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EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA 21, 1-19 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Intencje modlitewne na maj: 
Ogólna: Aby ludzie młodzi, powołani do pełni 
życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię 
rozpoznawania, odwagę wiary oraz poświęce-
nie się służbie. 
Diecezjalna: O święte i liczne powołania do 
wyłącznej służby Bożej. 
Parafialna: Sursum corda - w górę serca. 

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi 
     Prawo ludzkie i prawo Boże nie zawsze idą w parze. Bywa, że prawo państwowe pozwala 
na znacznie więcej niż Boże. Działając więc zgodnie z nim, możemy grzeszyć, i to ciężko. Z 
reguły jednak grzechem jest też łamanie prawa ludzkiego. Wniosek z tego jest taki, że przede 
wszystkim powinniśmy się kierować prawem Boga i sumienia, a będziemy żyć w spokoju i 
zgodnie z przepisami. 
      W rzeczywistości ludzie kierują się bardziej nakazami i zakazami ustanowionymi przez 
ludzi. Kary za odstępstwa od nich są bardzo wyraźne i potrafią ograniczyć życie tu i teraz. 
Bóg, z kolei, jest cierpliwy, a karę za złamanie Jego przykazań zazwyczaj odbywa się po 
śmierci. To sprawia, że nie czujemy wielkiego strachu przed Bożym gniewem, a Sąd Osta-
teczny wydaje się być dla nas odległy. Wielki błąd. Lepiej bowiem człowiekowi przesie-
dzieć życie w więzieniu niż wieczność w piekle. 
      Zmartwychwstały Chrystus ukazał się uczniom już po raz trzeci. Zjawił się obok nich, a 
oni Go poznali. Ciekawe, ile razy w naszym życiu towarzyszył nam Chrystus, a myśmy Go 
nie poznali. Być może był w postaci przyjaciela, który nam w czymś pomógł, a być może w 
osobie kogoś niesympatycznego, kto nam szorstko zwracał uwagę, a my ją odrzuciliśmy, bo 
nie podobał się nam ton głosu tej osoby. Być może brakuje nam otwartości serca i pokory 
by Go dojrzeć w szarej codzienności.                                               Sebastian Niemkiewicz 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

CUDA SŁUGI BOŻEGO 
WENANTEGO KATA-
RZYŃCA. ŚWIADEC-
TWA I MODLITWY – 
wyd. WAM 
Wenantego Katarzyńca 
wierni znają przede wszyst-
kim jako orędownika w 
problemach finansowych, 
ale doświadczają jego opie-
ki również w innych co-
dziennych sprawach, w 
których ludzkie możliwości 

zdają się wyczerpywać. W książce znajdziesz 
prawie 100 świadectw cudów (w tym świadec-
two Maksymiliana Marii Kolbego), krótki 
życiorys Sługi Bożego, a także piękne modli-
twy za jego wstawiennictwem. 
 

SŁOWA, Z KTÓRY-
MI WAS ZOSTA-
WIAM – ks. Piotr 
Pawlukiewicz 
Czym jest wolność? 
Czym miłosierdzie? 
Czego możemy nau-
czyć się od starszych 
ludzi? Czy każde za-
kochanie jest dobre? 
Czy Bóg w ogóle się 
nami interesuje? Zada-
jemy sobie setki py-
tań, na które często 
nie potrafimy znaleźć odpowiedzi. Szukamy 
mądrych głosów, które by nam w tym pomo-
gły, ale w natłoku informacji coraz trudniej 
jest nam je znaleźć. "Słowa, z którymi was 
zostawiam" to wybór najpiękniejszych i naj-
mocniejszych tekstów ks. Pawlukiewicza, to 
prowadzone przez niego rekolekcje, które mo-
żesz przeżyć, siedząc na własnej kanapie. 



 

Odpust parafialny jest świętem patronalnym 
kościoła parafialnego. Dla nas tytułem kościoła 
jest Maryja – Królowa Polski.  3 Maja, wtorek 
- Odpust Parafialny - dzień w którym świąty-
nia nasza staje się sanktuarium łask. Chcąc 
uzyskać odpust zupełny należy wypełnić wa-
runki: nawiedzić kościół otwarty od 6.00 do 
19.00, nie być przywiązanym do żadnego grze-
chu, być w stanie łaski uświęcającej i przyjąć 
komunię świętą, pomodlić się: Wierzę w Boga 
Ojca, Ojcze nasz i ofiarować dowolną modli-
twę w intencji Ojca Świętego.   

Serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę do  
Medjugorie w terminie 10-17 lipca br. Koszt 700 
zł + 170 euro. Zapisy u ks. Pawła i w księgarence.  

Rusza  
budżet  
obywatelski 
na 2023 rok, 
do rozdania 
jest aż mi-
lion złotych! 
Szczegóły w 
Oficjalnym 
Serwisie 
Miejskim - miastojaroslaw.pl 

Piknik rodzinny połączony z Dniem 
Dziecka planujemy w tym roku 29 maja. 
Natomiast 19 czerwca wyrusza z naszego 
kościoła Marsz dla Życia, a wieczorem 
planujemy koncert charytatywny zespołu 
niemaGOtu na rzecz rodzin z Ukrainy. 


