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Obrazy Bożej Miłości 
Święta Królowa Jadwiga 

wzór chrześcijańskiego władcy 

8 czerwca w Kościele wspominaliśmy 
św. Królową Jadwigę, której piękna po-
stać przedstawiona jest na witrażu w 
naszej świątyni.  

Królowa Jadwiga urodziła się w XIV 
wieku, zwana jest też Jadwigą Andega-
weńską z racji jej pochodzenia. Już od 
wczesnych lat była przygotowywana do 
roli królowej, wychowywana na dworze, 
wykształcona, mająca zamiłowanie do 
muzyki i sztuki. W wieku 10 lat odziedzi-
czyła tron po ojcu, została koronowana 
w Krakowie, a dwa lata później w wieku 
12 lat poślubiła Władysława Jagiełłę – 
Wielkiego Księcia Litwy  (on wówczas 
miał 35 lat).  

Małżeństwo Jadwigi i Władysława 
mimo różnicy wieku było bardzo zgodne 
i szczęśliwe. Na dworze skupiała całą 
elitę kulturalną, zleciła pierwsze tłuma-
czenie Księgi Psalmów na język polski, 
zachowany po dziś dzień jako Psałterz 
Floriański. Brała czynny udział w rządze-
niu państwem, przyczyniła się do chry-
stianizacji Litwy, dzięki niej Litwini przy-
jęli chrzest. 

Znana była z głębokiego życia ducho-
wego i surowych umartwień. Na ścianie 
swojej komnaty umieściła dwie litery 
M i M, symbole nawiązujące do Ewange-
lii Marii i Marty. Recepta na szczęście wg. 
Królowej Jadwigi, zawarta jest w ośmiu 
Błogosławieństwach. Te drogowskazy 
informują, że szczęśliwi nie muszą być 
bogaci, roześmiani, ale cisi, ubodzy, mi-
łosierni i czystego serca. Błogosławień-
stwa uczą nas jak budować relację z Bo-
giem i drugim człowiekiem. W życiu     
królowej spotkały się dwie rzeczywisto-
ści; zaangażowanie i aktywność w modli-
twie, która była źródłem Jej siły. Mądra 
i wrażliwa kobieta głosiła dobrą Nowinę, 
nie tylko słowem, ale i życiem. Odwie-
dzała chorych, karmiła głodnych, pocie-
szała smutnych, zakładała szpitale i przy-
tułki. 

Legenda, a nawet przekaz mówi, że 
królowa często w nocy modliła się na 
Wawelu przed tzw. Czarnym Krzyżem. U 
stóp tego krzyża rozmawiała z Chrystu-
sem szukając rozwiązania, wszystkich 
trudnych spraw, wówczas miała usłyszeć 
głos; Czyń, co widzisz ; Od tej chwili jej 
wzrok był  zwrócony ku Panu Jezusowi 
i Jego miłości. Czuła się jak Maryja w 
Kanie. 

Powierzyła się cała Bogu, a On poko-
nany jej miłością udzielał jej swojej mą-
drości, która widzi dalej i rozumie więcej. 
Zmarła w wieku 25 lat, ciało spoczęło 
w podziemiach katedry na Wawelu. 
W 2006 roku w Krakowie zawiązała się 
Rodzina Szkół św. Jadwigi Królowej, która 
skupia około 200 placówek edukacyjnych 

z całej Polski. Celem Stowarzyszenia jest 
kształtowanie postaw moralnych u dzieci 
i młodzieży i wartości reprezentowanych 
przez św. Jadwigę. Została beatyfikowana 
w 1979 r , a kanonizowana  8 czerwca 
1997 roku , w obu przypadkach przez 
Jana Pawła II . Jest patronką Polaków 
i apostołką Litwy. 

Marcin Styczeń, polski wokalista, 
kompozytor i autor tekstów, w swojej 
przejmującej piosence pt. M i M – za-
śpiewał ; Święta Jadwigo proszę naucz 
nas jak troszczyć się o wiele i przy Jego 
boku trwać , jak zachować najlepszą 
cząstkę  i z ludzkim złączyć to co boskie – 
Św. Królowo Jadwigo , proszę naucz nas 

Teresa M. 

K A T E C H E Z A 
Cechy prawdziwej miłości 

 
W Amoris Laetitia w kolejnych punk-
tach papież Franciszek zatrzymuje się 
nad cechami prawdziwej miłości, o 
których pisze św. Paweł do Koryntian 
(1Kor 13,4-7). 
Cierpliwość – należy ją widzieć naj-
pierw u Boga, który jest „nieskory do 
gniewu”. Chodzi o to, by nie dać się 
ponieść impulsom i unikać napięć. 
„Uzbrojenie się w cierpliwość nie 
oznacza pozwalania, aby nas nieu-
stannie maltretowano, ani też tolero-
wania agresji fizycznej czy zgody na 
to, by nas traktowano jak przedmio-
ty”.  Trudno o cierpliwość gdy oczeku-
jemy, by wszystko było idealne i tak 
jak my chcemy. Ta cecha „umacnia 
się, gdy uznaję, że także druga osoba 
ma prawo do życia na tej ziemi wraz 
ze mną, taka, jaka jest” (AL 92). 
Życzliwość – chodzi o dobroć okazy-
waną w czynach. Zatem wymieniona 
wcześniej cierpliwość nie ma być cał-
kowicie pasywna, ale ma jej towarzy-
szyć „aktywność, dynamiczna i krea-
tywna reakcja wobec innych” (AL 93). 
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Intencje Mszy Świętych 

Poniedziałek 14.06 bł. Michała Kozala 

7:00 + Jan Czubik (greg. – int. od KGW 
Brzezówka) 

+ Wiktoria, Katarzyna, Stefania, 
Andrzej, Franciszek, Józef Goleń 

18:00 + Zofia Kania (int. od Rygłów z 
rodziną) 

+ Jan i Anna Gunia (w 16. rocz. śm. 
Jana) 

Poza + Paweł Szydło (int. od rodziny 
Twaróg z Szebni 

+ Anna Król (int. od rodziny Funda-
kowskich) 

+ Janina Ryżowicz (int. od pracow-
ników GPGK w Tarnowcu) 

+ Piotr Granda (int. od rodziny 
Wiśniowskich) 

Wtorek 15.06 

7:00 + Jan Czubik (greg. – int. od pra-
cowników Ośrodka Zdrowia i Apte-
ki w Tarnowcu) 

+ Kazimiera Skwarło i zmarli z ro-
dziny 

18:00 + Zofia Kania (int. od chrzestnej 
Ewy z rodziną) 

+ Anna Król (int. od babci Moniki) 

Poza + Paweł Szydło (int. od Rafała 
i Pauliny Drożdż z rodziną) 

+ Janina Ryżowicz (int. od Włady-
sława Ryżowicz z żoną) 

+ Piotr Granda (int. od rodziny 
Zajchowskich) 

Środa 16.06 

7:00 + Jan Czubik (greg. – int. od Rady 
Gminy Tarnowiec) 

+ Anna Król (int. od córki Moniki z 
rodziną) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Zofia Kania (int. od Marty z rodzi-
ną) 

Poza + Paweł Szydło (int. od Jadwigi 
Głąb) 

+ Janina Ryżowicz (int. od Marka 
Ryżowicz z rodziną) 

+ Piotr Granda (int. od Zarządu 
i pracowników Przedsiębiorstwa 
Robót Drogowo Mostowych sp. 
z.o.o. w Jaśle 

Czwartek 17.06 św. Alberta Chmielowskiego 

7:00 + Jan Czubik (greg. – int. od Koła 
Gospodyń z Umieszcza) 

+ Krystyna Marć 

18:00 + Zofia Kania (int. od kuzyna Jana 
z rodziną) 

+ Anna Król (int. od córki Eweliny) 

Poza + Paweł Szydło (int. od rodziny 
Betlejów) 

+ Janina Ryżowicz (int. od Wenar-
tów) 

+ Piotr Granda (int. od Zarządu 
i pracowników Przedsiębiorstwa 
Robót Drogowo Mostowych sp. 
z.o.o. w Jaśle 

Piątek 18.06 

7:00 + Jan Czubik (greg. – int. od Zarządu 
Województwa Podkarpackiego) 

+ Anna Król (int. od syna Przemy-
sława) 

18:00 Zmarli z rodziny Witusik 

+ Mieczysław Delimata 

Dziękczynna w 40. rocz. ślubu 
Stanisławy i Bogdana, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej 

Poza + Paweł Szydło (int. od rodziny 
Biernackich) 

+ Janina Ryżowicz (int. od rodziny 
Michaliny Rynkar z Pilzna) 

+ Piotr Granda (int. od Zarządu 
i pracowników Przedsiębiorstwa 
Robót Drogowo Mostowych sp. 
z.o.o. w Jaśle 

Sobota 19.06 

7:00 + Jan Czubik (greg. – int. od KGW 
Gminy Tarnowiec) 

+ Zofia Łazar 

+ Stanisław Pomikło 

18:00 + Stefania (w 9. rocz. śm.), Emil, Jan 
i Józef 

+ Józef Polak 

Poza + Paweł Szydło (int. od Jasiczków) 

+ Janina Ryżowicz (int. od Marii i 
Floriana Mermon) 

+ Piotr Granda (int. od Zarządu i 
pracowników Przedsiębiorstwa 
Robót Drogowo Mostowych sp. 
z.o.o. w Jaśle 

Niedziela 20.06 

7:00 Dziękczynna za zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo i zdrowie dla 
Jana i Janiny 

8:30 + Tadeusz Zajchowski 

10:00 + Władysław Machowski (int. od 
rodziny) 

Poza + Paweł Szydło (int. od rodziny 
Kozłeckich) 

+ Janina Ryżowicz (int. od rodziny 
Biernackich z Potoka) 

+ Piotr Granda (int. od Zarządu i 
pracowników Przedsiębiorstwa 
Robót Drogowo Mostowych sp. 
z.o.o. w Jaśle 

11:30 Za parafian 

+ Jan Czubik (greg. – int. od Koła 
Gospodyń z Umieszcza) 

16:30 Zmarli z rodziny Witusik 

Miniony tydzień... 
- W sobotę 5 czerwca do południa dziew-
czynki ze scholii parafialnej przeżywały 
swoje spotkanie z okazji  Dnia Dziecka. Nie 
brakowało śmiechu, zabaw i śpiewu, a 
główną atrakcją były podchody zorgani-
zowane przez panią Jolę. Aby nikomu nie 
zabrakło sił były słodkości i lody. 
- W tę samą sobotę wieczorem swoje 
spotkanie przy grillu zorganizował KSM. 
Radości było także wiele a stól pełen pie-
czonej kiełbasy, karkówki i innych smako-
łyków. Swoją obecnością zaszczyciła mło-
dzież Weronika Lepucka – prezes KSM 
Diecezji Rzeszowskiej, która pochodzi 

z naszej parafii. Dziękujemy! 
- W poniedziałek 7 czerwca do grona mi-
nistrantów został przyjęty Krzysztof Szaj-
nicki. Może to tylko jeden nowy mini-
strant ale cieszymy się jego obecnością 
i gorliwością. Niech pociąga innych do 
służenia przy ołtarzu. 
- W czwartek 10 czerwca zakończyliśmy 
Oktawę Bożego Ciała. Cieszymy się licz-
nym udziałem rodzin z dziećmi w tym 
dniu. W kościele było gwarno od malu-
chów ale były też i starsze dzieci, zwłasz-
cza pierwszokomunijne. Tradycyjne na 
zakończenie poświęciliśmy wianki, kwiaty 
i zioła oraz pobłogosławiliśmy dzieci. Nie 
zabrakło także cukierków.  
 

Ogłoszenia parafialne 
1. Z radością informujemy, że od dzisiaj 
w czasie Liturgii może być zajęte 50 procent 
miejsc w kościele plus osoby zaszczepione. 
W związku z powyższym od najbliższej nie-
dzieli (20 czerwca) Msza o godz. 8:30 będzie 
już odprawiana we Wrocance. 
2. Codziennie nabożeństwa czerwcowe 
o godz. 17:30, a w niedzielę o godz. 16:00. 
3. Zapraszamy na spotkania grup dziecię-
cych i młodzieżowych: w poniedziałek po 
Mszy ministrantów i lektorów, w piątek po 
Mszy KSM, w sobotę o 10:00 schola. 
4. We wtorek o godz. 19:00 Koło biblijne na 
plebanii. 
5. We wtorek o godz. 19:00 w kościele spo-
tkanie kandydatów do bierzmowania z klas 
VII wraz z rodzicami. Prosimy przynieść 
uzupełnione indeksy. 
6. W środę o godz. 16:30 odbędzie się spo-
tkanie dla chłopców, którzy chcą zostać 
ministrantami. Zapraszamy szczególnie tych, 
którzy przychodzili w czasie białych tygodni. 
7. W środę o godz. 19:00 Msza w Brzezówce 
z okazji święta patrona wioski – św. Anto-
niego. 
8. W sobotę o 17:30 Nabożeństwo w inten-
cji nienarodzonych i ich rodzin połączone 
z błogosławieństwem rodziców oczekują-
cych potomstwa. 
9. W przyszłą niedzielę będzie można podpi-
sać się pod obywatelskim projektem ustawy 
„StopLGBT”, którego celem jest zakazanie 
tzw. „parad równości”. Projekt ustawy ma 
zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się tej 
ideologii w Polsce. 
10. Od przyszłej niedzieli po każdej Mszy 
będzie otwarty nasz sklepik. Zachęcamy do 
nabywania prasy katolickiej: „Gościa Nie-
dzielnego” i „Niedzieli”. 
11. Dzisiaj po Mszach świętych składka do 
puszek na remont Domu Rekolekcyjnego 
KSM-u w Rzeszowie. 
12. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 1. i 2. z Umieszcza. 
 


