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I Edycja tegorocznej wyprawy do Mikoszewa nad Morze Bałtyckie odbędzie się w 

dniach 19 – 24 czerwca 2023 r. Wyjazd o 3.00, a powrót ok. 21.00. Planujemy zatrzymać się na adorację w 
Niepokalanowie. Po drodze odwiedzimy Gietrzwałd, miejsce jedynych zatwierdzonych przez Kościół 
objawień w Polsce i tradycyjnie już planujemy zwiedzić starówkę Gdańska oraz katedrę w Oliwie łącznie z 

parkiem. Możemy też wprowadzić zwiedzanie Elbląga. Zapisy w księgarni św. Maksymiliana. Natomiast  
II edycja, rodzinna i wakacyjna, na którą zapraszamy dzieci i młodzież wraz z najbliższymi 
odbędzie się w dniach 25.06 - 1.07.2023. Więcej szczegółów w księgarni.

Uwaga młodzi, którzy myślą  poważnie o 
sakramencie małżeństwa, a nie maja jeszcze 
katechez przedmałżeńskich. W naszej Parafii są 
takie nauki i trwają tylko 3 dni. Rozpoczęcie Mszą 
św. 24 marca o godz. 18.00, a zakończenie Mszą 
się w niedzielę o godz. 9.30, a następnie 
spotkaniem w kaplicy na plebanii.  



EWANGELIA WG ŚWIĘTEGO MATEUSZA 5, 38-48 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

      



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

DROGOWSKAZY DLA 
WIERZĄCYCH. MYŚLI 
NA KAŻDY DZIEŃ – 
św. Józef Sebastian 
Pelczar 
Cytaty z pism i kazań św. 
Józefa Sebastiana Pel-
czara, biskupa przemys-
kiego, rektora Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, założyc
-iela Zgromadzenia Sióstr 
Sercanek. Starannie 

dobrane na każdy dzień roku, z 
uwzględnieniem uroczystości i świąt 
kościelnych. Drogowskazy te dotyczące 
modlitwy, nawrócenia i pokuty, wyrażają 
serdeczną troskę o Kościół i Polskę. Są cenną 
pomocą w pogłębianiu wiary, w walce 
duchowej i w rozwijaniu międzyludzkich 
relacji. 
 
MAŁE HISTORIE 
NA DOBRANOC – 
Edycja św. Pawła 
Niezwykła książe-
czka, dzięki której 
wieczorne spotkanie 
z bajką nie będzie 
tylko czytaniem. 
Historie wymagają 
zaangażowania 
dzieci i rodziców, 
zapraszając do 
wspólnego tworzenia opowieści na dobranoc. 
Zabawa rozwinie wyobraźnię, wzbudzi 
ciekawość świata i poszerzy słownictwo 
malucha. Urocze, zgodne z najnowszymi 
trendami ilustracje oraz ciekawe rymowanki 
tworzą razem edytorski cukiereczek. 
Prezentowana pozycja z pewnością zachwyci 
małego odbiorcę i pomoże mu zasnąć. 

Przegląd „NIEDZIELI” - wybrane artykuły  

POMOC NADAL PŁYNIE  

W rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę 
pokusiliśmy się o podsumowanie polskiej 
pomocy dla ogarniętej wojną Ukrainy, w 
przekonaniu, że niewiele się mówi i pisze o 
skali katolickiej pomocy - a jest ona ogromna. 

PRZEMOC A NIEROZERWALNOŚĆ  

Czy żona, która doznaje przemocy ze strony 
męża, zawsze musi pokornie trwać w 
małżeństwie i nieść swój krzyż w imię zasady 
nierozerwalności małżeństwa? Na to pytanie 
odpowiada teolog.  



Z LISTU PASTERSKIGO  
Metropolity Przemyskiego  

na Wielki Post 2023 
(…)Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień 
zbawienia  
W bieżącym roku duszpasterskim, w naszej 
Archidiecezji, szczególnym patronem i 
wzorem do naśladowania jest św. Andrzej 
Bobola, kapłan i męczennik. Jego pragnienie 
zjednoczenia wyznawców Chrystusa, gorliwa 
ewangelizacja i wzywanie do nawrócenia są 
niezmiennie aktualne, także w naszych 
czasach.  Zachęcam do odwiedzania 
Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w 
Strachocinie, które niech będzie dla nas 
wszystkich miejscem spotkań, refleksji i 
inspiracji w rozważaniach o Chrystusowym 
Kościele.  
W panoramę tegorocznych wydarzeń 
duszpasterskich w Archidiecezji Przemyskiej 
w wyjątkowy sposób wpisuje się uroczystość 
beatyfikacji Czcigodnych Sług Bożych Józefa 
i Wiktorii Ulmów z Dziećmi. Będzie ona 
miała miejsce 10 września 2023 r. w 
Markowej. Do chwały ołtarzy zostanie 
wyniesiona cała rodzina: małżonkowie Józef i 
Wiktoria oraz ich siedmioro Dzieci, w tym 
jedno będące pod sercem matki. Patrząc na 
nich, po raz kolejny uświadamiamy sobie, iż 
we wspólnotę Kościoła jesteśmy wszczepiani 
poprzez rodzinę. W ramach przygotowania do 
dobrego przeżycia tej niezwykłej beatyfikacji, 
postarajmy się poznać lepiej tę Rodzinę, która 
nie zawahała się otworzyć drzwi swoich serc i 
swojego domu dla ludzi będących w potrzebie. 
Trudno nie odnieść do nich słów Chrystusa: 
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. 
Jesteśmy przekonani, że to głęboka wiara 
doprowadziła Józefa i Wiktorię do głęboko 
chrześcijańskiej postawy „Samarytan z 
Markowej”(….) 

Wydział Nauki Katolickiej informuje, 
że drugi etap XXIII Regionalnej Olimpiady 
Wiedzy o Wielkich Polakach, 
w roku szkolnym 2022/2023 
poświęconej Ignacemu Łukasiewiczowi dla 
archiprezbiteratu jarosławskiego odbędzie 
się w poniedziałek, 27 lutego 2023 r. o godz. 
10.00 w  Jarosławiu – Parafia pw. NMP 
Królowej Polski. 

Gorzkie Żale między Msza św. o 16.00 a o 
18.00, czyli o 17.00. Tegorocznym 
kaznodzieją będzie ks. Józef Stepanko. 


