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Słowo Proboszcza
Bogu niech będą dzięki za każde dobro w naszej Parafii. W ostatnią śro-
dę z naszej wieży sygnałem Radia Fara były emitowane rozmowy m.in. 
ze mną, ale też z Paniami, które blisko współpracowały z Ks. Marianem 
Rajchlem. Wieczorem - kontynuując Nowennę Miesięcy przed uroczysto-
ścią NMP Królowej Polski jeszcze raz zawierzyliśmy wszystko w ręce Mat-
ki Najświętszej. Jestem bardzo wdzięczny Ks. Dyrektorowi Radia FARA i 
wszystkim pracownikom tej rozgłośni za wszelką promocję naszej Parafii, 
która, będąc kolebką Radia i Gazetki Ave Maria, była i niech pozostanie 
Wspólnotą otwartą na działanie Ducha Świętego. Prośmy Pana aby zesłał 
Ducha swego i odnowił oblicze naszej ziemi. Gdyby każdy z nas odmówił 
codziennie modlitwę do Ducha Świętego jakżeż inaczej wyglądałoby na-
sze życie. Ileż więcej byłoby zgody, współpracy, życzliwości i pomocnych 
dłoni. 

Tak - Moi Kochani - to Duch otwiera nasze serca, to On wskazuje nam 
drogę ewangeliczną, która zawsze prowadzi do Ojca Niebieskiego a rów-
nocześnie czyni nas dla siebie braćmi i siostrami. Pamiętajmy, ikoną Ko-
ścioła jest Rodzina. Ojciec, matka, dzieci, ale i dziadkowie swoim życiem 
pokazują nam rodzinę Bożą. Dlatego trzeba nam wszystkim wpatrywać 
się w Świętą Rodzinę, trzeba nam kontemplować Trójcę Przenajświętszą. 
Tyko te wzorce mogą w nas tworzyć obraz i podobieństwo boże. 

Przypominają się mi słowa Pisma Św. z Księgi Rodzaju: Rzekł Bóg: Uczyń-
my człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Prawdę tę przepięknie 
opisuje św. Jan Paweł II w adhortacji „Familiaris consortio”, którego cyta-
tem kończę dziś swoje Słowo: 

Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo; powołując go do 
istnienia z miłości, powołał go jednocześnie do miłości. Bóg jest miłością i 
w samym sobie przeżywa tajemnicę osobowej komunii miłości. Stwarza-
jąc człowieka na swój obraz i nieustannie podtrzymując go w istnieniu, 
Bóg wpisuje w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety powołanie, a więc 
zdolność i odpowiedzialność za miłość i wspólnotę. Miłość jest zatem pod-
stawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. 

Koncert Kolęd
Dziś Mszą św. o godzinie 16.00 rozpocznie się  
koncert kolęd w wykonaniu naszego chóru i chórów 
zaprzyjaźnionych z Tywoni i Muniny. Po koncercie 
będzie można złożyć datek na zakup organów do 
akompaniamentu.

Niedziela  
Słowa Bożego
Z inicjatywy papieża Franciszka, w każdą III 
Niedzielę Zwykłą, obchodzimy w całym Kościele 
Niedzielę Słowa Bożego. W tym roku przypada ona 
na 23 stycznia.

Na tę okoliczność Dzieło Biblijne Archidiecezji 
Przemyskiej przygotowało materiały duszpaster-
skie do wykorzystania podczas Eucharystii. Zawie-
rają one: komentarz do czytań oraz homilię.  Link:  
przemyska.pl /2022/01/10/niedziela-slowa-bozego-2022/

Zachęcamy do lektury i pogłębionej  
modlitwy Słowem Bożym.

Dziękujemy za wsparcie modernizacji naszego 
kościoła -  ostatnia taca i przelewy bankowe to 
20.880,30 zł. 

12 stycznia 2021 r., zmarł ks. prał. Marian Rajchel, za-
łożyciel Radia Archidiecezji Przemyskiej. Dlatego rów-
ny rok od tego wydarzenie na antenie Radia FARA w 
ramach specjalnego programu „Pamiętamy i dziękuje-
my!” realizowane były rozmowy z osobami zaangażo-
wanymi w to dzieło i we współpracę z ks. Marianem, 
prowadzone z baszty przy kościele pw. NMP Królowej 
Polski w Jarosławiu – miejsca, gdzie powstało Radio.

Kolędnicy z ulicy Księdza Mieczysława Lisińskiego



Ewangelia według świętego Jana 2, 1-11
Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego 
uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja 
sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 
dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: « Za-
czerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - 
nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: 
«Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to 
początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Różne drogi jeden cel
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Św. Paweł w dzisiejszym liście do Koryn-
tian próbuje nam uświadomić, że każdy z nas ma własną drogę życia, ale jeden wspólny cel: Niebo. To pozwala nam być sobą i 
zająć się swoim życiem. Możemy spełniać własne marzenia i zarabiać na chleb na różne sposoby, bo każdy z nas jest trybikiem w 
Bożym planie. Potrzebujemy piekarzy i szewców, trzeba nam też artystów i budowniczych, a ostatnio coraz więcej informatyków.  
Ważne, aby po prostu coś robić z pożytkiem dla innych, czyli posługiwać we własnym życiu.
Drugie czytanie stanowi wstęp do Ewangelii, w której jesteśmy świadkami pierwszego cudu dokonanego przez Pana Jezusa. Z po-
czątku może dziwić fakt, iż Syn Boży objawia światu swą moc podczas wesela. Mało tego, cud polega na zamianie wody w wino, co 
już samo w sobie może być kontrowersyjne. Służy to przecież zabawie, a nie pracy ani modlitwie. Kiedy jednak pojmiemy słowa Św. 
Pawła Apostoła, zrozumiemy, że Boga można wielbić na wiele sposobów. Ci, którzy pracują w pocie czoła i ci, którzy mają lekką pra-
cę, mają wspólne zadanie: być sumiennym w swoim działaniu i czynić to na chwałę Bożą z pożytkiem dla innych. Cokolwiek więc ro-
bimy, nawet jeśli jesteśmy na wakacjach, pamiętajmy, że od Boga urlopu nie ma i każda praca i odpoczynek stanowi o naszej wierze.                

 
Sebastian Niemkiewicz

Ogłoszenia Duszpasterskie
    17 stycznia, w poniedziałek, Bractwo Szkaplerzne spotka się o godz. 15.00 w kapli-
cy przed Najświętszym Sakramentem. Po adoracji spotkanie formacyjne. Zapraszamy 
czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Matki Bożej Szkaplerz-
nej na wspólne modlitwy.
    We wtorek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Kto w czasie jego 
trwania będzie uczestniczył w jakimś nabożeństwie z modlitwą o jedność i weźmie 
udział w zakończeniu Tygodnia, może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
    W środę, 19 stycznia, o godz. 16.30 w kaplicy odbędzie się spotkanie APDC. 
    Również w środę wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara. Tego dnia odprawimy 
dodatkową Mszę św. o godz. 11 w intencji archidiecezji i parafii, zachęcamy też do 
modlitwy w tej intencji.
    W piątek, 21 stycznia, o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie formacyjne Straży Ho-
norowej Serca Pana Jezusa.
    W niedzielę, 23 stycznia, o godz. 17.00 odbędzie się w naszym kościele koncert kolęd 
i pastorałek, zapraszamy. Również za tydzień obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego.

W tym tygodniu w ramach parafialnej 
kolędy zapraszamy:

Poniedziałek –  17 stycznia 
ul. Czechowskiego i Zielińskiego
Wtorek – 18 stycznia    
ul. Paderewskiego i Reymonta
Środa – 19 stycznia  
ul. Skrzyneckiego, Chłopickiego, Wilsona
Czwartek – 20 stycznia  
ul. 29 Listopada, Plac Wolności,  
Nabielaka, Orłowicza

Dziękujemy za dyżur przy sprzątaniu i 
prosimy w sobotę parafian z ul. Koperni-
ka, blok 5, klatki 1, 2 i 3.

KALENDARIUM LITURGICZNE
Poniedziałek – 17 stycznia, Wspomnie-
nie św. Antoniego, opata
Środa – 19 stycznia, Wspomnienie św. 
Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
Piątek – 21 stycznia, Wspomnienie św. 
Agnieszki, dziewicy i męczennicy

Adoracja 
Najświętszego  

Sakramentu 
w dni powszednie w kaplicy 

od 7:30 do 17:00



INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK - 17 STYCZNIA
6.15 + Emilia Gajewska, int. od sąsiadów z Kopernika 1/7
 + Władysław, greg. 17
 + Janina Pawlak, int. od rodziny Kowalczyków
7.00 + Irena, greg. 17
18.00 Za umierających i Dusze w Czyśćcu cierpiące,  
 int. od DC
 + Emilia, greg. 15
 O powrót do zdrowia dla Ireny,  
 nt. od męża z dziećmi

WTOREK - 18 STYCZNIA
6.15 + Emilia Gajewska, int. od sąsiadów z Kopernika 1/7
 + Władysław, greg. 18
 + Janina Pawlak, int. od Ireny Sowa z Rodziną
7.00 + Irena, greg. 18
18.00 + Stanisław Suchy, int. od Józefa Bloka z Rodziną
 + Emilia, greg. 16
 + Jerzy Wróbel – 2 rocznica śmierci i za zmarłych  
 rodziców: Antonina, Józef, Apolonia, Alojzy

ŚRODA - 19 STYCZNIA
6.15 + Emilia Gajewska, int. od sąsiadów z Kopernika 1/7
 + Władysław, greg. 19
 + Janina Pawlak, int. od Małgorzaty i Wiesława Sowów
7.00 + Irena, greg. 19
18.00 + Zofia Rusinek, int. od Koleżanek i Kolegów z zakładu  
 Sokołów
 + Emilia, greg. 17

CZWARTEK - 20 STYCZNIA
6.15 + Emilia Gajewska, int. od sąsiadów z Kopernika 1/7
 + Władysław, greg. 20
 O zdrowie, Boże błog., światło Ducha Świętego i  
 opiekę Matki Bożej dla Anety w dniu urodzin
7.00 + Irena, greg. 20
18.00 + Stanisław Suchy, int. od chrzestnego Zbigniewa 
 Bloka z żoną
 + Emilia, greg. 18

PIĄTEK - 21 STYCZNIA
6.15 + Emilia Gajewska, int. od syna z rodziną
 + Władysław, greg. 21
 + Zofia Rusinek, int. od rodziny Koryl
7.00 + Irena, greg. 21
18.00 + Stanisław Suchy, int. od Rodziny Sternastek i Lotycz
 + Emilia, greg. 19

SOBOTA - 22 STYCZNIA
6.15 + Zbigniew, Maria, Wawrzyniec
 + Władysław, greg. 22
 + Genowefa i Jan
7.00 + Irena, greg. 22
18.00 + Stanisław Suchy, int. od rodziny Kosińskich
 + Emilia, greg. 20
 O zdrowie i Boże błog., opiekę Matki Bożej i Michała  
 Archanioła w dniu 18 urodzin Jana

NIEDZIELA - 23 STYCZNIA
6.30 + Adela, Czesława, Rozalia, Jan
8.00 + Irena, greg. 23
9.30 + Władysław, greg. 23
11.00 + Stanisław Suchy, int. od rodziny Kosińskich
 + Tadeusz Zagrobelny – w rocznicę śmierci
12.15 + Arkadiusz Szyler, int. rodzeństwa zięcia Mariusza
 + Emilia, greg. 21
16.00  + Zofia Rusinek, int. od Danuty i Grzegorza
18.00 + Wiesław Mazur, int. od brata Ryszarda

AKITA. MATKA BOŻA JAPOŃSKA. TAJEMNICA OBJAWIEŃ 
– ks. Zygmunt Kwiatkowski

Agnes Katsuko Sasagawa przyszła na świat w rodzinie 
buddyjskiej. Po nawróceniu wstąpiła do klasztoru i zajęła 
się nauczaniem katechizmu dzieci japońskich konwerty-
tów. Wkrótce zaczęła gwałtownie tracić słuch. Badania 
lekarskie stwierdziły, że jej kalectwo jest trwałe i nie ma 
szans wyleczenia. Jednocześnie pojawił się fenomen, 
którego nie zna nauka, a mianowicie „słuch wewnętrzny”. 
Siostra Agnes otrzymała trzy orędzia Matki Najświęt-
szej. Objawienia w Akita miały potężnych oponentów, 
siostry zostały objęte obowiązkiem milczenia w sprawie a 
Agnes uznano za osobę niestabilną psychicznie i odesłano 
na daleką placówkę z zakazem kontaktu ze światem 
zewnętrznym. Po latach Sanktuarium w Akita otrzymało 
certyfikat wiarygodności wydany przez najwyższy autory-
tet w Kościele Katolickim – papieża Franciszka.

ALICJA LENCZEWSKA. ŚWIADECTWO ŻYCIA – Tomasz P. 
Terlikowski

Mistyczka ze szczecińskiego bloku. Przez całe zawodowe 
życie była związana ze szkołą – pewnego dnia zmieniła 
się z dobrze ustawionej urzędniczki komunistycznej 
placówki w osobę, która chce zostawić sprawy tego 
świata dla Jezusa Chrystusa. Wszystko podporządkowała 
życiu zgodnemu z duchem Ewangelii i przez 37 lat życia 
prowadziła dialog z Jezusem, zapisując objawione jej 
pouczenia. Zmarła zaledwie dziesięć lat temu. Ciągle 
żyje w naszej pamięci i z roku na rok poszerza się grono 
czytelników Świadectwa i Słowa pouczenia.

Księgarnia im św. Maksymiliana
tel. 882 324 158

  Do wieczności odeszły 
 + Helena Nowak, 
+ Anna Szybiak, 

+ Marta Klimczak
Wieczne odpoczywanie  

racz Im dać Panie. 
Rodzinom składamy najserdeczniejsze

wyrazy współczucia.

Niedzielne popołudnie ostatniej niedzieli w naszej Parafii było piękne. O 
17.00 dzieci ze scholi wraz z naszymi duszpasterzami i zaproszonymi go-
śćmi wykonały koncert a może raczej poprowadziły wzruszający wieczór 
kolęd. Na zakończenie ks. Proboszcz, doceniając całoroczną pracę, syste-
matyczne sobotnie próby a przede wszystkim wysoki poziom artystyczny, 
najpierw podziękował ks. Piotrowi oraz Patrycji Borowskiej a następnie 
złożył wszystkim noworoczne życzenia. Ok 18.00 dzieci, młodzież i dorośli 
zgromadzili się na dorocznej uroczystości opłatkowej. W atmosferze świą-
tecznej, z opłatkiem w ręku składaliśmy sobie najszczersze życzenia. W tym 
czasie na stole pojawił się czerwony barszczyk z uszkami, nie brakło świą-
tecznego ciasta, dobrej kawy i herbaty.  Przedstawiciele Rady Duszpaster-
skiej, Żywego Różańca, Grupy Ojca Pio i Szkaplerza zadomowili się w salce 
na parterze. Na piętrze - z jednej strony dzieci i młodzież z Liturgicznej Służby 
Ołtarza i Scholi a z drugiej strony Rodzice, którzy w większości należą do Ży-
wego Różańca Rodzin. Myślę, że oceniając bardzo wysoko to nasze świątecz-
ne spotkanie będę wyrazicielką wszystkich uczestników Parafialnej Kolędy.  
Jeszcze raz Bóg zapłać!

ZAPRASZAMY DO NASZEJ KSIĘGARNI PO KSIĄŻKĘ O KS. PRAŁACIE MARIANIE RAJCHLU. 
 
Książka pt. Wystarczyła Mu sutanna uboga, wydana z okazji 60-lecia kapłaństwa Ks. Prałata, 
zawiera wspomnienia i świadectwa osób, które znały Ks. Mariana, współpracowały z nim i 
korzystały z jego posługi. W Słowie Wstępnym do książki ks. abp Adam Szal napisał m.in.: „Ks. 
Marian Rajchel zawsze był bezkompromisowy i czytelny w kapłańskim stylu bycia, zawsze 
widziany w stroju duchownym. Długie godziny jego modlitwy indywidualnej i wspólnotowej 
głośno „obwieszczały” światu i tylu garnącym się do niego ludziom, że kocha Chrystusowe 
kapłaństwo i czuje się odpowiedzialny za ich i własne uświęcenie”.  
Książkę będzie też można nabyć w najbliższą niedzielę po każdej Mszy św. 



KAWIARENKA – BAR  LAWENDA   
codziennie od  8:00 do 20:00,  
w niedzielę od 8:00 do 16:00    
ZESTAW DNIA 16  ZŁ, PIZZA NA DOWÓZ,  
OFERUJEMY CATERING!       
TEL.   514 208 525,  665 436 256 

Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch zaprasza do 
udziału w projekcie "Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz". Pro-
jekt przeznaczony jest dla osób powyżej 30. roku życia i obej-
muje doradztwo zawodowe, szkolenia oraz płatne staże. W 
ramach projektu można podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć 
nowy zawód. Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych 
na terenie gminy miejskiej Jarosław. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie internetowej Jarosławia oraz plakatach.

21 stycznia 2022, godz. 11.00
Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch zaprasza do upamięt-
nienia uczestników Powstania Styczniowego pochodzących z ziemi 
jarosławskiej w 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.
Stary Cmentarz w Jarosławiu 
Program uroczystości:
- podniesienie flagi państwowej,
- Apel Pamięci,
- salwa honorowa,
- złożenie kwiatów pod tablicą
Stosujmy zalecenia sanitarno-epidemiologiczne.

Jasełka z Przedszkola  
im. Edmunda Bojanowskiego 

w Jarosławiu 
Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 
NMP NP. Te jasełka są darem dla Wszystkich, którzy pragną zgłębiać 
Tajemnicę Bożego Narodzenia, a szczególnie - z racji Ich „Stycznio-
wego Święta” - dla każdej Babci i Dziadzia małych aktorów 

link - youtu.be/LIi0P8sINi8 

Konto na ogrzewanie kościoła, pomoc ubogim oraz 
inne potrzeby parafii, z odpowiednim dopiskiem:
54 9096 0004 2001 0000 1889 0001
Zapraszamy też do wpłat na gazetkę.
Konto na wpłaty na modernizację:
27 9096 0004 2001 0000 1889 0002 


