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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

(…) Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał 
leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddziel-
nie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przy-
był pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozu-
mieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Niech w święto radosne 

Paschalnej Ofiary 
Składają jej wierni  

uwielbień swych dary. 
Odkupił swe owce  

Baranek bez skazy, 
Pojednał nas z Ojcem i 
zmył grzechów zmazy. 

 

Śmierć zwarła się z ży-
ciem i w boju, o dziwy, 

Choć poległ Wódz życia, 
króluje dziś żywy. 

Maryjo, Ty powiedz,  
coś w drodze widziała? 

Jam Zmartwychwstałego 
blask chwały ujrzała. 

 

Żywego już Pana  
widziałam, grób pusty, 
I świadków anielskich 

i odzież, i chusty. 
Zmartwychwstał już 

Chrystus, Pan mój  
i nadzieja, 

A miejscem spotkania  
będzie Galilea. 

 

Wiemy,  
żeś zmartwychwstał,  

że ten cud prawdziwy. 
O, Królu Zwycięzco, 
bądź nam miłościwy.  

Wyrzućcie stary kwas… 
    ...bo odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. Mały kamyk w no-
wych butach nie pozwala swobodnie chodzić, ani cieszyć się obu-
wiem. Stary bałagan w wymalowanym biurze przytłacza wciąż tak 
samo, a budynek do rozbiórki nawet jak się go pomaluje, nie bę-
dzie nadawał się do użytku. Przez Świętego Pawła Pismo Święte 
po raz kolejny powtarza nam bardzo ważną wiadomość: nadcho-
dzi nowe, czas pozbyć się starego i iść do przodu. 
    Idąc ku nowemu trzeba otworzyć serce i rozum na Ducha Świę-
tego. To oznacza, że trzeba przyjąć to, co się wydarza na co dzień, 
wesołe, a nieraz trudne sytuacje i spojrzeć na nie przez pryzmat 
Słowa Bożego. Tak, jak zrobili to uczniowie po przybyciu na grób. 
Widząc otwarty właz i patrząc na niego poprzez Słowo Boże zro-
zumieli to, co naprawdę się wydarzyło. Jeżeli będziemy postępo-
wać podobnie, codzienność zamieni się w niekończącą się po-
dróż z Jezusem Chrystusem, a każda sytuacja zamieni się w 
przypowieść. 
    Jednak nieraz samo zrozumienie nie wystarczy. Dowiedzieli się 
o tym uczniowie w drodze do Emaus. Trzy dni po zmartwychwsta-
niu opadł w nich entuzjazm do tego stopnia, że nie poznali Jezusa, 
który szedł i rozmawiał z nimi. Skoro takie coś było możliwe w 
sercach najbliższych Jezusa, to tym bardziej my jesteśmy narażeni 
na osłabienie duchowe i zwątpienie. Nie pozwólmy by codzien-
ność przysłoniła nam Słowo Boże i samego Boga. 
                                                                    Sebastian Niemkiewicz 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

NIE MA OD-
WROTU. 
ŚWIADEC-
TWO MIŁO-
SIERDZIA – 
ks. Donald H. 
Calloway 
Jako młody czło-
wiek kradł, brał 
narkotyki, upijał 
się, uciekał z 
domu, zadawał 
się z gangstera-
mi, a w głowie 
miał tylko pro-
chy i dziewczy-

ny. Kiedy był już na samym dnie, na granicy 
życia i śmierci, doświadczył cudu miłosier-
dzia. Dziś jest katolickim księdzem. Od wie-
lu lat historia życia Donalda Callowaya poru-
sza serca i przemienia życie tysięcy ludzi. 
 

SIOSTRA 
FAUSTY-
NA. BIO-
GRAFIA 
ŚWIĘTEJ 
– Ewa K. 
Czaczkow-
ska 
Oskarżano 

ją o histerię 
i fantazjo-

wanie. Nikt 
nie wierzył, 

że ta prosta, 
niewykształ-
cona dziew-

czyna zosta-
ła wybrana 

przez Jezusa na sekretarkę Bożego Miłosier-
dzia. W mistycznych wizjach widziała i pie-

kło, i swoją kanonizację. Kościół długo nie 
potrafił docenić wagi jej przesłania. Kult 

Bożego Miłosierdzia rozprzestrzenił się jed-
nak na cały świat. Autorka odkrywa nieznane 
fakty z życia największej polskiej świętej. 



  KRS 0000296159-pomagamy 

Symbol baranka jest najbardziej biblijny spośród wszystkich symboli wielkanocnych. Wskazuje on naj-
pierw na baranka ofiarnego ze Starego Testamentu. Według Księgi Wyjścia w 
noc Paschy Izraelici oznaczyli swoje domy krwią złożonego w ofierze niewinne-
go baranka. Ten znak uchronił ich od śmierci i pozwolił na ucieczkę z Egip-
tu. Baranek paschalny stał się symbolem przejścia z niewoli do wolności. 
Baranek ten był jednak tylko zapowiedzią prawdziwego Baranka. Jezus Chry-
stus, który przez swoją ofiarę i krew przelaną na krzyżu ocala od śmierci wszyst-
kich, którzy w Niego wierzą, daje im prawdziwą wolność i życie, które się nigdy 
nie skończy. Pamiętamy, że „Barankiem Bożym” nazwał Jezusa Jan Chrzciciel. 
Podczas każdej mszy świętej słyszymy jego słowa: „Oto Baranek Boży, który 
gładzi grzech świata”. Księga Apokalipsy ukazuje Jezusa uwielbionego jako „stojącego Baranka jakby 
zabitego”, któremu całe stworzenie oddaje cześć. To właśnie dlatego sztuka pierwszych chrześcijan zaczęła 
przedstawiać baranka ze zwycięską flagą, który trzyma zapieczętowaną księgę. Jest to najczęstszy obraz 
zmartwychwstałego, żyjącego i królującego Chrystusa. 

Jajko nie posiada tak wyraźnych odniesień do Pisma Świętego, jak 
baranek. Chociaż jego symbolika jest bardziej jednoznaczna. We 
wszystkich kręgach kulturowych było symbolem nowego początku i 
rodzącego się życia. Należało także do przedmiotów kultu, a w życiu 
codziennym miało zapewnić pomyślność w domu i w rodzinie. 
Św. Augustyn porównywał do jajka nadzieję chrześcijańską. Pisał: 
„Tak jak nadzieja nie jest jeszcze rzeczywistością, tak jajo nie jest jesz-
cze kurczęciem. Jest jajo, a nie ma jeszcze pisklęcia, trzeba na nie cier-
pliwie czekać… Okryte jest skorupą, musi zostać ogrzane, aby ożyło”. 

Sztuka pierwszych chrześcijan w jajku widziała symbol grobu, który pękł, tak jak pęka skorupa jajka, aby 
mogło wyjść z niego nowe życie, czyli Zmartwychwstały Chrystus. 

9.00 ZAWIĄZANIE WSPÓLNOTY 

9.30 MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIOŁACH STACYJ-

NYCH –U NAS  POD PRZEWODNICTWEM 

ABPA JÓZEFA MICHALIKA 

10.30 POSŁANIE NA SPOTKANIE  

W GRUPACH 

POSIŁEK PRZY NASZEJ PARAFII    

KONCERTY NA PLACU PRZED KOLEGIATĄ  

Z CYKLU „DUMNI Z EWANGELII” DO 17.00 

17.00 PRZYNIESIENIE NAJŚW. SAKRAMENTU  

17.15 WIECZÓR CHWAŁY W WIGILIĘ NIE-

DZIELI MIŁOSIERDZIA  

18.30 PROCESJA POSŁANIA ULICAMI MIA-

STA Z NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM 

(LUBELSKA, MICKIEWICZA. 3– GO MAJA, 

PRZEMYSKA, SOBIESKIEGO I RYNEK) 

19.15 BŁOGOSŁAWIESTWO   

NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM 

23.04.2022 - SOBOTA - JAROSŁAW - SMAP - WIGILIA  BOŻEGO  MIŁO-
SIERDZIA - KOŚCIOŁY STACYJNE: KOLEGIATA, KRÓLOWA POLSKI 

W niedzielę, 24 kwietnia, o godz. 19.00 w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Jarosławiu 
odbędzie się Wieczór Uwielbienia. 

„Na wieki będę wyśpiewywał Twe miłosierdzie Panie” 

NIEDZIELA - 12.15 KOSCIÓŁ KRÓLOWEJ POLSKI - MSZA ŚW. MŁODYCH 


