą i nadzieją wciąż 
wołajmy Jezu ufam Tobie!                                                                                                     ks. dr hab. Piotr Goliszek 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

„Kościół i świat bardzo potrzebują kultu eucharystycznego. Jezus czeka na nas w tym sa-
kramencie miłości. Nie odmawiajmy Mu naszego czasu, aby pójść spotkać Go w adoracji, 

w kontemplacji pełnej wiary, otwartej na wynagrodzenie za ciężkie winy i występki świata. 
Niech nigdy nie ustanie nasza adoracja”.                         Św. Jan Paweł II 

Nie samym chlebem żyje człowiek 
    Nauczyciel poszedł pościć na pustynię. On, który w ogóle postu nie potrzebował, ani nie 
miał za co pokutować, odszedł od ludzi, żeby przez czterdzieści dni być tylko ze swoim Oj-
cem. Można by pomyśleć, że zrobił to w naszej intencji. Dodatkowo pokazał, że prawdziwy 
chrześcijanin ma pewne zasady, od których nie robi odstępstwa, a prawdziwa siła to siła du-
chowa.  
   Dopiero po czterdziestu dniach rozpoczęło się kuszenie Pana Jezusa. Najtrudniejszy mo-
ment nadchodzi, kiedy już uświadamiamy sobie, że to koniec wyrzeczeń i możemy sobie po-
folgować. Wizja przyjemności sprawia, że tym trudniej przetrwać dodatkowe kuszenie. W 
takim momencie diabeł przystępuje i rozpoczyna swoją grę. Zbawiciel odpiera wszelkie ataki 
i pokusy, co powoduje, że diabeł odstępuje. Wielka to lekcja dla nas, by wytrwać w uczci-
wości, wierze i modlitwie, ponieważ z czasem będzie nam coraz łatwiej odpierać grzech. 
    Zapamiętajmy więc z pokorą słowa Pana Jezusa: 
Nie samym chlebem żyje człowiek  
Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz  
Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego  
   Będziemy wtedy żyć spokojniej. Zresztą, jak głosi dzisiejszy psalm, sam Bóg będzie się o 
nas troszczył: 
Nie przystąpi do ciebie niedola,   
a cios nie dosięgnie twojego namiotu.  
Bo rozkazał swoim aniołom,  
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.                                       Sebastian Niemkiewicz 

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był 
kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś 
Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem». 

Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”». 

Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: «Tobie 
dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i 
oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». 

Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć bę-
dziesz”». 

Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, 
rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić 
cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». 

Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”». 

Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu. 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

ROZWAŻANIA NA 
WIELKI POST Z KS. 
DOLINDO RUOTOLO 
– wyd. M 
Byłem jeszcze niewinny, 
nadzwyczaj żywiołowy; 
pociągała mnie Męka 
Jezusa i starałem się już 
wtedy śpiewać Jezusowi 
umęczonemu (…) w tym 
czasie mogłem mieć naj-

wyżej pięć [lat] – pisał ks. Dolindo Ruotolo 
w swojej „Autobiografii”. Wybór myśli, mo-
dlitw i tekstów ks. Dolindo pomoże nam 
owocnie przeżyć okres Wielkiego Postu i 
lepiej zrozumieć Miłość Zbawiciela okazaną 
nam przez śmierć na krzyżu, która nie zna 
granic i dla której nie ma nic niemożliwego. 
NIEZBĘDNIK 
WIELKOPOSTNY – 
ks. Mateusz Wyrzy-
kowski 
Rozważanie męki 
Pańskiej to jedna z 
najbardziej owocnych 
praktyk duchowych, 
do jakich Kościół za-
prasza wiernych. Pu-
blikacja zawiera: 
sześć rozważań pasyj-
nych na temat Męki 
Pańskiej (od ostatniej wieczerzy po Golgotę), 
gorzkie żale, drogę krzyżową, rachunek su-
mienia oraz pieśni pasyjne. 

MEDYTACJE DLA 
CZCICIELI MĘKI 
PAŃSKIEJ – ŚW. AL-
FONS MARIA DE 
LIGUORI 
Klasyka duchowości. 

Książka składa się z 
trzech tek-

stów: Rozważania męki 
Pańskiej według opisu 

Ewangelistów, Miłość 
dusz, Ćwiczenie drogi krzyżowej. Podstawą 

wydania są ich XIX-wieczne przekłady, od-
powiednio uwspółcześnione, lecz z poszano-
waniem dla tłumacza oraz w przekonaniu, że 

ich plastyczny język stanie się dodatkowym 
cennym walorem książki. 
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   11 marca o godz. 18.00 CKiP zaprasza do Sali 
Lustrzanej na premierę Teatru Baccalaureus! 
Wstęp wolny! 
   Na wydarzenie obowiązują bezpłatne wej-
ściówki dostępne w Centrum Informacji Tury-
styczno-Kulturalnej, Rynek 5. 
   Więcej informacji o obu wydarzeniach na 
ckip.jaroslaw.pl 

   Komunikaty dotyczące możliwości pomocy uchodźcom (wolontariat, dary, oferty noclegu) 
znajdują się na stronie miastojaroslaw.pl . Uruchomiono też punkty informacyjne: 
- na parterze w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu Rynek 5, tel. 16 624 89 89, informa-
cja w punkcie udzielana jest osobiście oraz telefonicznie;  
- Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego  tel. 16 624 87 52 lub telefon alarmowy Straży 
Miejskiej 986, informacje udzielane są tylko telefonicznie.  
   Zbiórka darów dla Ukrainy odbywa się w PSZOK Jarosław, ul Racławicka 24, tel. 16 621 22 
60, pn. - pt. 7.00 - 15.00, sb. 10.00 - 14.00. Spis potrzebnych artykułów znajduje się na stronie 
miastojaroslaw.pl/artykul/1586/pomoc-dla-ukrainy . 
   Pomocy uchodźcom udzielamy również w parafii, póki co własnymi siłami, będziemy infor-
mowali, jeśli przestaną one wystarczać. 

Obecnie na stronie mzk-jaroslaw.pl widnieje 
komunikat: 

W związku z zaistniałą sytuacją, na terenie Jaro-
sławia, aż do odwołania, będą kursowały tylko 
autobusy linii "O" i "16". Dodatkowe informacje 
pod numerem telefonu 16 621 43 82. 

Ze swej strony zachęcamy osoby dysponujące 
samochodem do zainteresowania się losem są-
siadów dotąd korzystających z autobusów. 

Przypominamy o "Randce dla małżon-
ków" - to cykl 7 spotkań aby umocnić,  

ożywić miłość małżeńską. 
Spotkania odbywają się po piątkowej 

Mszy św. o godz. 18.00 w naszej parafii.  
Zapewniony jest posiłek i opieka nad 

dziećmi. Szczegóły na plakatach, w spra-
wie zapisów kontakt w księgarni lub z p. 

Anną, tel. 506 036 409. 

Świetlica środowiskowa  "BEZPIECZNA PRZYSTAŃ" Zaprasza wszystkie dzieci na wspólnie spędzo-
ny czas. 
   Drodzy Państwo "Bezpieczna przystań" jest miejscem, w którym wasze dziecko poczuje się: bezpieczne, 
zaopiekowane i zrozumiane. 
   Każde dziecko spędzi tu czas w miłej przyjaznej atmosferze pod opieką troskliwiej, wykwalifikowanej 
opiekunki. Bedą to godziny: wspólnej kreatywnej zabawy, nauki, rozwijania pasji i zainteresowań 
dzieci. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panią Anetą tel. 668 148 417. 


