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Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

Założycielki  

Żywego  

Różańca 

Serdecznie zapraszamy wszystkich na coroczne, rodzinne, parafialne spotkanie na 
placu Królowej Polski w Jarosławiu. Mam nadzieję, że pogoda będzie piękna. Dla wszystkich 
mamy dobre wiejskie jadło; będzie grill, dla dzieciaków i nie tylko popcorn i wata. Jak to 
śpiewał Janusz Laskowski: 

Kolorowych jarmarków 
Blaszanych zegarków 
Pierzastych kogucików 
Baloników na druciku 
Motyli drewnianych 
Koników bujanych 
Cukrowej waty 
I z piernika chaty.  

Zjeżdżalnia i trampolina już czekają.  
Zapraszamy na naszą biesiadę, gdzie będą występy - 

najpierw naszego przedszkola sióstr Służebniczek, później 
tańce dzieci z baletu a na sam koniec wystąpią dwa zespoły: 
jeden ewangelizacyjny, a drugi - do tańca. Wszystko 
zaczynamy Mszą św. o godz. 16.00.  Domowe wypieki 
od Róż, staropolski bigos i wiejskie jadło! 

Oprócz zaproszenia jeszcze wielka prośba. Prośmy w tych dniach o Ducha 
Świętego. Módlmy się codziennie o to, by Boży Duch zstąpił na nas, tak jak zstąpił w czasie 
Pięćdziesiątnicy, tak jak zstąpił na naszą Ojczyznę w czasie pamiętnego spotkania w 
Warszawie, gdy św. Papież wołał, tak ze wszystkich sił, z całą mocą: I wołam, ja, syn 
polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, 
wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: 

Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! 
Dodajmy w tej modlitwie troskę o nas Księży, módlmy się za Siostry Zakonne, osoby 

konsekrowane; polecajmy Matki i Ojców, pokolenie Seniorów, nade wszystko dzieci i 
młodzież, nasze wspólnoty, które są nadzieją Parafii. Prośmy o Dar Mądrości, która tak 
bardzo jest potrzebna w tym - przyznajmy - zakłamanym świecie. Owocem przyjęcia Ducha 
jest Radość. I tej radości z całego serca wszystkim życzę.  

Na Pikniku każdy, kto będzie chciał, przy stoisku Ojca Pio otrzyma olej św. Szarbela - olej 
fizycznego i duchowego uzdrowienia. Do katalogu wielu Wielkich Świętych Przyjaciół 
wpiszmy Siostry i Bracia św. Szarbela. To wielki orędownik wszystkich naszych spraw.  



EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 24, 46-53 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Intencje modlitewne na czerwiec: 
Ogólna: W intencji rodzin chrześcijańskich na 
całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom 
przeżywały bezinteresowność miłości oraz 
świętość w codziennym życiu. 
Diecezjalna: O świętość rodzin naszej 
Archidiecezji. 
Parafialna: Za chorych, cierpiących i 
przebywających w szpitalach. Aby doznali ulgi 
poprzez Serce Jezusowe. 

            Zapowiedź Tchnienia                  Wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym 
      Jezus wstępuje do Nieba i pozostawia swoich uczniów na ziemi. Wcześniej jednak 
zapowiada zesłanie Ducha Świętego. Daje nam i swoim uczniom nadzieję, a sam udaje się do 
domu swojego Ojca. Czy aby na pewno jednak zostajemy sami? To zależy od stanu naszej 
duszy. O ile grzech nie oddala nas od Słowa Bożego, Chrystus zawsze jest w naszym sercu. 
Jeżeli jednak czujemy duchową samotność, to najwyższy czas skłonić głowę z pokorą i pójść 
do konfesjonału. 
           Oczekiwanie na Ducha  Św. 
      Przez cały rok czekamy na Narodziny Chrystusa i Jego Zmartwychwstanie. Czy nie 
powinniśmy tak samo wyczekiwać Ducha Świętego? Skoro ma przynieść mądrość i 
rozeznanie, to wypada przygotować Mu dobry grunt w naszych sercach i życiu. Najważniejsze 
jednak to otworzyć się na Jego głos, bo bez tego nie usłyszymy Go i nie zauważymy choćby 
był tuż obok nas. Będzie to łatwiejsze, jeśli będziemy więcej milczeć, a mniej gadać, 
komentować i oceniać. Duch Święty i Jego mądrość pojawiają się w różnych postaciach: 
przypadkowa osoba, książka lub ktoś, kogo nie lubimy. Pan Bóg posługuje się różnymi 
narzędziami. Nie zamykajmy się nigdy na przekaz z powodu tonu głosu,  braku szacunku czy 
może sprzecznych poglądów. Lepiej wyjść z założenia, że to Jezus Chrystus mówi do mnie 
przez daną osobę. Pokora otwiera Bogu drzwi do naszego serca.           Sebastian Niemkiewicz 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 
KONSEKRACJA 
NIEPOKALANEMU 
SERCU MARYI – ks. 
Dominik Chmielewski 
"Jest moją wielką 
radością, że jako 
Wojownicy Maryi wraz z 
Fundacją Tota Tua, 
przygotowaliśmy dla Was 
tę niesamowitą książkę. 
Dzięki niej, każdy z Was, 
gdziekolwiek jest, w 
jakimkolwiek miejscu, w 
jakiejkolwiek sytuacji 

życiowej, może samodzielnie i indywidualnie odbyć 
te rekolekcje, które przygotowują do poświęcenia 
się Niepokalanemu Sercu Maryi. Kochani, Pan Bóg 
w Fatimie objawił nam, że przygotował ratunek w 
Niepokalanym Sercu Matki Bożej, a ta książka jest 
najpiękniejszym przygotowaniem do aktu osobistej 
konsekracji Temuż Sercu. Nie bójmy się przyjąć 
Maryi do naszego życia, zwłaszcza do naszego 
małżeństwa i naszej rodziny. Kochani już teraz 
błogosławię wszystkim, którzy rozpoczną i wyruszą 
w tę niesamowitą przygodę życia z Matka Bożą oraz 
tym wszystkim, którzy rozpowszechniają tę 
przepiękną ideę osobistego oddania się Maryi na 
cały świat. Niech ta książka dotrze do wszystkich 
ludzi na całym świecie!" ks. Dominik Chmielewski 
SDB 

BIBLIA – Wydawnictwo 
M 
Biblia i komiks wydają się 
być czymś od siebie 
bardzo odległym, a jednak 
twórcy tego niezwykłego 
wydania udowodnili, że 
Biblia też może być 
swoistą opowieścią o 
Superbohaterze, a wiara w 
Boga jest jedną z 
najbardziej fascynujących 
przygód, obfitującą w 
zaskakujące zwroty akcji. 
Na wyjątkowość tej publikacji składa się zarówno 
język opowieści, jak i warstwa graficzna – pełne 
dynamizmu i barw ilustracje dalekie są od 
idyllicznych przedstawień i pastelowych kolorów 
znanych z innych ilustrowanych wydań Biblii. 



Pierwsza sobota  
czerwca godz. 17-ta  
Dlaczego pięć (pierwszych) sobót  

wynagradzających? 
Córko moja - powiedział Jezus (do Łucji) - 
chodzi o pięć rodzajów zniewag, 
którymi obraża się Niepokalane Serce 
Maryi: 
- Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu, 
- Przeciw Jej Dziewictwu, 
- Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu, 
- Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w 
serca dzieci obojętność, wzgardę, a 
nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki, 
- Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w 
Jej świętych wizerunkach. 

W sobotni poranek Mszą św. o godz. 9.00 
pod przewodnictwem ks. Proboszcza 
rozpoczął się dzień wspólnoty Przedszkola 
im. bł. Edmunda Bojanowskiego. Radości 
nie było końca. Dzieci, Rodzice oraz 
Pracownicy i oczywiście Siostry 
Służebniczki wypełniły ten czas wielką 
radością. Dziś, po uciążliwej epidemii 
wszyscy jesteśmy spragnieni drugiego 
człowieka. 
Przy okazji 
bardzo 
dziękujemy 
Siostrom za 
zaproszenie 
do swojego 
Przedszkola 
dzieci z 
Ukrainy.   


