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EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA 10, 27-30 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Moje owce słuchają mego głosu 
         Nikt z nas nie jest “bezpański”. Żyjemy i działamy na co dzień albo w imię dobra albo 
zła. Po naszych czynach widać komu służymy. Jakie więc życie prowadzimy? Czy ktoś, kto 
obserwuje nas z boku mógłby się czegoś dobrego nauczyć? Czy gdybyśmy nie mówili, że 
jesteśmy wyznawcami Chrystusa, to czy w naszej codzienności byłoby to oczywiste? A 
może w rozmowach z niektórymi ludźmi czujemy, że musimy wyraźnie powiedzieć, że jeste-
śmy katolikami, ponieważ nie jest to wcale takie oczywiste? By żyć w zgodzie z Bogiem, mu-
simy nie tylko słuchać Bożego Słowa. To Słowo musi w nas żyć i dawać owoce, w przeciw-
nym razie na nic się zda chodzenie do kościoła na msze święte i nabożeństwa, klęczenie go-
dzinami i “klepanie” różańca. Bez czynów świadczących o  prawdziwym przeżywaniu wiary 
w Chrystusa jest to tylko pozorna pobożność. 
          Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, (…) i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.  
          Pan Jezus daje nam obietnicę, że kto za Nim idzie, ten otrzyma życie wieczne wolne od 
przyziemnych problemów. W czytaniu z Apokalipsy św. Jan Apostoł ujrzał jak ludzie umę-
czeni życiem ziemskim otrzymywali zupełnie nowe życie, bez żadnych zmartwień i potrzeb. 
Oby szara, zwykła codzienność; praca, obowiązki rodzinne i domowe, trudne relacje z 
innymi ludźmi nie przysłoniły nam prawdziwego celu naszej ziemskiej wędrówki – życia 
wiecznego.                                                                                  Sebastian Niemkiewicz 

    Z Dziejów Apostolskich wynika, że Maciej był jednym z pierwszych uczniów Jezusa. Wybrany zo-
stał przez Apostołów do ich grona na miejsce Judasza, po jego zdradzie i samobójstwie (Dz 1, 15-26). 
Maciejowi udzielono święceń biskupich i władzy apostolskiej przez nałożenie rąk. 
Piotr był przekonany, że tak jak Stary Testament opierał się na 12 synach Jakuba patriarchy, tak i Nowy 
Testament miał się opierać na 12 Apostołach. Skoro zaś liczba ta została zdekompletowana, należało ją 
uzupełnić. Tego samego zdania byli także inni Apostołowie. Rozstrzyganie spornych spraw przez loso-
wanie było wówczas zwyczajem powszechnie przyjętym. Nie decydowała tu jednak przypadkowość 
czy jakiś inny wzgląd, ale głęboka wiara w nadprzyrodzoną interwencję Ducha Świętego. Wyraźnie 
wskazują na to słowa Księcia Apostołów: "Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jed-
nego, którego wybrałeś" (Dz 1, 24). 
     Poza opisem powołania nie ma o nim pewnych informacji. Według Euzebiusza z Cezarei, św. Maciej 
był jednym z 72 uczniów Pana Jezusa. Był pochodzenia żydowskiego, jak na to wskazuje pochodzenie 
wszystkich Apostołów, a także uczniów Chrystusa. Także hebrajskie imię teoforyczne* Mattatyah 
(greckie Theodoros lub łacińskie Adeodatus - dar Jahwe) wskazuje na żydowskie pochodzenie Apostoła. 
     O pracy apostolskiej św. Macieja nie możemy wiele powiedzieć, chociaż w starożytności chrześcijań-
skiej krążyło wiele legend na jej temat. Według nich miał on głosić najpierw Ewangelię w Judei, potem 
w Etiopii, wreszcie w Kolchidzie, a więc na rubieżach Słowian. Miał jednak ponieść śmierć męczeńską 
w Jerozolimie, ukamienowany jako wróg narodu żydowskiego i jego zdrajca. Natomiast Klemens Alek-
sandryjski (+ 215), najbliższy czasom św. Macieja, wyraża opinię, że Maciej zmarł śmiercią naturalną 
ok. roku 50 (inni podają rok 80). Wśród pism apokryficznych o św. Macieju zachowały się jedynie frag-
menty tak zwanej Ewangelii św. Macieja oraz fragmenty Dziejów św. Macieja. Oba pisma powstały w 
wieku III i mają wyraźnie zabarwienie gnostyckie. Po prostu imieniem Apostoła chcieli posłużyć się 
jako szyldem heretycy, aby swoim błędom dać większą powagę i pozory prawdy. 

*teoforyczny «o nazwie, imieniu itp.: zawierający imię Boga lub bóstwa, np. Bogumił» 

https://sjp.pwn.pl/sjp/teoforyczny;2577910.html


CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

POD OPIEKĄ MA-
RYI. 125 PYTAŃ I 
ODPOWIEDZI. 
PRZEWODNIK NA 
CAŁY ROK – Donato 
Petti 
Kim jest Maryja, Matka 
Boża? Czerpiąc 
z bogatych źródeł - Pi-
sma Świętego, teologii, 
Magisterium Kościoła, 
Tradycji, a także chrze-
ścijańskiego świadec-

twa, autor zabiera czytelnika w niezwykłą 
wędrówkę Jej śladami. Odpowiada na 125 
pytań dotyczących zarówno Maryi, jak 
i wydarzeń ewangelicznych będących Jej 
udziałem. Krok po kroku przybliża osobo-
wość tej niezwykłej kobiety, która otrzymała 
wyjątkową rolę w Bożej ekonomii zbawie-
nia, w misterium Chrystusa i w dziejach Ko-
ścioła. 
 
PROROCTWO KRÓLOWEJ SABY – 
wyd. AA 
Przedstawione w książ-
ce proroctwa w ciągu 

wieków zyskały autory-
tet, a ich popularność w 
ostatnich czasach ro-

śnie, gdyż wydają się 
sprawdzać na naszych 

oczach. Przypisuje się je 
Michaldzie, na wpół 

legendarnej królowej 
Saby, która w X wieku 
przed narodzeniem Chrystusa przyjechała do 

Jerozolimy, do króla Salomona, aby słuchać 
jego mądrości. Zamieszczone w książce 

przepowiednie spisano i zestawiono z wielu 
dzieł pochodzących z różnych epok. Przez 

całe wieki darzono je wielkim poważaniem. 



Szanowni Państwo - Parafia 
Królowej Polski w Jarosławiu planuje 
wprowadzić w kalendarz imprez i wyda-
rzeń naszej Małej Ojczy-
zny przedwakacyjne - niedzielne Spotka-
nie Młodych w dniu 19 czerwca 2022 r. 
Program byłby następujący:  godz. 15.30 
– Koronka do Bożego Miłosierdzia godz. 
16.00 – Msza św. o błogosławieństwo dla 
Młodego Pokolenia, 
 godz. 17.00 do 18.00 – „Marsz Życia” 
ulicami Jarosławia,  godz. 18.00 – Wy-
stęp Młodzieży Jarosławia i okolic  godz. 
19.00 –  Koncert zespołu NiemaGOtu. 
Ten ostatni zespół to lider muzyki chrze-
ścijańskiej, który od 7 lat podbija listy 
przebojów muzyki i prezentuje bardzo 
jasny przekaz. Liczymy, że ten występ 
przyciągnie młodych i zostawi im przesła-
nie, że w życiu są wartości, które tak na-
prawdę decydują o wszystkim i których 
nie możemy zatracić. Koncert miałby 
również charakter dobroczynny; uczestni-
cy będą mieć możliwość wesprzeć Parafię 
w szerokiej ofercie dla Przybyszów z 
Ukrainy. Od wybuchu wojny nasza Para-
fia, dając zakwaterowanie i żywność po-
mogła około 100 Uchodźcom. Na dzień 
dzisiejszy mieszka u nas pięć matek z 
dziećmi, czworo seniorów i jedna student-
ka. Łącznie schronienie u nas znalazło 21 
mieszkańców Ukrainy pochodzących 
m.in. z Kijowa i Zaporoża.   

Przedkładając nasz plan zwracam 
się z prośbą o wsparcie tej, mamy nadzie-
ję pięknej inicjatywy. Wszystkich fundato-
rów tego patriotyczno-religijnego wyda-
rzenia zapraszamy już dziś na koncert i 
spotkanie na plebani Parafii NMP Królo-
wej Polski.  

Jeśli Państwo uznają za słuszne 
wesprzeć tę inicjatywę, to bardzo prosimy 
przesłać swoje wsparcie na konto para-
fialne Bank Spółdzielczy nr 54 9096 0004 
2001 0000 1889 0001 w Jarosławiu  z 
dopiskiem: „Pokolenie JPII”. Z chrześci-
jańskim pozdrowieniem 

Zamawiając u nas masz gwarancję, że wszystko 
jest świeże, dietetyczne i na pewno smaczne.  
Ponadto wspierasz naszą dobroczynną działalność.  
Bar i kawiarenka czynna codziennie od 8 do 20,  
w niedziele i święta do 16. ADRES: 3-go Maja 12, 
tel. 514 208 525. Jesteśmy też na PYSZNE.PL 
oraz fb.com/lawendacaffe 


