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Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej   
XII Niedziela Zwykła 

16-19 czerwca 

        Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej - tradycyjnie nazywana Bożym Ciałem została wprowa-
dzona  do kalendarza religijnego chrześcijan pod wpływem wielkich cudów eucharystycz-
nych. Podobnie jak w naszych czasach Święto Bożego Miłosierdzia. Pan Jezus, chcąc obudzić 
wiarę w swoją obecność pod postacią chleba i wina wielokrotnie dokonywał znaków. Za 
pierwszy cud eucharystyczny uznaje się wydarzenia, które miały miejsce na początku VIII 
wieku w Lanciano na terenie Włoch, kiedy to pewien powątpiewający w przeistoczenie ka-
płan z zakonu św. Bazylego odprawiał Mszę św. w klasztorze pod wezwaniem św. Longina. 
Kiedy skończył wypowiadanie słów konsekracji, hostia w jego dłoniach przemieniła się we 
fragment Ciała, a wino w kielichu w Krew. 
         Od tych niezwykłych wydarzeń minęło już ponad 1250 lat. Cuda eucharystyczne mają miej-
sce na całym świecie. W najróżniejszych jego zakątkach dokonało się ich od tego czasu ponad 
130. Kilka z nich miało miejsce również w Polsce. Warto wspomnieć, że w Bolsenie we Wło-
szech w 1263 r. podczas Mszy św. z Hostii spłynęła prawdziwa Krew. W tym samym roku 
przebywający w Orvietto papież Urban IV kazał przywieźć do tego miasta zakrwawiony kor-
porał. Rok później papież ustanowił dla całego Kościoła święto ku czci Ciała i Krwi Pańskiej. 
        Siostry i Bracia - uczcijmy całym, niepodzielnym sercem obecność Pana Jezusa pośród nas. 
Pójdźmy wszyscy w procesji z jarosławskiej Kolegiaty Bożego Ciała do kościoła Chrystusa 
Króla. Przez całą oktawę będziemy uroczyście procesyjnie obchodzić nasz kościół z Najświęt-
szym Sakramentem. Niech nie braknie w tej procesji nikogo z nas. Zadbajmy, by dziewczynki 
w pięknych strojach sypały kwiaty na cześć Pana Jezusa, a chłopcy z dzwonkami w ręku ob-
wieszczali wszystkim, że to sam Bóg jest w tym białym chlebie. Natomiast na zakończenie 
Oktawy planujemy procesję do czterech ołtarzy na terenie całej Parafii, a na końcu tradycyjnie 
już będziemy błogosławić najmłodszych, ale i całe rodziny. Niech w naszych oknach pojawią 
się obrazy lub emblematy eucharystyczne. Dajmy znak, że ciągle wierzymy w Pana Jezusa. 
Więcej, wyznając wiarę powiedzmy wszystkim, że to prawdziwy Pan całego świata. Obudź-
my się wszyscy z tej traumy epidemiologicznej, z tego strachu i paraliżu duchowego. Proszę, 
aby życie chrześcijańskie na nowo było pełne entuzjazmu i wielkiej radości. Kończę słowami 
pieśni, którą będziemy śpiewać w tych dniach wielokrotnie.  

„Ja uklęknę… UKLĘKNĘ, BO TU JEST PAN BÓG!”. św. Jan Paweł II (podczas Jego ostatniej 

procesji Bożego Ciała, kiedy kapelani zabraniali mu klęknąć, bo był już bardzo schorowany) 

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary na spłatę naszej nowej posadzki i ogrzewania 

podłogowego. Ostatnia taca i wpłaty bankowe to łącznie 19.199,78. zł 



EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 9, 18-24 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Serdecznie zapraszamy do udziału całymi rodzinami w Archidiecezjalnym Spotkaniu Rodzin, z 
okazji zakończenia Roku Rodziny przez Ojca Świętego Franciszka w Watykanie. Spotkanie to 
odbędzie się 26 czerwca 2022 roku w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce. Mszy 
świętej o godzinie 11.00 przewodniczyć będą nasi pasterze: ks. abp Adam Szal, ks. bp Stani-
sław Jamrozek i ks. bp. Krzysztof Chudzio. Do Jodłówki docieramy indywidualnie, grupie z 
naszej Parafii przewodniczyć będzie ks. Piotr Krzych. 

A wy za kogo Mnie uważacie? 
   Z tym pytaniem Nauczyciel zwraca się dziś do swoich uczniów i do nas. Uczniowie widzą 
w nim Mesjasza. My prawdopodobnie patrzymy na Chrystusa podobnie. Czy jednak takie 
deklaracje coś za sobą niosą? Modląc się w kościele i chodząc do spowiedzi i Komunii Świę-
tej jesteśmy wielkimi katolikami i czujemy się z tym bardzo dobrze. Kiedy jednak wychodzi-
my ze świątyni i wchodzimy w codzienność, nagle nasza pobożność zaczyna schodzić na dal-
szy plan, a zastępuje ją ludzka nieżyczliwość, nieuprzejmość, a nawet zawiść i chciwość. Nic 
co ludzkie nie jest nam obce… 
    Pan Jezus chce jednak byśmy na przekór swojej ludzkiej naturze starali się przezwyciężać 
swoje słabości. Nie interesuje Go nasza pobożność, jeśli nie idą za nią konkretne dobre uczyn-
ki i zachowanie. Dla Niego liczy się to, czy jesteśmy dobrymi ludźmi, a nie czy bezmyślnie 
klepiemy kolejne modlitwy, a potem i tak zachowujemy się po swojemu. Zachęca nas, żeby-
śmy wzięli Krzyż bycia prawdziwym chrześcijaninem i szli za Nim. Trzeba się zaprzeć swo-
ich przyzwyczajeń, żalów, gniewu i egoizmu. Trzeba dzień w dzień walczyć ze swoimi słabo-
ściami, odnosić się z szacunkiem i pokorą do bliźnich i tylko wtedy będziemy mogli powie-
dzieć, że jesteśmy wyznawcami Chrystusa. Jeśli jednak nasza codzienność jest dla nas waż-
niejsza i chcemy ją zachować, to stracimy życie wieczne. Co wybierzesz?  

Sebastian Niemkiewicz 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 
PIERWSZE PIĄTKI 
MIESIĄCA – ks. Marek 
Piedziewicz 
Doskonały przewodnik i 
nieoceniona pomoc dla 
tych, którzy już odprawiają 
pierwsze piątki, ale rów-
nież dla tych, którzy za-
mierzają rozpocząć tę 
praktykę. W pierwszej 
książki części autor przy-

bliża historię objawień Jezusa, których do-
świadczyła św. Małgorzata Maria Alacoque, 
oraz omawia najważniejsze założenia kultu 
Najświętszego Serca Jezusa. Następnie 
szczegółowo objaśnia każdą z dwunastu 
obietnic, które Jezus Chrystus przekazał 
światu za pośrednictwem francuskiej zakon-
nicy. Druga część publikacji to praktyczna 
pomoc w przygotowaniu do sakramentu po-
kuty. Czerpiąc z wieloletniego doświadcze-
nia duszpasterskiego, ksiądz Marek Piedzie-
wicz w sposób przekonujący i klarowny tłu-
maczy kolejne punkty Katechizmu i odpo-
wiada na liczne pytania dotyczące tego tema-
tu.                                  
 
ŚW. KAROL DE FOU-
CAULD. SAHARYJ-
SKI PUSTELNIK – 
Marek Przepiórka 
Niewierzący za młodu, 
porywczy i skłonny do 
awantur oficer armii fran-
cuskiej stał się eremitą 
żyjącym na Saharze po-
śród Tuaregów, autorem 
słynnej reguły Małych 
Braci Jezusa, męczenni-
kiem bestialsko zamordowanym przez Se-
nussów, a wreszcie jednym z najpopularniej-
szych świętych współczesnego Kościoła. 
Książka Marka Przepiórki to barwna i bły-
skotliwie napisana powieść biograficzna o 
św. Karolu de Foucauld, jakiej nie mieliśmy 
do tej pory. Literacko sfabularyzowane wy-
darzenia z życia świętego przeplatają się z 
fragmentami jego korespondencji i pamiętni-
ków, co daje czytelnikowi niepowtarzalną 
okazję zrozumienia nieprzeciętnej osobowo-
ści św. Karola, jego wewnętrznej determina-
cji i drogi nawrócenia. 



Przygotowujemy się do organiza-
cji pielgrzymki do Włoch. Wy-
jazd 17 września, wylot z Krako-
wa, pielgrzymka potrwa 8 dni. W 
planach oczywiście Rzym, bazy-
lika w Pompejach, a także miej-
sca związane ze św. Ojcem Pio. 

Wystawę można obejrzeć w Galerii Głównej 

 u Attavantich (Rynek 5), do 2 lipca 2022 roku. 

Chcesz znaleźć niepowtarzalne 
skarby? A może posiadasz w 
swojej ofercie coś czego inni 
intensywnie poszukują?   
Centrum Kultury i Promocji 
zaprasza i wystawców i kupują-
cych na Pchli Targ.  
18 czerwca (sobota), od godz. 
8.00 przy jarosławskim rynku.  

Występ inaugurujący cykl koncertów z okazji 
75-lecia Orkiestry Dętej „Laudate Dominum”  

im. Antoniego Kulikowskiego 
26 czerwca 2022, godz. 15:00 - Park przy ul. Czesławy 

Puzon ps. „Baśka” - Wstęp wolny 


