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We wtorek, 7 grudnia 2021 o godz. 17.00 w Parafii 
NMP Królowej Polski w Jarosławiu Abp Adam 

Szal konsekruje ołtarz, udzieli sakramentu Bierz-
mowania i odsłoni tablicę poświęconą pamięci ks. 

Mariana Rajchla – ZAPRASZAMY  

Serdeczne Bóg zapłać Ofiarodawcom, 
którzy w ostatnim czasie wykupili 
"cegiełki" na nową posadzkę gotówką 
lub przelewem bankowym. Przypomina-
my, że "cegiełki" są dostępne w Księgar-
ni, w zakrystii i kancelarii parafialnej.  

8 grudnia o 12.00 Godzina Łaski  
a o 17.00 Nowenna z Uroczystym 

śpiewem AKATYSTU W WYKO-
NANIU TRZECH CHÓRÓW; NA-

SZEGO, z Tuczemp i Tywoni.  

https://przemyska.pl/plik/107301


EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 3, 1-6 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Przygotujcie drogę Panu 
          Od dłuższego czasu Pan Jezus zapowiada w Słowie Bożym swój powrót. Nawołuje do we-
wnętrznej przemiany i gotowości. Najlepiej tu i teraz, bo przecież nie znamy dnia ani godziny. 
W dzisiejszej ewangelii to św. Jan zapowiada przyjście Zbawiciela. Chce nas ochrzcić wiedzą 
i wiarą. Ale czy wejdziemy do rzeki wiary i na to pozwolimy? 
          Na przyjście Chrystusa musimy się przygotować. Podobnie jak dla wyczekiwanego gościa 
sprzątamy dom, gotujemy wykwintne potrawy i ubieramy się odświętnie, tak i dla naszego 
Pana powinniśmy z największą dbałością przygotować nasze serca i wyczyścić sumienia. To 
jest dobry powód, żeby skorzystać z sakramentu spowiedzi. Tym razem jednak, zróbmy z tego 
priorytet i wybierzmy się do spowiedzi już teraz. Niech to będzie nasz pierwszy krok przygo-
towujący nasze serca na przyjście Nowonarodzonego. Nie zostawiajmy tego, jak zwykle, na 
ostatnią chwilę tuż przed Wigilią. Pokażmy Chrystusowi, że to On jest najważniejszy. 
          Już za kilka tygodni narodzi się Zbawiciel. Wyprostujmy nasze życiowe zakręty i wygładź-
my wyboje naszych grzechów. Porządki w sercu i sumieniu są o wiele ważniejsze niż sute 
potrawy na wigilijnym stole, piękne prezenty pod choinką i posprzątany dom dla gości. Im 
wcześniej to zrobimy tym lepiej; przecież tak naprawdę Chrystus może przyjść jeszcze 
przed Wigilią… nie jako niewinne Dziecię, ale surowy Sędzia.           
                                                                                                          Sebastian Niemkiewicz 

Intencje modlitewne na grudzień: 
Ogólna: Za katechetów, powołanych do gło-
szenia Słowa Bożego, aby byli jego odważnymi 
i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świę-
tego. 
Diecezjalna: Za tych, którzy w tym roku odej-
dą z tego świata, o łaskę dobrej śmierci. 
Parafialna: Za chorych i cierpiących w naszej 
Parafii. 

Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem za-
możnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróż-
niał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po 
śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebują-
cymi. Miał ułatwić zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, pod-
rzucając im skrycie pieniądze. O tym wydarzeniu wspomina Dante w 
"Boskiej komedii". Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre w połu-
dniowej Turcji), podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, 
ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił, przyspa-
rzały mu jeszcze większej chwały. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał 
trzech młodzieńców z Miry na karę śmierci za jakieś wykroczenie, niepropor-

cjonalne do aż tak surowego wyroku, św. Mi-
kołaj udał się osobiście do Konstantynopola, 
by uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie. 
Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować 
rybaków od niechybnego utonięcia w czasie 
gwałtownej burzy. Dlatego odbiera cześć rów-
nież jako patron marynarzy i rybaków.  



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

DROGA DO POKO-
JU SERCA – Fulton J. 
Sheen 
Autor krok po kroku 
odkrywa przed czytelni-
kiem – tłumacząc w 
kontekście psycholo-
gicznym i odnosząc się 
do Nowego Testamentu 
– to, co trzeba czynić, 
jak się zachowywać, by 
osiągnąć pokój serca. 
Przypomina, jak ważne 
w naszym życiu są: żal 
za grzechy, pokora, mi-

łość, służba, cierpliwość i zdrowe poczucie humoru, 
którego nie brakuje w tej książce. 
SŁUŻYĆ PRAWDZIE – kard. Robert Sarah 
Prezentowane w niniej-
szej książce teksty są 
owocem pracy oraz 
refleksji, które kardynał 
Sarah ofiarował kapła-
nom w trakcie rekolek-
cji w 2020 roku. W 
swoich rozważaniach 
proponuje klasyczną 
drogę ascezy w odnie-
sieniu do życia kapłań-
skiego – drogę oczysz-
czenia, medytacji, po-
kuty, modlitwy, wyrze-
czenia, intelektualnej i 
moralnej dyscypliny, ciągłej rewizji życia oraz we-
wnętrznego wzrastania. 
 
Ciekawy artykuł w "Niedzieli", o "Trudnościach w 
czytaniu Biblii", gdzie znajdziemy wiele cennych 
wskazówek nie tylko o tym jak czytać Pismo Świę-
te, ale i o tym jak karmić się Słowem Bożym aby 
dostrzec tego owoce. 
W "Gościu Niedzielnym" polecamy artykuł o Ka-
rolu de Foucauld, który świadczył o Chrystu-
sie swoją postawą życiową wśród muzułmanów. 
Jego braterska miłość zaowocowała wyniesieniem 
na Ołtarze.        
                

   Nazwa "bierzmowanie"  
pochodzi od staropolskiego słowa 
"bierzmo", co oznaczało belkę podtrzymu-
jącą drewniany pułap domu, strop. Bierz-
mowanie jest to zatem podtrzymywanie, 
umacnianie wiary. Bardzo prosimy o mo-
dlitwę za naszą młodzież, która  w najbliż-
szy wtorek przyjmie Sakrament Dojrzało-
ści Chrześcijańskiej.



KAWIARENKA – BAR  LAWENDA  CZYNNA  PN- SOB   OD 8.00 DO 20.00 , 
NIEDZIELA OD 8.00 DO 16.00   ZESTAW DNIA 16  ZŁ, PIZZA NA DOWÓZ,  

TEL.  514 208 525,   665 436 256 - OFERUJEMY  CATERING!        

 

Św. Mikołaj 

Kawiarenka, która codziennie wydaje posiłki dla potrzebujących, przyjmuje 
zamówienia świąteczne na pierogi, uszka, barszcz i oczywiście ciasta domo-
we. Zamówienia można składać pod telefonami 665 436 256 i 514 208 525. 

https://www.filmweb.pl/film/N%C4%99dzarz+i+madame-2019-829534
https://www.filmweb.pl/film/N%C4%99dzarz+i+madame-2019-829534
https://www.filmweb.pl/person/Adam+Hilary+Bernard+Chmielowski-2686320
https://www.filmweb.pl/person/Adam+Hilary+Bernard+Chmielowski-2686320
https://www.filmweb.pl/person/Adam+Hilary+Bernard+Chmielowski-2686320

