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„Spędzajmy często długie chwile na ad-
oracji Chrystusa eucharystycznego. Naj-

świętszy Sakrament niech będzie dla 
nas «szkołą życia»” (św. Jan Paweł II). 

W TYM TYGODNIU WYPADNIE 11 
LISTOPADA. Nasza świątynia pod wezwa-
niem NMP Królowej Polski będzie miejscem 
centralnych, miejskich uroczystości. Msza 
św. o godz. 16.00 będzie odprawiona jako 
wielkie dziękczynienie za to wszystko, co się 
stało 104 lata temu. Za to, że wybitni obywa-
tele Polski potrafili, pokonując swój wrodzo-
ny indywidualizm, działać razem. Oddajemy 
Wam hołd - wielcy Polacy - p. marszałku 
Józefie Piłsudski, panie ministrze Romanie 
Dmowski, panie premierze Ignacy Janie Pa-
derewski, panie premierze Wincenty Wito-
sie, panie pośle na Sejm Wojciechu Korfanty 
i panie marszałku na Sejm Ignacy Daszyński. 
Jest wśród nich artysta, są dyplomaci, żołnie-
rze i politycy, a także działacze społeczni. 
Dziś z wielką odpowiedzialnością wypowia-
damy  jakżeż przepiękne, DUMNE słowa: 
BOHATEROM CZEŚĆ I CHWAŁA...  

Siostry i Bracia - dziś również nam trzeba, 

może bardziej niż kiedy indziej w historii 
Polski, jedności, trzeba dialogu, zaufania i 
wzajemnego szacunku. Tu nie chodzi o kom-

promis rozumiany jako rezygnacja z tego co 
dla nas święte, a jedynie o obronę wartości 

takich jak: wolność, pokój, rodzina, małżeń-
stwo, dziecko; tu chodzi o wartości funda-

mentalne jak prawda, jak życie. Tu chodzi o 
zdrowy patriotyzm, który powinien być ce-
chą nadrzędną w naszym społeczeństwie. 

Nie może być tak, że indyferentyzm i znie-
czulica społeczna wraz z pijaństwem, leni-

stwem i bylejakością na trwałe zniszczy 
tkankę naszego Narodu. Nie zgadzajmy się z 

tym wszystkim co stało się w Poczdamie, nie 
ma w nas zgody na niszczenie najmłodszej 

części naszego społeczeństwa. NON POS-
SUMUS! 

11 listopada to też dzień wspomnienia św. Marcina 
z Tours, biskupa Benedykt XVI nazwał go "ikoną 
miłości bliźniego”. Był chrześcijaninem, który w de-
cydującej chwili życia poszedł "na peryferia". Jest 
symbolem pokoju, starań o większą solidarność, o 
zwrócenie większej uwagi na grupy z marginesu: 
żebraków, osoby wykluczone oraz odmawiające wal-
ki z bronią w ręku. Biskup Marcin z Tours (316-397) 
jest „świętym niepodzielonego chrześcijaństwa”, 
czczonym również przez Kościół ewangelicki, prawo-
sławny i anglikański. Marcin jest świętym, jakiego 
potrzebuje współczesna Europa i takim, który w spo-
sób szczególny podoba się papieżowi Franciszkowi.  
Ikonografia często przedstawia moment nawrócenia 
Świętego, który odciął żebrakowi połowę swojego 
płaszcza, a następnej nocy we śnie widział odzianego 
tym płaszczem Chrystusa. 

Za tydzień 2. niedziela m-ca – taca przeznaczona będzie na modernizację naszej Świątyni.  

Jezus czeka - codziennie od 7.30 do 17.15 w 
kaplicy na plebani.  



EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 20, 27-38 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Boże, Ty nie pozwalasz, aby potęga piekła przemogła 
Twój Kościół zbudowany na opoce Apostołów, 

spraw, aby za wstawiennictwem świętego Leona, papieża, 
trwał w prawdziwej wierze i cieszył się stałym pokojem. 

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.  

Bóg żywych, nie umarłych 
    Pierwsze czytanie wprawia w osłupienie; jak okrutny może być człowiek. Niegodziwy król 
katuje braci tylko po to, by dla jego widzimisię złamali prawo i skosztowali wieprzowiny. 
Nie, żeby osiągnąć korzyści, ale dla zwykłej rozrywki. Z drugiej strony bogobojni młodzień-
cy, którzy stawiają to, w co wierzą na pierwszym miejscu i potrafią za to oddać życie w mę-
czarniach. Czy dziś wydaje się nam, że skoro mamy postęp technologiczny i systemowe 
wsparcia bezrobotnych, biednych i pokrzywdzonych, to ludzie już nie są tak okrutni jak król 
w pierwszym czytaniu? Niestety nie, co potwierdza sytuacja za naszą wschodnią granicą.  
   Przykład bogobojnych braci pokazuje, że warto umrzeć za coś w co się wierzy. Każdy z 
siedmiorga rodzeństwa miał szansę na życie wieczne i prawdopodobnie tego dostąpił. Właści-
wie to ich prawdziwe życie zaczęło się wraz z okrutną śmiercią. Król żyje pełnią życia nie 
licząc się z innymi ludźmi, a co dopiero z Bogiem. Jego życie zakończy się wraz z jego śmier-
cią, bez względu na to jak lekka będzie. 
    Młodzi męczennicy przypominają Hioba. Zawierzyli Bogu swoje życie i nic nie zwiedzie 
ich z ufności w nagrodę wieczną. W końcu sam Pan Jezus powiedział w ewangelii, że Bóg nie 
jest Bogiem umarłych, lecz żywych co oznacza, że zmartwychwstaniemy i zaznamy życia 
równego aniołom. O ile wytrwamy w postanowieniach jak siedmiu braci. 
                                                                                                          Sebastian Niemkiewicz 

Boże, Ty zostałeś uwielbiony przez życie i śmierć 
Świętego Marcina, biskupa, odnów w naszych ser-

cach cuda Twojej łaski, aby ani śmierć, ani życie nie 
mogły nas odłączyć od Ciebie. Przez naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje 

i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen. 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

ŚWIĘTE TA-
JEMNICE. 12 
ŚLEDZTW W 
SPRAWIE ZA-
GADEK CHRZE-
ŚCIJAŃSKIEGO 
ŚWIATA – wyd. 
Jedność 
Mali chrześcijanie 
znajdą tu 12 pasjo-
nujących śledztw 
w sprawie nadzwy-
czajnych zdarzeń i 

zagadek chrześcijańskiego świata. Dowiedzą 
się między innymi czyja twarz jest odbita na 
Całunie Turyńskim, czy w Fatimie wirowało 
słońce, dlaczego z grobu Świętej Teresy z 
Ávili wydobywa się tajemniczy zapach fioł-
ków oraz w jaki sposób siostra Bernadeta 
Moriau wstała z wózka inwalidzkiego? Kolo-
rowe strony tej pasjonującej książki ukazują 
działanie Boga w całym świecie i rozbudzają 
naszą wiarę!  
 
ANIOŁ STRÓŻ. OPOWIADANIA DLA 
DZIECI – Bru-
no Ferrero 
Kim jest Anioł 
Stróż? Co robi? 
Jak wygląda? 
Co mu zawdzię-
czam? Kim są 
aniołowie znani 
także z imienia: 
Gabriel, Rafał, 
Michał? Książ-
ka z opowiada-
niami Bruna Ferrero pomaga wejść w świat 
wiary dzieciom, chociaż także dorośli będą 
mogli dużo z jej treści skorzystać. Bo czy 
ktoś pomyślał o swojej mamie, że jest anio-
łem stróżem? Albo że szczególnym posłań-
cem Boga jest pies broniący człowieka? 

 
 

W naszej księgarni jest 

też już szeroki wybór 

kalendarzy na rok 

2023. Zapraszamy do 

zapoznania się z ofertą 
na miejscu. 



 

Program: 
16.00 – Kościół pw. NMP Królowej Polski 

• Msza Święta w intencji Ojczyzny 
17.20 – Przemarsz na Plac Mickiewicza 
17.30 – Plac Mickiewicza 

• Uroczystość pod tablicą upamiętniającą 
wyjście z ziemi jarosławskiej kompanii legio-
nowej 

• Wciągnięcie flagi państwowej na maszt 

• Hymn RP w wykonaniu Orkiestry Woj-
skowej z Rzeszowa 

• Niepodległościowy Apel Pamięci 

• Salwa Honorowa 

• Złożenie kwiatów 
18.00 – Sala widowiskowo–kinowa JOKiS 

• „Nadzieja na wolność w piosence skryta” 
– koncert w wykonaniu jarosławskiej sceny 
piosenki aktorskiej oraz solistek JOKiS 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE: 
11 listopada, godz. 9.00, Hala Sportowa MOSiR – Halowy turniej piłki nożnej służb 
mundurowych o Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia 
11 listopada, godz. 9.30, Szkoła Podstawowa nr 1 – Otwarte mistrzostwa Jarosławia 
w badmintonie o Nagrodę Burmistrza Miasta Jarosławia 
13 listopada, godz. 16.00, Sala widowiskowo–kinowa JOKiS – Galowy koncert laure-
atów Festiwalu Piosenki Ojczystej im. Michała Zielińskiego „Serce w plecaku 2022” 
15 listopada, godz. 18.00, Sala Lustrzana CKiP – Koncert Reprezentacyjnego Chóru 
Mieszanego „Jarosław”, Wstęp wolny  

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Galeria Główna u 
Attavantich zaprasza na wystawę 

Kingi Kolouszek „Quantum” plany równoległe 
  

Czas trwania wystawy 10 listopada – 3 grudnia 2022 
Finisaż wystawy: 2 grudnia, godz. 18.00 

Przypominamy, że 
od niedawna przy 
Naszej Parafii, pod 
auspicjami Caritasu, 
działa wypożyczal-
nia sprzętu rehabi-
litacyjnego. Wypo-
życzanie sprzętu jest 
darmowe, a korzy-
stać mogą z niego 
mieszkańcy całego 
województwa podkarpackiego. Ulotkę z 
pełnym spisem dostępnego sprzętu można 
znaleźć na stronie parafii albo pobrać w 
księgarni. Zapraszamy do kontaktu z na-
szym oddziałem pod numerem telefo-

nu 797 893 916 lub mailowo:    
wypozyczalnia.jaroslaw@caritas.pl 

mailto:wypozyczalnia.jaroslaw@caritas.pl

