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31 stycznia 2021                            IV Niedziela Zwykła 

Świętując Dzień Osób Konsekrowanych,                                                                                         
Drogim Siostrom Służebniczkom NMP                                                                                            

   składamy serdeczne życzenia otulone modlitwą i wdzięcznością.                                                                
 Niech Pan Jezus, któremu wspaniałomyślnie Drogie Siostry od-
dały  swoje serca, będzie zawsze blisko i błogosławi w każdym 
dniu. Życzymy zdrowia, ludzkiej życzliwości i jak najwięcej 

Bożych Świateł. Dziękujemy za ofiarną, piękną i cichą posługę. 
Pracownicy, Rodzice i Dzieci z Przedszkola im. bł. Edmunda Bojanowskiego 

 

Szukamy 
Świetliczanki   



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

EWANGELIA  WEDŁUG ŚW. Jana 1, 35-42     

   We wtorek Święto Ofiarowania Pańskiego i 
poświęcenie gromnic. W naszym kościele Msze 
św. o godz. 6.30,  7.00 w kaplicy, 9.30, 11.00 i 
18.00. Jest to Dzień Życia Konsekrowanego. 
Modlimy się w intencji osób życia konsekrowa-
nego w naszej Archidiecezji. Składka przezna-
czona na klasztory klauzurowe. 
   W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, 
piątek i sobota miesiąca.  
   Redakcja Niedzieli przysłała nam dużo więcej 
egzemplarzy tygodnika, licząc na to, że wielu z 
nas będzie chciało mieć wydanie z obszernymi 
materiałami - relacjami i wspomnieniami – 
dotyczącymi księdza Prałata Mariana Rajchla.  
  Ksiądz dyrektor Caritasu zwrócił się do nas z 
prośbą, czy przy wejściu do naszej świątyni nie 
mogłaby być umieszczona skarbonka – datko-
mat, którym można by wspierać dzieła miło-
sierdzia prowadzone przez Caritas Polska. 
Prawdopodobnie, w kruchcie po lewej stronie, 
już w lutym, będzie możliwość pomagania go-

tówką, ale też przy pomocy karty płatniczej i 
telefonu.  
 Za tydzień składka na potrzeby archidiecezji. 
Dziękujemy za dyżur w kościele i prosimy pa-
rafian z osiedla Braci Prośbów blok 13, kl 1-2. 

CZWARTKI ZE ŚWIETLICĄ! Uwaga Dzieci - uwaga Rodzice! 
W każdy czwartek dzieci od najmłodszych lat, aż po wiek młodzieńczy mogą spędzać czas przy 
naszej Parafii. Wystarczy tylko przyjść.  
Mamy przygotowany pakiet propozycji. Można uczestniczyć w kursie: skomponuj swoją pizzę! 
Można grać w ping-ponga, w bilard, można poprawić swoją kondycję na siłowni. Można grać w 
szachy, można uczyć się tańczyć. Wystarczy tylko przyjść.  
Zaczynamy w kaplicy na plebanii o godz. 15.00 i kończymy Mszą św. o 18.00. Czas od 15.15 do 
17.55 wypełniamy prawdziwą rekreacją połączoną z nauką i ćwiczeniami. W tym czasie udziela-
my korepetycji z matematyki, fizyki i informatyki – na razie, bo ofertę zamierzamy rozwijać. 
Oczywiście zaproszeni są wszyscy. Natomiast ci, którzy zgłoszą swoją obecność sms na  
nr 797 778 113 lub e-mail nmp-kp@wp.pl z dopiskiem „świetlica Dominika” otrzymają gratiso-
wy poczęstunek.   
Wszystkich, którzy chcieliby wspierać naszą działalność na rzecz Młodego Pokolenia bardzo 
prosimy o pomoc. Wszelkie darowizny można wysyłać na konto parafii bądź Stowarzyszenia No-
wa Kultura lub wrzucać do skarbonek kościelnych i w kaplicy. Można tez pomagać poprzez za-
angażowanie się, tzw. wolontariat i przekazanie 1% podatku.  

Intencje modlitewne na luty: 
Ogólna: W intencji kobiet – ofiar przemocy, 
aby były chronione przez społeczeństwo, a ich 
cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane. 
Diecezjalna: O nowe powołania do życia kon-
sekrowanego. 
Parafialna: O owoce rekolekcji wielkopost-
nych, które poprowadzi dominikanin, o. Marek 
Grzelczak. Zaczynamy w Środę Popielcową, a 
kończymy w I Niedzielę Wielkiego Postu. Pro-
gram już jest zamieszczony na naszej stronie 
internetowej. W gazetce za tydzień. 



INTENCJE MSZALNE  KALENDARIUM LITURGICZNE 

CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

 Rodzinom składamy najserdeczniejsze  
wyrazy współczucia. 



na Stowarzyszenie Nowa Kultura działające przy  
naszej Parafii NMP Królowej Polski w Jarosławiu  

K R S   0 0 0 0 2 9 6 1 5 9  POMAGAJMY RAZEM  

Msze św. 2 lutego, w Święto Ofiarowania 
Pańskiego, w naszym kościele o godz. 
6.30,  7.00 w kaplicy, 9.30, 11.00 i 18.00. 

Taką samą  
miarą, jaką  
wy mierzycie,  
wam odmierzą.  


