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Czcigodnym naszym Kapłanom: Księdzu Proboszczowi 
Krzysztofowi, Księżom: Józefowi, 

Robertowi, Januszowi, Ryszardowi, 
Łukaszowi, Pawłowi i Piotrowi, naj-
serdeczniejsze życzenia w Dniu Świę-
ta Kapłanów i Świąt Wielkanocnych: 
umocnienia w trudzie posługi, poko-

ju serca i błogosławieństwa życzą 
Siostry Służebniczki,  

Wspólnoty parafialne i Parafianie  

W parafii NMP Królowej 
Polski w Jarosławiu 2 
kwietnia 2022 roku miało 
miejsce spotkanie duszpa-
sterskie bp Krzysztofa 
Chudzio z uchodźcami z 
Ukrainy. O tym jak ważne 
jest pomaganie uchodźcom 
od pierwszych chwil, do-
skonale wiedzą parafianie i 
proboszcz parafii pw. Kró-
lowej Polski w Jarosławiu. 



EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 22, 14 – 23, 56 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? 
    … śpiewamy w psalmie. Jednak… czy to nie my opuściliśmy Boga? Swoim codziennym 
zaniedbanym życiem, zszarganą uczciwością, nieczystym sumieniem i zawiścią do bliźniego. 
Gdy jest nam źle, zastanawiamy się dlaczego Bóg nie interweniuje w nasze życie. Ale zapo-
minamy, że sami od niego odeszliśmy, kiedy “nie był nam potrzebny”. Powinniśmy więc ra-
czej zastanowić się nad Bożym zawołaniem Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił, zamiast ludzkim 
Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. 
    Gdy Pan Jezus wchodzi do Jerozolimy wita go tłum wyznawców. Ludzi, którzy widzą w 
nim nadzieję i wielką szansę na zdrowie, szczęście i, kto wie, może nawet część z nich widzi 
w Nim Zbawiciela? Ten sam tłum za chwilę nałoży krzyż na ramiona Chrystusa i wyda Go na 
ukrzyżowanie. Czy i my nie zachowujemy się podobnie? Chodzimy do kościoła, spowiedzi i 
tak żarliwie się modlimy, ale zarazem grzeszymy na co dzień, źle traktujemy najbliższych i 
nie żyjemy uczciwie. Każdy nasz grzech, zaniedbanie i kłamstwo to cierń w koronie i bicz 
dla naszego Zbawiciela. 
    Nauczyciel daje nam jedną z ostatnich swoich lekcji. Uczy nas pokory poprzez akceptację 
siebie i swojego życia. Choć w Ogrodzie Oliwnym przeżywa prawdziwie ludzki strach, to 
mówi znamienne słowa, które pokazują całkowite poddanie się Woli Bożej: Nie moja, lecz 
Twoja wola niech się stanie. Warto to dorzucić do swojej codziennej modlitwy. 
                                                                                                        Sebastian Niemkiewicz 

„Zmartwychwstanie Jezusa jest pierwotnym faktem, na którym opiera się chrześcijańska wia-
ra (por. 1 Kor 15, 14): tę wspaniałą rzeczywistość można w pełni pojąć w świetle wiary, ale 
historyczne świadectwo pozostawili o niej ci, którym dane było ujrzeć zmartwychwstałego 
Pana"                                                                                                  św. Jan Paweł II 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

ŚWIADKOWIE 
TAJEMNICY. 
ŚLEDZTWO W 
SPRAWIE RE-
LIKWII CHRY-
STUSOWYCH – 
Grzegorz Górny, 
Janusz Rosikoń 
„Musiał pozosta-
wić po sobie ja-
kieś ślady. Słowa 
znamy na pamięć. 
A przedmioty? 
Czy z ukrytego w 

górach Abruzji najbardziej tajemniczego 
portretu świata dowiemy się, jaki miał kolor 
oczu? Czy płótna z zakrzepłą krwią mówią 
cokolwiek o Jego męce? Co można wyczytać 
z kawałka drzazgi? (…) Autorzy książki zje-
chali świat by tego dowieść. Efekt ich pracy 
zapiera dech w piersiach”- Marcin Jakimo-
wicz „Gość Niedzielny” 
 

OKO W OKO 
ZE ZŁEM – ks. 
Edward Sta-
niek 
Ksiądz profesor 
Edward Staniek 
ukazuje Jezusa, 
który przechodzi 
przez labirynt 
zła i znaczy dla 
nas drogę. Trze-
ba za Nim wę-
drować krok po 
kroku. Szatan 
bowiem nadal 
istnieje na tej 
ziemi i jedynie udoskonalił metody niszcze-
nia człowieka sprawiedliwego, ale mechani-
zmy i cele jego działania są identyczne. Lek-
tura tej książki jest przeznaczona tylko dla 
odważnych. Dobra Nowina bowiem jest dla 
odważnych. Bez odwagi nie można się spo-
tkać oko w oko ze złem. Jezus nie tylko spoj-
rzał w oczy zła, ale wytrzymał jego spojrze-
nie i zniósł wszystkie zabiegi zła zmierzające 
do zgaszenia Jego wzroku. Ocalił serce i 
miłość, ocalił sprawiedliwość i mądrość. 



K R S   0 0 0 0 2 9 6 1 5 9  - pomagamy razem!!!    

W Wielki Piątek: 
O godz. 9.00 – zapraszamy na 
Ciemną Jutrznię – modlitwa 
Liturgią Godzin. 
O godz. 15.00 – pierwszy dzień 
Nowenny do Miłosierdzia Boże-
go i Droga Krzyżowa 
O godz. 18.00 – Liturgia Męki 
Pańskiej, która zakończy się 
przeniesieniem Najświętszego 
Sakramentu do Grobu Pańskie-
go. 
 
Adoracja: 
prosimy Żywy Różaniec o ado-
rację w ciszy i odmówienie jed-
nej Tajemnicy Różańca – 
Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu.  
Od godziny 10.00 adorację pro-
wadzić będą róże: Św. Jana 
Pawła II, Św. M.M. Alacoque, 
Bł. Anieli Salawy i Św. Bpa Z. 
Felińskiego. 
Od 11.00: MB Różańcowej, Św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus i Św. 
Bp. Stanisława. 
Od 12.00: Św. Kingi, Bł. Urszu-
li Ledóchowskiej i Św. Elżbiety. 
Od 13.00: MB Królowej Polski, 
Św. Jadwigi i Św. Krzysztofa.  
Od 14.00: MB Fatimskiej, Św. 
Józefa i MB Częstochowskiej. 
Od 17.00: Bł. Marceliny Darow-
skiej, Św. Agnieszki, Św. Fau-
styny i Św. Zofii. 

Adoracja z Wielkiego Piątku na  
Wielką Sobotę: 
Czuwanie całonocne od 21.00.  
Od 22.00 — Młodzież, 
Od 23.00 — Wspólnota Odno-
wy w Duchu Świętym.  
Od 24.00 Żywy Różaniec.  
Od 3.00 Honorowa Straż NSPJ. 

 
Równolegle według regionów:  

1: Kopernika bloki od 1 do 5 – 
od 21.00 
2: Kopernika bloki od 6 do 10 – 
od 22.00 
3: Osiedle Prośbów –  od 23.00 
4: 3-go Maja – od 00.00 
5: Gottfrieda, Przemyska – od 
1.00 
6: Lisińskiego, Sikorskiego, Kr. 
Jadwigi – od 2.00 
7: Poniatowskiego i Kalinki – od 
3.00 
8: Legionów, Skrzyneckiego, 
Chłopickiego, Wilsona, 29 Li-
stopada, Plac Wolności, Nabiela-
ka, Orłowicza – od 4.00 
9: Czechowskiego i Zielińskiego 
– od 5.00 
10: Paderewskiego i Reymonta – 
od 6.00 
 
W Wielką Sobotę: 
O godz. 9.00 – zapraszamy na 
Ciemną Jutrznię – modlitwa 
Liturgią Godzin. 
Błogosławieństwo pokarmów 
wielkanocnych o 8.00, 8.50 i od 
10.00 co godzinę do 16.00. 
O godz. 15.00 – nowenna do 
Miłosierdzia Bożego, a dopiero 
po niej błogosławieństwo pokar-
mów wielkanocnych. 
Liturgia Wigilii Paschalnej roz-
pocznie się o godz. 19.00 i do-
prowadzi nas do radości świąt 
Zmartwychwstanie Pańskiego. 

«Czuwajcie 
i módlcie 

się, abyście 
nie ulegli 
pokusie; 

duch 
wprawdzie 

ochoczy, ale 
ciało słabe»  

Dzieci wraz z siostra-
mi z Przedszkola Nie-
publicznego im. bł. 
Edmunda Bojanow-
skiego odwiedziły już 
plebanię składając 
księżom za pośrednic-
twem naszego Księdza 
Proboszcza piękne 
życzenia wielkanocne. 


