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XV Niedziela Zwykła 10 lipca 2022 

Odeszła od nas śp. s. Stanisława Koralewicz - Dyrektor Przedszkola 
Sióstr Służebniczek - była Matka Prowincjalna oraz asystentka Matki 
Generalnej. Nikt z nas nawet nie przepuszczał, że odejdzie tak szybko, 
bez pożegnania. 

Dziś dziękuję dobremu Bogu za jej bezgraniczne, wielkoduszne 
poświęcenie się Bogu i wielką miłość do Ojczyzny naszej. Na co dzień 
wraz z kapłanami i naszymi Parafianami byłem świadkiem, z jak wiel-
kim oddaniem Siostra Stanisława poświęcała się dzieciom. Pan obda-
rował Siostrę wielkim, niespotykanym talentem pedagogicznym i arty-
stycznym. Zawsze rzetelna, solidna, systematyczna i bezgranicznie 
oddana. Podziwiałem jak z wielką pasją i profesjonalizmem przygoto-
wywała sceny teatralne. Z wielkim wzruszeniem wspominam, jak 
Siostra Stanisława zaprosiła dzieci z Ukrainy do Przedszkola Sióstr. Była to naprawdę wielka pomoc dla 
Matek, które znalazły schronienie w naszej Parafii. 

Dziękując za wszelką życzliwość i dobroć serca zapewniam S. Danutę – przełożoną Wspólnoty Sióstr tu 
przy kościele NMP Królowej Polski w Jarosławiu, a zarazem rodzoną Siostrę s. Stanisławy o modlitewnej 
pamięci za zmarłą. W godzinie pogrzebu razem z 59 uczestnikami wakacyjnej wyprawy dzieci i młodzieży 
nad Polskie Morze w Mikoszewie złożyłem Bogu Najświętszą Ofiarę za śp. Siostrę Dyrektor. Ufam, że Miło-
sierny Bóg już przyjął do swojej chwały wierną Służebniczkę Niepokalanej Matki. 

 
„Ile zarobiłaś na Pierwszej Komunii? Ja 
4800 zł, a moja kuzynka o 1000 zł więcej.” 
Nigdy bym tego nie usłyszał, gdyby nie 
wcześniejsze słowa małolaty - nawet nie 
wiem, z którego regionu Polski, która idąc z 
plaży w Mikoszewie przekonywała swoją 
koleżankę, aby wypisała się z lekcji religii. 
Robiła to tak przekonywająco i natarczywie, 
że trudno było nie słyszeć tej rozmowy. 
Podstawowym argumentem wypisania się z 
lekcji religii było to, że trzeba nauczyć się 
odpowiedzi na aż 40 pytań - więcej, odpo-
wiedzi nie jednym zdaniem, ale nawet cza-

sem w dwóch, a nawet w trzech zdaniach. Aby przekonać swoją rówieśniczkę do decyzji rezygnacji z nauki 
religii w szkole, złowrogo nastawiona małoletnia agnostyczka tłumaczyła, że musisz dodatkowo jeszcze nau-
czyć się na pamięć bardzo wiele różnych modlitw. Idąc krok za krokiem w tym przepięknym nadbałtyckim 
lesie snułem ponure myśli. Dokąd idziesz, dokąd zmierzasz Polsko? Jaką będzie - jak Bóg pozwoli - za ileś 
tam lat matka z tej dziś małej, zbuntowanej dziewczynki. Opowiadałem o tej rozmowie uczestnikom naszej 
kolonii. Piszę również o niej na łamach naszej parafialnej gazetki.                                                  (cd. na str. 4) 

A On rzekł do nich: 

"Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco". (Mk 6,31) 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy na plebani codziennie od 7.30 do 17.15. 

Dziś 2. niedziela miesiąca, modlitwą i ofiarą na tacę wspieramy spłatę naszej nowej po-

sadzki i ogrzewania podłogowego. 

NASZA MŁODZIEŻ NA WESTERPLATTE 



EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 10, 25-37 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwości 
    Pierwsze czytanie obnaża naszą największą słabość – uciekanie od problemów i trudnych 
sytuacji, brak wiary we własne siły i porzucanie własnych marzeń i ambicji. A przecież Bóg 
stawiając na naszej drodze trudności, daje nam do zrozumienia, że możemy sobie z nimi pora-
dzić. Być może trzeba nam więcej wiary, cierpliwości i pokory, by chociaż spróbować dźwi-
gnąć krzyż, który przed nami wyrósł. Przykazania Boże i nauki Jezusa nie są niemożliwe do 
spełnienia. Jest tylko jedna trudność w ich wypełnianiu – trzeba od siebie wymagać. W dzi-
siejszym świecie promuje się odcinanie od problemów i nakłania by ludzie nie wymagali od 
siebie nic, a cały czas żądali od innych czegoś, co im się rzekomo należy. Ciężko w takim śro-
dowisku pracować nad sobą i kształtować duchowość, ale nawet dziś jest możliwe, by żyć tak 
jak uczy Jezus. 
   Benjamin Franklin, bardzo inteligentny, a zarazem ambiwalentny wobec wiary człowiek, 
powiedział kiedyś, że zasady wiary chrześcijańskiej nie są dla człowieka dobre tylko dlatego, 
że prowadzą do Boga i Nieba, ale są dobre, ponieważ obiektywnie każdy człowiek jest zdrow-
szy i bardziej poukładany tylko dlatego, że stosuje je w swoim życiu. Skoro taki człowiek, któ-
ry dystansował się od jakiejkolwiek religii, uznał że tak jest, to czy my, zagorzali chrześcijanie, 
nie powinniśmy tym bardziej stosować się do Bożych reguł?        Sebastian Niemkiewicz 

Św. Benedykt urodził się około 480 roku w Nursji we Włoszech jako brat bliźniak św. Scholastyki. Na 
temat jego życia zachowało się niewiele danych. Pochodzą one głównie z drugiej czę-
ści Dialogów papieża św. Grzegorza Wielkiego. 
Pochodził z rodziny właściciela ziemskiego z okolic obecnie położonych w Umbrii. Z woli rodziców po 
ukończeniu pierwszego etapu edukacji udał się do Rzymu, gdzie podjął studia literackie i prawnicze. Jed-
nak niespokojne i rozwiązłe życie młodzieży skłoniło go do schronienia się na pustkowiu. Mając dwadzie-
ścia lat został pustelnikiem w Subiaco, gdzie najpierw pod opieką starszego mnicha, a potem samodzielnie 
prowadził życie pustelnicze. Tam zyskał sobie wielu uczniów. Odnaleziony po trzech latach, na prośbę 
pobliskiej wspólnoty mnichów, został przełożonym ich monasteru. Jednak surowość jego wymagań nie 
odpowiadała wielu z braci. Wobec nieporozumień z pobliskim klasztorem przeniósł się na południe i w 
roku 529 założył klasztor na Monte Cassino w miejscu dawnego pogańskiego sanktuarium. Tam właśnie 
opracował nowy model wspólnoty monastycznej, żądając od zakonników potrójnych ślubów: stałości, 
zachowania obyczajów monastycznych i posłuszeństwa, które do dnia dzisiejszego składają benedyktyni. 
Od imienia świętego zakon posługujący się jego regułą nosi nazwę benedyktynów. Benedykt uważał swo-
ją regułę za drogę dla początkujących, za szkołę służby Bogu, w której nie pragniemy narzucać niczego, co 
byłoby zbyt ostre lub surowe. Reguła została następnie przyjęta przez wiele zachodnich klasztorów (do 
1595 roku wykorzystywało ją ponad 100 zakonów). Oryginał pisanej przez lata Reguły spłonął w czasie 
pożaru klasztoru w Teano w 896 roku. Benedykt zmarł w założonej przez siebie wspólnocie. Przed śmier-
cią przyjął Eucharystię i umarł na stojąco, podtrzymywany przez uczniów. Pochowano go we wspólnym 
grobie z jego siostrą św. Scholastyką w oratorium św. Jana Chrzciciela. Relikwie świętego po kilkakrot-
nych przeniesieniach ostatecznie wywieziono 11 lipca do Fleury we Francji na przełomie VII i VIII wieku.  



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

MARYJA. DROGA 
DO UWOLNIENIA – 
Gabriele Amorth 
Jest mniej więcej 20 rok 
przed Chrystusem. W 
niewielkiej miejscowości 
położonej w samym sercu 
dolnej Galilei przychodzi 
na świat dziewczynka. 
Otrzymuje dość po-
wszechne wówczas imię 
– Maryja. Kim była ta, 
przed którą dziś klękają 

narody? Jaka postać wyłania się z kart Pisma Świę-
tego i z badań nad zwyczajami epoki, w której 
żyła? Co wiadomo o jej codzienności? Czego moż-
na się domyślać na temat jej życia duchowego? 
Jaką rolę odegrała w dziele zbawienia? I jak wciąż 
wpływa na losy świata i Kościoła? Gabriele 
Amorth, słynny egzorcysta Watykanu i wielki 
orędownik kultu Matki Boskiej, stworzył wyjątko-
we kompendium wiedzy o życiu Maryi. W trzy-
dziestu jeden medytacjach – w kluczu chronolo-
gicznym Nowego Testamentu, na szerokim tle 
historycznym i kulturowym – ukazuje ziemską 
wędrówkę Matki Kościoła, przybliża znaczenie 
dogmatów maryjnych i stale zachęca do naślado-
wania tej, która ufnie zdała się na Słowo Boże. To 
pozycja obowiązkowa dla wszystkich tych, którzy 
chcą zrozumieć wielkość Matki Bożej i wiernie 
trwać w przymierzu z Maryją. 

OBDAROWANI. JAK 
ŻYĆ DARAMI DU-
CHA ŚWIĘTEGO – ks. 
Andrzej Nackowski 

Patrzysz, a nie widzisz. 
Wiesz, a nie rozumiesz. 
Musisz wybrać, a nie 
umiesz. Chcesz działać, a 
się boisz. Widzisz, a nie 
dostrzegasz. Doświad-
czasz, a nie doceniasz. 
Kochasz, a krzywdzisz. 
To siedem sytuacji, w 
których odnajduje się każdy z nas. To także siedem 
przykładów, kiedy zapominamy o darach Ducha 
Świętego.  Za sprawą tej książki dostrzeżesz piękno 
wokół siebie, unikniesz pułapki własnego osądu, 
nauczysz się dokonywać właściwego wyboru, 
zaufasz Bogu w przeciwnościach, odkryjesz Boga 
w codziennym życiu, zrozumiesz, jak ważna jest 
wdzięczność, będziesz pielęgnować cnotę pokory. 
Gdy nie wiesz, jak postąpić, policz do siedmiu! 



Moi Kochani, nie możemy dziś chować głowy w piasek i nie widzieć problemu z wiarą. Wielkie auto-
rytety mówią, że młodzi Polacy w przeraźliwie szybkim tempie tracą wiarę i odchodzą od Kościoła. Musi-
my być dziś bardziej niż kiedy indziej wrażliwi na sprawy wiary. Pan Jezus domaga się od każdego z nas 
odważnego i mądrego świadectwa. Młodzi mają prawo usłyszeć od swoich wierzących rodziców, dziad-
ków - w ogóle od wierzących ludzi, o co w tej naszej religii tak naprawdę chodzi. Musimy być świadkami 

Boga, który ten świat stworzył, zbawił i codziennie nas 
prowadzi do Ojczyzny niebieskiej. Musimy im opowie-
dzieć na czym to wszystko polega. Bądźmy świadkami 
naszej wiary. 
W tych dniach odbywać się będzie wielka ewangelizacja 
Rzeszowa. Przygotowuje się wielka akcja Ewangelizacyj-
na Bieszczadów. Czas najwyższy, aby wybiła godzina 
mobilizacji głoszenia Ewangelii na naszych ulicach, w 
naszej rodzinie, w naszej Parafii. Nie możemy bierni wo-
bec wszelkich przejawów zobojętnienia, apostazji i dezer-
cji w wierze. Pan Jezus posyła nas i ufa, że się tym zajmie-
my. Każdy w zgodzie z własnym powołaniem. Pamięta-
jąc codziennie o Pielgrzymach Jasnogórskich wspierajmy 
ich duchowo - Ich trud i poświęcenie jest bardziej niż 
kiedy indziej potrzebny naszej Ojczyźnie. Królowo Polski 
– módl się za nami! 

Bogumiła Machała - 
,,PORTRETY"  
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