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Przypominamy, że przy Parafii działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, gdzie ZA 
DARMO można wypożyczyć ortezy, rotory, kule, łóżka elektryczne itp. Pełna oferta w ulotce 
do pobrania w wypożyczalni, w księgarni i na stronie parafii. Tel.: 797 893 916, e-mail:  
wypozyczalnia.jaroslaw@caritas.pl  . Przy parafii działa też masażystka, tel.: 786 479 491. 

Telefon do baru: 514 208 525, 665 436 256. 



EWANGELIA WG ŚWIĘTEGO MATEUSZA 5, 38-48 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

      

Pięć Przykazań Kościelnych

Bądźcie świętymi! 
W pierwszym czytaniu Pan Bóg wzywa nas do naśladowania siebie: Bądźcie świętymi, bo ja 
jestem święty. Co to znaczy być świętym? Czy trzeba być idealnym? Odpowiedzi na to są w 
Piśmie Świętym. Wystarczy znaleźć 15 minut, żeby przeczytać fragment i nad nim się zasta-
nowić. Czy 15 minut dziennie lub tygodniowo to dużo czy mało, odpowiedź pojawi się po 
przeczytaniu tego tekstu.  
W drugim czytaniu Św. Paweł przypomina nam, że jesteśmy świątynią Boga i ostrzega przed 
mądrościami tego świata. Wręcz każe nam „zgłupieć”, czyli zapomnieć o tym, co jest ziemską 
mądrością. W ten sposób pojawi się miejsce na prawdziwą duchową mądrość Bożą. Ją także 
możemy czerpać z Pisma Świętego. 
Dzisiejsza ewangelia to lekcja praktycznej mądrości Bożej i brzmi ona: wymagaj od siebie 
więcej. Nie poprzestawaj na minimum, ale zawsze zrób więcej niż powinieneś i ktoś oczeku-
je. W pracy klient chce, żeby wykonać dla niego pracę? Zrób więcej, żeby był aż zaskoczony. 
Kierownik każe wyłożyć towar na półkę? Niech wszystkie podukty będą w idealnym rzędzie 
zwrócone w stronę klienta. Kolega potrzebuje pomocy w przemeblowaniu? Pomóż mu jeszcze 
posprzątać. Sam jesteś głodny? Nie idź na łatwiznę i przygotuj sobie zdrowy posiłek. Jako 
chrześcijanie musimy więcej od siebie wymagać i to jest właśnie droga do świętości. Je-
steśmy świątynią Boga i świadczymy o Nim swoim zachowaniem.   Sebastian Niemkiewicz 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

SZCZĘŚCIE JEST BLI-
ŻEJ NIŻ MYŚLISZ – 
ks. Piotr Pawlukiewicz 
Co decyduje o tym, że 
czujemy się szczęśliwi? 
Czy pieniądze mogą za-
pewnić nam szczęście? 
Szczęście odmieniamy w 
ciągu swojego życia przez 
wszystkie przypadki. Szu-
kamy go, dążymy do nie-
go, życzymy go sobie 

nawzajem, czasami nawet go sobie zazdro-
ścimy. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz każe nam 
spojrzeć na nie z zupełnie innej strony. W 
mocnych, trafiających prosto do serca sło-
wach, zwraca uwagę na to, co w życiu naj-
ważniejsze, jak zwykle nie stroniąc od cha-
rakterystycznego dla siebie humoru. 
 
BENEDYKT XVI. 
OBROŃCA WIARY 
– Joseph Pearce 
Biografia jednego z 
największych papieży 
w historii Kościoła. 
Niezapomniane spotka-
nie z wielką postacią. 
Szczera obrona słów i 
dzieł papieża Benedyk-
ta, będąca hołdem dla 
jego życia, spuścizny, 
przenikliwego intelektu i świętości. Walczył 
niestrudzenie przeciwko dyktaturze relatywi-
zmu i kulturze śmierci, najpierw jako nie-
złomny kardynał, a następnie najwyższy 
pasterz Kościoła. Zmagał się z duchem świa-
ta w starciu z modernizmem i jego kultem 
ducha epoki, przywracając blask prawdy w 
obronie ortodoksji i blask liturgii w obronie 
tradycji. Po wielu latach katolicy nadal będą 
spoglądać wstecz na trwałe dziedzictwo pa-
pieża Benedykta z ogromną wdzięcznością, 
ponieważ z powodzeniem kierował łodzią 
Piotra w miłości i prawdzie przeciwko falom 
zła, które chciały pochłonąć Kościół. 

Turcję dotknęła największa katastrofa od 500 lat. O 
ogromie zniszczeń i głębi ludzkich dramatów pisze 
specjalnie dla „Niedzieli” polsko-tureckie małżeń-
stwo.  - art. CZAS APOKALIPSY?  
W ciągu roku zanotowano wzrost samobójstw o 
150%, zwłaszcza wśród dzieci i nastolatków. Co 
jest tego przyczyną? Jaką rolę mogą odegrać dusz-
pasterze w przeciwdziałaniu samobójstwom? Na te 
pytania odpowiada ekspert. - art. NAJGORSZA 
MOŻLIWA OPCJA  



Rekolekcje Wielkopostne 22 - 24.02.2023 
w Parafii pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu 

OCZYŚĆ SERCE ME 
 

Środa Popielcowa, 22.02: 
Msze św. z kazaniem o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 16:00 i 18:00  

Czwartek, 23.02:  
9.00 - Msza św., ze szczególnym zaproszeniem wspólnot modlitewnych – Róż, Straży 
Honorowej i innych wspólnot. 
16.00 - Msza św. dla dzieci     
18.00 - Msza św. z nauką ogólną, a po niej katecheza dla Rodziców   

Piątek, 24.02: 
8.00 - Droga Krzyżowa (możliwość spowiedzi) 
9.00 - Msza św. ze szczególnym zaproszeniem osób starszych i chorych 
Namaszczenie chorych 
16.00 - Droga Krzyżowa dla dzieci i nauka rekolekcyjna. 
17.15 - Droga Krzyżowa 
18.00 - Msza św. na zakończenie rekolekcji 
Spotkanie z Młodzieżą.  Zapraszamy wszystkich kandydatów do bierzmowania 

Rekolekcje prowadzi ks. bp Krzysztof Chudzio 
Panie daj nam łaskę nawrócenia.  

Z radością informujemy, 
że Ojciec Święty Franciszek po-
stanowił, aby obrzęd beatyfikacji 
Czcigodnych Sług Bożych Józefa 
i Wiktorii Ulmów i ich 7 Dzieci, 
miał miejsce 10 września 2023 r. 
w Markowej. Jako parafia bę-
dziemy  organizować wyjazd na 
tę uroczystość. Szczegóły poda-
my bliżej daty tego wydarzenia. 

Naszą ofertę kawiarenkową 

będziemy ubogacać o to wszystko co 
służy zdrowiu. Pierwsza inicjatywa to 
świeży sok 
z owoców 
cytruso-
wych. Du-
ża porcja 6 
zł, mała - 
4 zł. 

 


