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Życzenia naszego Pasterza, ks. abp. Adama Szala: Boże Narodzenie jest wezwaniem do otwar-
cia się na Miłość i odpowiedzi na Nią w konkretnej postawie i czynach wobec Boga  
i bliźniego, bo wielu ludzi jest potrzebujących. – To prawda, że nie potrafimy wszystkich nakar-
mić, wszystkich głodnych zaopatrzyć w potrzebne produkty, nie potrafimy zapewnić dachu nad 
głową wszystkim bezdomnym. Ale pamiętajmy, że tak wielu jest potrzebujących w naszym oto-
czeniu, także i w naszym domu, w naszej rodzinie. Może się okazać, że w czasie tych świąt tymi 
najbardziej potrzebującymi jest mąż, żona, dzieci, ojciec czy matka, którzy będą oczekiwać spo-
tkania, dobrego słowa, uśmiechu. Oby to był najlepszy dar Bożego Narodzenia.    



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE– II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 

EWANGELIA  WEDŁUG ŚW. JANA 1, 1-18  

Dziś składka na WSD. 
W środę Uroczystość Objawienia Pańskiego, 
błogosławieństwa kredy i kadzidła. W tym dniu 
składka na potrzeby misji. Msze św. wg  po-
rządku niedzielnego. 
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek 
miesiąca. Pamiętajmy o modlitwie o powołania 
kapłańskie, zakonne i do życia konsekrowane-
go.  
W niedzielę Święto Chrztu Pańskiego – zakoń-
czenie okresu Narodzenia Pańskiego. 
Kolęda w tym roku będzie polegała na spotka-
niu małych regionów na wieczornej Mszy świę-
tej. Każda z rodzin, która odpowie na zaprosze-
nie otrzyma błogosławieństwo i pamiątkę. Ko-
lędę zaczynamy od 18.01. Podział na regiony 
umieszczony jest na naszej stronie internetowej.  
Dziękujemy za dyżur w kościele i prosimy pa-
rafian z osiedla Braci Prośbów blok 9 kl. 1,2,3.  
Za tydzień 2. niedziela miesiąca - taca przezna-
czona będzie na modernizację naszej świątyni.  

SUKCES Na pokładzie pewnego statku płynącego do Stanów Zjednoczonych wracał 

pewien misjonarz, który spędził wiele lat w Chinach oraz znany śpiewak, który był tam tylko 
dwa tygodnie. Kiedy dopłynęli do Nowego Jorku, mi-
sjonarz ujrzał wielki tłum wielbicieli oczekujących po-
wrotu śpiewaka. - Panie, nie pojmuję tego - mruknął 
rozgoryczony nieco. 
- Poświęciłem Chinom czterdzieści dwa lata mojego 
życia, a on tam był tylko przez dwa tygodnie 
i jego witają serdecznie w domu tysiące ludzi, 
a na mnie nie czeka absolutnie nikt. 
Pan odpowiedział: - Synu, skąd ta gorycz?  
- Przecież nie jesteś jeszcze w domu. 



INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

KALENDARIUM LITURGICZNE 

6 I Środa, Uroczystość Objawienia Pańskiego 
7 I Czwartek, Wspomnienie św. Rajmunda  

z Penyafort, prezbitera 

CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

DO WIECZNOŚCI ODSZEDŁ:        
Stanisław Obidowicz 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Pa-
nie.  

 Rodzinie składamy najserdeczniejsze  



Na początek Nowego Roku 2021 wypowiedzmy razem 
ze św. Pawłem Apostołem za listem do Efezjan:  
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego 
Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosła-
wieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chry-
stusie. W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świa-
ta, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z 
miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów 
przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, 
ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umi-
łowanym.   

Wszystkim Dobroczyńcom Parafii NMP Królowej 
Polski w Jarosławiu i Stowarzyszenia Nowa Kultura 
składamy serdeczny Bóg zapłać za wszelką życzliwość, po-
moc i wsparcie. Równocześnie zapewniamy o codziennej 
modlitwie. Życzymy dobrego zdrowia, opieki Matki Naj-
świętszej i wszystkich naszych wielkich Patronów ze św. 
Ojcem Pio, św. Teresą od Dzieciątka Jezus i sw. Janem 
Pawłem II na czele. Oczywiście nic nie robimy bez św. Józe-
fa, którego chcemy w tym roku czcić jeszcze bardziej. Ży-
czymy szczęścia, zdrowia; błogosławionego Bożego, pełne-
go pokoju i radości Roku 2021. Równocześnie ośmielamy 
się prosić o solidarność z naszymi dziełami. Liczy się każde 
wsparcie, każda pomoc. Bardzo też prosimy o przekazanie 
nam 1% podatku. KRS  0000296159.   

Podsumowanie roku duszpasterskiego 
2020 w naszej parafii   

 

Sakrament Chrztu przyjęło 46 dzieci 
 I Komunię świętą dzieci przyjęło 36 dzieci 

Sakrament Bierzmowania przyjęło 33 osoby 
Sakrament Małżeństwa zawarło 11 par  narzeczonych 

Do wieczności odeszło 83 naszych parafian.  Najszczersze wyrazy 
współczucia dla tych, którzy w tym roku utracili najbliższych. 

Msze św. w naszej parafii Niedziela: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 (dla dzieci), 12:15, 16:00, 18:00 
Dzień powszedni: 6:30, 7:00 w kaplicy, 18:00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do soboty od. 7.30 do 17.20  
Kancelaria Parafialna codziennie od 16.00 do 17.00 W sprawach pilnych można dzwonić: 660 

465 243 Adres strony internetowej https://krolowajaroslaw.pl/      FB.com/lawendacaffe 


