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Serdeczne Bóg 
zapłać za ofiary 
na spłatę naszej 
nowej posadzki i 
ogrzewania pod-
łogowego. Ostat-
nia taca i wpłaty 
bankowe to łącz-
nie 17.871,50. zł. 



EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 10, 38-42 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Skup się na tym co najważniejsze     -    Marta bardzo przejęła się tym, że Jezus zatrzy-
mał się właśnie w jej domu. Dwoiła się i troiła, żeby dopilnować jedzenia, żeby było czysto, 
żeby nikomu niczego nie brakowało. Jej siostra Maria zupełnie jej nie pomagała. Marta słusz-
nie zwróciła się do Chrystusa ze skargą na siostrę. Przecież On na pewno przyzna jej rację, 
jest mądry i głosi miłość bliźniego, więc na pewno potępi egoistyczną i leniwą Marię. Reakcja 
Pana Jezusa musiała ją mocno zdziwić. Ale przecież nie mogło być inaczej. To Bóg jest na 
pierwszym miejscu, a dopiero potem przyziemne rzeczy. Najpierw modlitwa, a potem praca. 
Najpierw modlitwa, a potem odpoczynek. 
                   Szkoda, że zapominamy o tym za każdym razem gdy Chrystus się rodzi i zmartwych-
wstaje. Zamiast przeżywać te wielke wydarzenia, biegamy po sklepach, sprzątamy i uwijamy 
się w kuchni. A czy to nie nasze serca powinniśmy z taką samą, jeśli nie większą, pieczołowi-
tością przygotowywać? Telewizja, reklamy i sklepy, w których można kupić wszystko prze-
wróciły nam w głowach. Zapominamy, że najważniejsze jest po prostu być dla bliskich, a nie 
przygotowywać dla nich cuda na talerzu. Przemawia przez nas pycha i chcemy się po prostu 
pokazać.         Postawmy sobie wyzwanie i szukajmy Jezusa w ludziach i sytuacjach wokół nas. 
Po pewnym czasie zaczniemy zauważać Jego nauki.  
Tylko skupmy się na tym co najważniejsze.                                  Sebastian Niemkiewicz 
 

Św. Brygida znana jest w Polsce od czasów św. Jadwigi Królowej. Właśnie ona poleciła przetłumaczyć 
na język polski objawienia Świętej ze Szwecji. Wiele osób zetknęło się ze św. Brygidą poprzez jej piętna-
ście modlitw, nazywanych potocznie Tajemnicą szczęścia. 

Papież Jan Paweł II nie zawahał się nazwać jej świadkiem ekumenizmu, choć żyła ona jeszcze w Europie, 
która nie była podzielona na wyznawców katolicyzmu i protestantyzmu. Niemniej od czasów reformacji 
św. Brygida stała się ważną postacią w ekumenicznym dialogu pomiędzy Rzymem a Skandynawią. Owo-
cem działalności św. Brygidy jest również Zakon Najświętszego Zbawiciela. Założyła go z polecenia sa-
mego Chrystusa w celu szerzenia kultu Najświętszej Maryi Panny i odrodzenia życia religijnego. Na szcze-
gólną uwagę w tym zgromadzeniu zasługuje postać bł. Elżbiety Hesselblad, urodzonej w 1880 r. w Szwecji 
w rodzinie luterańskiej. Otóż 15 sierpnia 1902 r. przyjmuje ona wiarę katolicką, a następnie zakłada habit w 
domu św. Brygidy w Rzymie. Pod natchnieniem Ducha Świętego funduje potem nową gałąź zakonną. 
Mając na uwadze znaki czasu, nowe zgromadzenie pozostaje wierne tradycji brygidzkiej i bardzo szybko 
się rozrasta. Jej celem staje się zjednoczenie wszystkich chrześcijan pod jednym Pasterzem. Siostry Brygid-
ki są zakonem habitowym, który umiejętnie łączy ideał życia kontemplacyjnego z czynną posługą w Ko-
ściele. Żyją one według Reguły św. Augustyna. Szczególne nabożeństwo ku czci Słowa Wcielonego reali-
zują przez codzienną adorację Najświętszego Sakramentu i lekturę Biblii. Charyzmatem Zakonu Najświęt-
szego Zbawiciela św. Brygidy jest działalność ekumeniczna, zmierzająca do przywrócenia jedności wszyst-
kich chrześcijan, dlatego też Siostry Brygidki starają się wprowadzać w życie zasady ekumenizmu opraco-
wane na Soborze Watykańskim II. To gościnne zgromadzenie, w zależności od potrzeb lokalnych społecz-
ności zajmuje się m.in.: katechizacją, prowadzeniem przedszkoli i internatów, pomocą sanitarną, opieką 
nad młodzieżą i osobami starszymi. Przewodnią intencją modlitw Sióstr Brygidek jest modlitwa o jedność 
chrześcijan. W sposób szczególny modlitewną troską otaczają one także osobę Ojca Świętego i jego inten-
cje.  



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

FATIMSKIE PRO-
ROCTWO O ROSJI – 
Jose Milhazes 
Dziś w obliczu rosyj-
skiej agresji na Ukrainę 
orędzie z Fatimy nabiera 
szczególnego znaczenia. 
Jak wyglądałby świat, 
gdyby orędzie Matki 
Bożej zostało przyjęte i 
spełnione wcześniej? 

Dlaczego było możliwe wzniesienie wspa-
niałej Bazyliki Matki Bożej Różańcowej w 
Fatimie w czasie wojny, kiedy w innych kra-
jach kościoły były niszczone? Jak to się sta-
ło, że w czasie „zimnej wojny” w pilnie 
strzeżonym Soborze św. Michała Archanioła 
na Kremlu, przerobionym na muzeum atei-
zmu, w najwyższej tajemnicy sprawowano 
Najświętszą Ofiarę? Kto i dlaczego wybudo-
wał w Fatimie prawosławną cerkiew w są-
siedztwie fatimskiego sanktuarium i co łączy 
tę cerkiew ze św. Janem Pawłem II?  
 
MILCZENIE I 
OGIEŃ. LISTY I 
ZAPISKI – św. Ka-
rol de Foucauld 
Fascynujący zbiór 
listów i zapisków Ka-
rola de Foucauld. Ich 
lektura odsłania serce 
tego intrygującego 
człowieka. Teksty te 
mogą pomóc odkryć w 
Karolu brata i tym 
samym zainspirować 
do naśladowania Chrystusa tak, jak on to 
czynił – w codzienności. Jego życie jest do-
wodem, że dla Boga nie stanowi trudności 
miejsce, w którym żyjemy. Nie przeszkadza 
Mu zwyczajność, na którą tak często narze-
kamy. On działa w naszych miejscach. On 
potrzebuje naszej zwyczajności… 



Na waka-
cjach planujemy zorganizować zupełnie darmowy wyjazd dla Matek i Dzieci z Ukrainy. Zain-
teresowanych  prosimy o odważne wsparcie naszego planu. Pierwszy SPONSOR już jest. 

Organizujemy  

półkolonię 
przy naszej parafii. Zapra-
szamy dzieci i młodzież, w 
godzinach od 9 do 15. Ofe-
rujemy: 2. śniadanie, obiad, 
deser, wycieczki, filmy i 
inne ATRAKCJE. Szczegó-
łowy program i cenę poda-
my po wstępnych zgłosze-
niach zainteresowanych. 
Turnusy tygodniowe, pierw-
szy od 25 lipca. Zapisy w 
księgarni (tel. 882 324 158) 
lub mailowo: nmp-
kp@wp.pl , prosimy zosta-
wić nr. telefonu. 

Centrum Edukacji Kulturalnej zaprasza zwiedzających.  

W piwnicach Ratusza znajdują się sale poświęcone muzyce, historii 
malarstwa, rzeźby i architektury, laboratorium teatralne z profesjonalnym 
ekranem cieniowym i możliwością wystawiania przedstawień z wyko-
rzystaniem pacynek czy marionetek oraz sala do tworzenia origami. 
Łącznie sześć stref stworzonych do działań interaktywnych czy podróży 
pełnych przygód i nowych doznań. W atrakcji znajdziemy również inno-
wacyjne elementy aranżacyjne, w tym aplikacje multimedialne. 

W Bramie Krakowskiej odkryjemy niezwykłą historię Jarosławia, kultu-
rę i zabytki naszego miasta, zdobędziemy wiedzę na temat dziedzictwa 
kulturowego, troski o jego ocalenie i przekazywanie następnym pokole-
niom. To również możliwość wejścia w wirtualny świat i spacer ulicami 

miasta. Godziny otwarcia: wtorki, środy i piątki: godz. 8.00-16.00 
czwartki i soboty (bez 1. soboty miesiąca): godz. 10.00-18.00 
1. niedziela miesiąca w godz. 10.00-18.00. We wszystkie dni wstęp jest 
bezpłatny. Zwiedzanie rozpoczyna się w piwnicach Ratusza, w czasie 
remontu Rynku wejście przez główne drzwi Ratusza. 

22 lipca, godz. 19.00 Letnie Dobranocki – 
„Koszyk z czystego srebra”, Teatr Lalek BAJ-
KA 

22 lipca, godz. 21.00 Kino pod Gwiazdami – 
„Czekolada” | dramat / komedia / romans 

23 lipca, godz. 19.00 Letnie Muzykowanie – 
„Z klasyką na Ty” – Dagmara Moskwa i Robu-
lets Svitlana Oleksandrivna 

24 lipca, godz. 15:00 Niedzielne Spacerki po 
Jarosławiu z Przewodnikiem – „Na planie i na 
scenie” – film i teatr w Jarosławiu 

29 lipca, godz. 19.00 Letnie Dobranocki – 
„Magiczne słowo”, Teatr Lalek BAJKA 

29 lipca, godz. 21.00 Kino pod Gwiazdami – 
„Grease” | musical / romans 

30 lipca, godz. 17.00 Jarosławski Piknik Coun-
try – Zadanie realizowane w ramach Jarosław-
skiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. 

31 lipca, godz. 15:00 Niedzielne Spacerki po 
Jarosławiu z Przewodnikiem – „Jak Jarosław 
zbudowano?, czyli od Jarosława Mądrego do 
królowej Marysieńki” 

7 sierpnia 

godz. 15:00 Niedzielne Spacerki po Jarosła-
wiu z Przewodnikiem – „Na planie i na scenie” 
– film i teatr w Jarosławiu 

14 sierpnia 

godz. 15:00 Niedzielne Spacerki po Jarosła-
wiu z Przewodnikiem – „Jak Jarosław zbudo-
wano?, czyli od Jarosława Mądrego do królowej 
Marysieńki” 

Wszystkie wydarzenia odbędą się na Rynku. 

22 – 31 lipca 


