
15 maja 2022 

 
8/22   1146 

  

 
19/22   1157 

Piąta Niedziela Wielkanocna 

„Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy po-
znają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. 
 

Siostrę zakonną rozpoznajemy po habicie. Wiemy, 
że nasze służebniczki mają swoje szaty w kolorze 
granatowym. Felicjanki z ul. Jasnej, gdzie obecnie 
jest schronisko dla kobiet mają habity koloru brązo-
wego. Franciszkanie wracają na nowo do koloru sza-
rego, a franciszkanki Rodziny Maryi do czarnego z 
fioletowym sznurem. Biskupa w stroju liturgicznym 
rozpoznajemy po piusce i mitrze na głowie i pastora-
le w ręce. Kapłan chodzi w sutannie lub pod kolorat-
ką. Żołnierze różnych formacji mają mundury najczę-
ściej koloru zielonego. Podobnie chodzą ubrani har-
cerze. Marynarze mają mundur granatowy z białymi 
paskami. Wiemy jak wyglądają strażacy, kominiarze i 
górnicy.  

CHRZEŚCIJANINA ROZPOZNAJEMY PO TYM, 
ŻE MA W SOBIE MIŁOŚĆ. Miłość jest znakiem roz-
poznawczym nas - uczniów Jezusa Chrystusa. Miłość jest zawsze ofiarna. Nie ma w 
sobie nic z egoizmu, cynizmu i wyrachowania. Jest cierpliwa, zawsze gotowa nieść 
pomoc. Zawsze! - bez wyjątku. Dbajmy o tę miłość. Nasze podobieństwo do Boga to 
przede wszystkim Miłość Boża w nas. 

Serdeczne Bóg zapłać za 
ofiary na spłatę naszej nowej 
posadzki i ogrzewania podło-
gowego. Ostatnia taca i wpłaty 
bankowe to łącznie 17.273,43 
zł i 10 EUR.  

«Wśród różnych praktyk 
pobożnych adoracja Jezusa sa-
kramentalnego jest pierwsza po 
sakramentach, najbardziej miła 
Bogu i najbardziej pożyteczna 
dla nas».   św. Alfons Maria Li-
guori  



EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA 13, 31-33a. 34-35 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Przykazanie nowe daję wam… 
    ...abyście się wzajemnie miłowali. 
   Cała Chrystusowa nauka mogłaby zawrzeć się właśnie w tym przykazaniu, Przykazaniu 
Miłości. Pan Jezus całym swoim życiem dał nam przykład jak postępować według tego przy-
kazania. Cóż za wzór dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Najpierw żyć według za-
sad, a dopiero potem wymagać ich od dzieci.  
   Dziwne to może być przykazanie w dzisiejszych czasach. Już za Chrystusa Apostołowie 
burzyli się, kiedy Pan Jezus umywał im nogi, a co dopiero dziś, kiedy my, jako jeden naród 
nie potrafimy żyć w zgodzie, bo wciąż oceniamy ludzi po poglądzie i wyglądzie. Emocje tak 
nami targają, że nawet w tej samej rodzinie można latami się do siebie nie odzywać. Choćby 
dlatego, że ktoś zagłosował inaczej niż “JA”. A przecież moje “JA” może być równie błędne 
co “JA” kogoś innego. Szkoda marnować relacje z ludźmi na podstawie czegoś, co się prze-
cież zmienia cały czas. Wszak tylko krowa nie zmienia poglądów. 
   Chrystus daje nam receptę na takie podziały. Nie tylko mamy z miłością odnosić się do swo-
ich bliźnich, ale także do osób, które są dla nas niemiłe, niechętne, a nawet wrogie. Choć jest 
to trudne, a czasem wydaje się być niemożliwe, przypomnijmy sobie jak Nauczyciel odnosił 
się do swoich oprawców. Właśnie po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli 
będziecie się wzajemnie miłowali.                                                   Sebastian Niemkiewicz 

Święty Andrzeju Bobolo, 
Patronie trudnych czasów! 

Ty krzepiłeś Polaków 
w czasach wszelkiego zagrożenia. 

Oddajemy się Tobie w opiekę. 

Pomagaj nam wytrwać 
pośród wszystkich doświadczeń 
osobistych i społecznych. 

Wyjednaj nam łaskę 
Bożego pokoju i jedności, 
byśmy z ewangeliczną rozwagą 
umieli roztropnie postrzegać 

sprawy własne i sprawy Narodu 
w świetle Ewangelii Chrystusa. 

Uproś nam odwagę działania, 
byśmy nie trwali w bezradności 
wobec zła, które nie ustaje. 

Niech nas napełnia Boża radość, 
gdy zwyciężamy albo ponosimy po-
rażki. 

Święty Andrzeju Bobolo, 
oręduj za nami u Pana. 

Amen 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

CUDA ŚWIĘTEGO 
JÓZEFA. CZĘŚĆ 
PIĄTA. ŚWIA-
DECTWA I LISTY 
DZIECI – wyd. 
WAM 
Historie opowiadają-
ce o łaskach otrzy-
manych za przyczyną 
Opiekuna Odkupicie-
la oraz wzruszające 
listy pisane do niego 
przez dzieci – mię-
dzy innymi te treści 

kryje w sobie piąty tom serii Cuda świętego 
Józefa. Czułość i prostota, z jaką najmłodsi 
zwracają się do św. Józefa, są nie tylko świa-
dectwem ich zaufania, ale także przekonania, 
że może on swoim ojcowskim sercem objąć 
zarówno ich radości i szczęścia, jak też troski 
i nie zawsze łatwą codzienność. Z rozbrajają-
cą otwartością proszą Go w ważnych dla 
siebie małych-wielkich sprawach. Ten zbiór 
wyjątkowej korespondencji jest dowodem 
dziecięcej wrażliwości na Boga i jednocze-
śnie ich otwartości na działanie świętych. 

MEMORY CHRZEŚCIJAŃSKIE. IKO-
NOGRAFIA. 
Wyjątkowa gra dla 
całej rodziny, któ-
ra nie tylko bawi, 
ale również uczy! 
W pudełku znaj-
duje się zestaw 
kart z ilustracjami 
przedstawiającymi 
wizerunki Świę-
tych Kościoła Ka-
tolickiego oraz 
poszczególne for-
my przedstawień 
tych postaci w 
dziedzinie ikono-
grafii. Gra w szybki i przyjemny sposób uczy 
rozróżniania poszczególnych Świętych. 



Są jeszcze wolne miejsca na naszą RO-
DZINNĄ KOLONIĘ NAD POLSKIM 
MORZEM. Dzieci i młodzi MOGĄ 
SKORZYSTAĆ Z BONU TURY-
STYCZNEGO. ZAPRASZAMY! 

16 października 1917 r. w Rzymie św. Maksymilian Maria Kolbe wraz z sześcioma współbraćmi założył 
RYCERSTWO NIEPOKALANEJ. Pytany o cel tego dzieła odpowiadał, że wobec szerzących się sił 
ciemności, wobec siejącej bezbożne hasła masonerii nie można milczeć. Mamy dziś rok 2022. Sytuacja 
- mimo objawień fatimskich i wielkiego Pontyfikatu św. Jana Pała II jest bardzo trudna. Skalę szerzącego 
się pogaństwa trudno dziś sobie nawet wyobrazić. Wobec tej garstki dzieci i młodzieży przychodzącej 
na Nabożeństwa Majowe i wielu, wielu innych symptomów słabnącej wiary 
rodzi się to samo pytanie: co robimy aby naszej pobożności nie stracić. Co 
robimy, aby fala neopogaństwa nie zniszczyła polskiej rodziny, polskiej trady-
cji, nie zniszczyła ducha polskiego narodu.  
Jako Parafia - Siostry i Bracia - budujmy Rycerstwo Królowej Polski. Kto mo-
że być takim Rycerzem? - każdy kto wyznaje wiarę, kto się nie wstydzi swojej 
przynależności do Kościoła, kto publicznie nie neguje Papieża i nie podważa 
nauczania Kościoła, nie neguje Biblii. Kto angażuje się w życie Parafii i wresz-
cie - kto rozumie, Kim dla Polskiego Narodu jest Maryja i dlaczego Matka 
Boska nosi tytuł Polskiej Królowej. Kto może zostać takim Rycerzem Królowej 
Polski? Każdy! dziecko, młodzieniec, dorosły i człowiek w podeszłym wieku. 
Znakiem przynależności na sam początek niech będzie nasza obecność na Nabożeństwach Majowych, 
które odprawiamy o godz. 17.30. Narybkiem tego dzieła są Ci wszyscy, którzy mimo mnóstwa spraw 
znajdują codziennie czas by śpiewać Litanię Loretańską. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy z powodu 
wieku lub choroby śpiewając litanię w domu łączą się ze swoją Parafią Królowej Polski w Jarosławiu. 
Jesteśmy razem!  Jesteśmy razem Rycerzami Królowej Polski. Pozdrawiam.  CDN.   

 


