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 W najbliższym czasie Msze św. o godzinie 
8:00 będą transmitowane przez  

archidiecezjalną rozgłośnię - Radio Fara. 

   6 STYCZNIA             UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - TRZECH KRÓLI 

Zachęcamy do korzystania z naszej parafial-
nej oferty:  



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

EWANGELIA  WEDŁUG 
 ŚW. MATEUSZA 2, 1-12 

Dziś Uroczystość Objawienia Pańskiego, bło-
gosławieństwa kredy i kadzidła. 
W niedzielę Święto Chrztu Pańskiego– zakoń-
czenie okresu Narodzenia Pańskiego. Kolędy 
śpiewamy tradycyjnie do 2 lutego. 
W dzisiejszej gazetce plan Kolędy – wizyty 
duszpasterskiej. Każda z rodzin, która odpowie 
na zaproszenie otrzyma błogosławieństwo i 
pamiątkę. Kolędę zaczynamy od 18.01.  
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek 
miesiąca. 
Dziś 2. niedziela miesiąca - taca przeznaczona 
jest na modernizację naszej świątyni.  
Dziękujemy za dyżur w kościele i prosimy pa-
rafian z osiedla Braci Prośbów blok 10 kl. 1, 2.   Rodzinie składamy najserdeczniejsze  

wyrazy współczucia. 

„Chrystus jest naszym pokojem! 
… Otwórzcie serca na to orędzie pokoju; 
otwórzcie je Chrystusowi, Synowi Dziewicy 
Maryi, Temu, który stał się „naszym poko-
jem”. Otwórzcie je Temu, który niczego nam 
nie ujmuje z wyjątkiem grzechu, a daje nam 
w zamian pełnię człowieczeństwa i radości. 
Ty zaś, uwielbione Dziecię z Betlejem, przy-
noś pokój każdej rodzinie i miastu, każdemu 
narodowi i kontynentowi.” 

Jan Paweł II 

EWANGELIA  WEDŁUG 
 ŚW. MARKA 1, 7-11 

Objawienia św. Józefa zostały uznane przez Kościół. Miały one 

miejsce w Brazylii (miejscowość Itapiranga) w latach 1994-1998. Św. Józef 
pojawiał się tam wraz z Maryją i Jezusem. W pierwszą środę marca 1994 
roku 22-letni Edson Glauber otrzymał przesłanie, w którym Maryja Królowa 
Różańca i Pokoju prosiła o nawrócenie, modlitwę różańcem oraz o częste 
korzystanie z sakramentów Eucharystii i Pojednania. Maryja wskazała też na 
nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa. W ciągu czterech lat trwania 
objawień świętej Rodziny, również sam św. Józef przekazał Edsonowi dwie 
obietnice: "Tak jak ja jestem sprawiedliwy i wierny w oczach Boga, tak też 
ci, którzy poświęcą się nabożeństwu do mojego serca, będą czyści, sprawie-
dliwi i święci w Jego oczach. Napełnię was łaskami i cnotami, wspierając 
was w codziennej drodze do świętości". Święty Józef obiecał także, że 
"wszyscy, którzy będą czynić dobro najbardziej potrzebującym - szczególnie chorym i umierają-
cym, których pocieszam i ochraniam - otrzymają w ostatnim momencie życia łaskę dobrej śmier-
ci. Ja sam będę prosił o dusze [dobroczyńców] mojego Syna - Jezusa - wraz z moją małżonką, 
Najświętszą Maryją. Pocieszymy ich w ostatnich godzinach na ziemi, będziemy przy nich wtedy 
obecni, a oni spoczną w pokoju naszych serc". W przesłaniu świętego Józefa zawarta była rów-
nież obietnica, że wszyscy grzesznicy, "nawet ci, którzy popełnili najgorsze grzechy, mogą ufać 
w Bożą miłość i przebaczenie, a także i we mnie, w moje wsparcie". 



INTENCJE MSZALNE  
NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

KALENDARIUM LITURGICZNE 

13 I wspomnienie św. Hilarego,  
biskupa i doktora Kościoła 

z Penyafort, prezbitera 
 
 

16 I wspomnienie Najświętszej Maryi Panny  

CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 
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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  

Przy żłóbku znajdują się  
kadzidełko i kreda, które można 
zabrać do naszych domów. 


