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Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 12 czerwca 2022 

Najbliższy czwartek to Boże Ciało - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. U nas Msze 
św. o godzinach: 6.00, 8.00, 16.00 i 18.00. W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 11.00 i 12.15. Dlacze-
go? Ponieważ wszystkich zapraszamy na Mszę św. o godzinie 10.00 w Kolegiacie, a następnie na Procesję. 
W tym roku idziemy do kościoła pw. Chrystusa Króla. Procesje eucharystyczne w Oktawie Bożego Ciała 
połączone będą z nabożeństwem czerwcowym o godz. 17.30. Wyjątkiem będzie niedziela, 19 czerwca; w 
tym dniu nabożeństwo czerwcowe i procesja w Oktawie odbędzie się bezpośrednio po Mszy św. o godz. 
9.30. Planujemy uroczyście zakończyć ten szczególny czas procesją do czterech ołtarzy o czym więcej za 
tydzień. 

Moi Kochani - pod patronatem i z błogosławieństwem samego naszego Pasterza ks. Arcybiskupa Ada-
ma Szala, 19 czerwca Mszą świętą o godzinie 16.00 w kościele NMP Królowej Polski w Jarosławiu roz-
pocznie się kolejny już raz Marsz dla Życia i Rodziny. Serdecznie zapraszamy na Mszę św. w intencji 
obrony Życia nienarodzonych dzieci, jak i o błogosławieństwo dla rodziców. Bezpośrednio po Eucharystii 
Marsz wyruszy ulicami miasta. Ufamy, że manifestacja świętych wartości, jakimi są życie, małżeństwo i 
rodzina otrzyma szerokie wsparcie i zgromadzi na ulicach naszego miasta bardzo wielu obrońców Życia. 
Równocześnie zwracamy się do wszystkich, aby zaprosili swoich bliskich: krewnych i przyjaciół. 

Po Marszu na placu kościelnym o godzinie 19.00 odbędzie się ewangelizacyjny koncert zespołu niema-
GOtu. W czasie występu będzie można złożyć datek na rzecz Uchodźców z Ukrainy.  Oprócz codziennej 
pomocy, którą im niesiemy chcielibyśmy zorganizować dla nich - dla Seniorów, Matek i ich Dzieci - kilku-
dniowy wypoczynek w Krakowie i Zakopanem. Niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania na ten cel, a 

nie chcemy zawieść osób, które 
już się zapisały, liczymy na Wa-
sze wsparcie.                                                                                    
                         Z chrześcijańskim po-
zdrowieniem                              

„Celebracja i adoracja Eucharystii pozwala przybliżyć się do miłości Boga i przylgnąć do 

niej osobiście, aż do zjednoczenia z umiłowanym Panem”.    Benedykt XVI 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej kaplicy na plebani codziennie od 7.30 do 17.15. 
 
Taca dzisiejsza przeznaczona jest na spłatę naszej nowej posadzki i ogrzewania podłogowego. 

Ksiądz Proboszcz wraz z 
uczestnikami I turnusu para-
fialnego wyjazdu nad Bałtyk 
serdecznie pozdrawiają. 
 
Kolejne turnusy odbędą się 
27 czerwca - 2 lipca oraz 4 - 
9 lipca. Z racji terminów 
będą nakierowane na całe 
rodziny, w tym młodzież i 
dzieci, którym zapewniona 
będzie opieka.  



EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA 16, 12-15 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Mądrość 
      Mądrością nie jest znajomość Starego czy Nowego Testamentu. To nie umiejętność rzuca-
nia cytatów z Pisma Świętego. Prawdziwa mądrość przejawia się w życiu według zasad Sło-
wa Bożego i zgodnie z sumieniem uformowanym przez 10 przykazań. W pierwszym czytaniu 
można zauważyć, że Mądrość towarzyszyła Stwórcy podczas kreacji świata. Gdy niebo umac-
niał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód; gdy w górze utwierdzał obłoki, 
gdy źródła wielkiej Otchłani umacniał, gdy morzu ustawiał granice. Niechby i nam towarzy-
szyła na co dzień przy zwykłych czynnościach, a będziemy szczęśliwymi Dziećmi Bożymi. 
      Oprócz jednak Słowa Bożego, mądrość powinniśmy czerpać z doświadczenia. W drugim 
czytaniu dowiadujemy się, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cnotę.  
Choć jest tam mowa o nadziei, to możemy to również odnieść do Mądrości. Robić rzeczy 
słuszne, a nie przyjemne to podstawa tej cechy. Szczególnie w życiu chrześcijanina, który nie 
powinien patrzeć na chwilową ulgę, ale przez krzyż widzieć daleką nagrodę, jaką jest życie 
wieczne. Mądrość bardzo często polega na wybraniu drogi trudniejszej, a nie łatwiejszej. 
Czyż nie dokonaliśmy takiego właśnie wyboru będąc wyznawcami Chrystusowego Krzyża? 
Ponieważ jednak zło cały czas czyha na nas i kusi nas wygodną autostradą, nie możemy zapo-
mnieć, że tylko idąc wyboistą dróżką możemy dojść do Raju.                Sebastian Niemkiewicz 

Sław języku tajemnicę 
Ciała i Najdroższej Krwi 
którą jako łask krynicę 
wylał w czasie ziemskich dni 
Ten co matkę miał dziewicę 
Król narodów godzien czci. 
  
Z panny czystej narodzony 
posłan zbawić ludzki ród 
gdy po świecie na wsze strony 
ziarno Słowa rzucił w lud 
wtedy cudem niezgłębionym 
zamknął swej pielgrzymki trud. 

W noc ostatnią przy wieczerzy 
z tymi których braćmi zwał 
pełniąc wszystko jak należy 
czego przepis prawny chciał 
Sam dwunastu się powierzył 
i za pokarm z rąk Swych dał 
  
Słowem więc Wcielone Słowo 
chleb zamienia w Ciało swe 
wino Krwią jest Chrystusową 
darmo wzrok to widzieć chce 
tylko wiara Bożą mowa 
pewność o tym w serca śle 

Przed tak wielkim Sakramentem 
upadajmy wszyscy wraz 
niech przed Nowym Testamentem 
starych praw ustąpi czas 
co dla zmysłów niepojęte 
niech dopełni wiara w nas 
  
Bogu Ojcu i Synowi 
od po wszystkie nieśmy dni 
niech podaje wiek wiekowi 
hymn tryumfu dzięki czci 
a równemu Im Duchowi niechaj 
wieczna chwała brzmi. Amen. 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

ŚWIĘTY ANDRZEJ BO-
BOLA ZE STRACHOCI-
NY – ks. Józef Niżnik 
Album prezentuje losy 
„bohatera Chrystusowego”, 
opisuje historię kultu Święte-
go, za punkt wyjścia mając 
Strachocinę - jego rodzinną 
miejscowość. Przedstawia 
zadziwiające wydarzenia, 
zjawienia i cudowne inter-
wencje wielkiego Patrona. 

Opowiada o tajemniczej postaci pojawiającej się na 
plebanii: nikt w Strachocinie nie przypuszczał, że to 
właśnie Andrzej Bobola. Od jego słów z 1987 r.: 
„Zacznijcie mnie czcić w Strachocinie” rozpoczęło 
się przekształcanie kościoła i Bobolówki w Sank-
tuarium św. Andrzeja. Książka odkrywa także wy-
jątkową urodę tego miejsca i trwającego w jego 
opiekuńczym cieniu Niepokalanowa Żeńskiego. 
SERCE JEZUSA MÓWI DO TWOJEGO 
SERCA – s. Bożena Maria Hanusiak 
Rozważania na każdy dzień 
roku, które pomogą nam 
odnaleźć drogę do Serca 
Jezusa. Bliska więź z Chry-
stusem ma moc przemiany 
życia a codzienne spotkania 
z Nim napełniają pociechą i 
pozwalają odzyskać pokój. 
Zbawiciel pragnie dzielić z 
nami wszystkie nasze troski. 
Mówi, że jesteśmy kochani 
miłością żarliwą, która nie 
stawia warunków. Miłością, 
na której zawsze można polegać. Usłysz głos Boga 
w swoim sercu i odkryj nadzieję, która nie przemi-
nie. Książka zawiera fragmenty Pisma Świętego 

oraz krótkie medytacje na 
każdy dzień.  

W księgarni  
dostępny jest  
numer specjalny 
Gościa o cudach 
eucharystycznych. 
Cena - 12 zł. 




