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Pismo Parafii pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu 
6 - 9 stycznia 2022, numer 1/22 (1139)

Słowo Proboszcza

Idźmy w pokoju Chrystusa. Co oznaczają te słowa, które są hasłem 
nowego roku duszpasterskiego 2022? 
Krótko mówiąc, chodzi tu przede wszystkim o to, abyśmy wzięli 
sobie do serca słowa, które kapłan mówi do nas na końcu każdej 
Mszy św.: IDŹCIE W POKOJU CHRYSTUSA. Wolą naszego Pana, 
który dla nas przyszedł na ziemię, więcej - będąc pośród nas oddał 
swoje życie za nas, stał się Darem Ofiarnym, którym przebłagał Ojca 
Niebieskiego za wszelkie grzechy na całym świecie, karmi nas swo-
im Słowem i Ciałem i obdarowuje nas pokojem, jest, abyśmy - idąc 
przez życie - obdarowali tym pokojem wszystkich, którzy jeszcze nie 
doświadczyli Bożej Dobroci. 

Jeszcze raz proszę Pana, aby obdarował Cię Pokojem, który rodzi 
Miłość i daje prawdziwe Szczęście. Piszę prawdziwe, bo jest szczę-
ście nieprawdziwe, pozorne i szybko znika - jak błysk fajerwerków. 
To, które ma swoje źródło w Sercu Jezusa jest prawdziwe i trwać 
będzie na wieki - nigdy o tym nie zapominajmy!!! 

ZAPRASZAMY Wszystkich do nowej, kreatywnej obecności w Para-
fii - uczyńmy naszą Wspólnotę jeszcze bardziej Miłosierną, jeszcze 
bardziej Pobożną i jeszcze bardziej podobną do tej, którą opisują 
Dzieje Apostolskie: 
 
„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. 
Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli 
wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu 
Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie 
cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i 
przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp aposto-
łów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby” (Dz 4, 32-35). 

Opłatek Parafialny

W najbliższą niedzielę po kolędowaniu ok 18.00 zapraszamy 
na Opłatek Parafialny. W tym roku idziemy wszyscy do strefy 
kawiarenki. Młodzież i dzieci zapraszamy na piętro a doro-
słych na parter. Każdy coś przynosi. Żywy Różaniec prosimy o 
bigos świąteczny, Odnowę w Duchu o barszcz z uszkami albo 
pasztecikami, wszyscy inni są proszeni o ciasto świąteczne.  
Można  zasponsorować pizzę. Kawiarenka zapewnia kawę i 
herbatę.

Przypowieść  
o Bożym Narodzeniu

„W pewnym człowieku  
narodził się Chrystus.
Ale ów człowiek nie słyszał.  
Anielskich harf,  
Ani śpiewu pasterzy,
Ani nie przyniósł Chrystusowi  
w darze złota i mirry.
Na podobieństwo trzech Mędrców.   
Nie miał złota i mirry.
Ani nie uważał się za mędrca.
Ofiarował Mu natomiast.
Swoją samotność,
Swoje cierpienia,
Swoje grzechy,
Swoją biedę,
Swoje upadki,
Po prostu Wszystko, co posiadał.
Powiedział:– Ty zawsze polujesz  
na człowieka, Panie.
Upodobałeś sobie mnie,
Chociaż nie wiem, dlaczego...
Tak narodził się Chrystus  
w pewnym człowieku.”

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. 
Niech Pan rozpromieni oblicze swe 
nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. 
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i 
niech cię obdarzy pokojem”. 



Ewangelia według świętego Jana 1, 1-5. 9-14 i komentarz

 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. 
Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
 Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a 
swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, 
którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
 A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednoro-
dzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Ogłoszenia Duszpasterskie

Słowo
 Przy stworzeniu świata Bóg najpierw rzekł: Niech stanie się…, i… działo się. Dzisiejsza ewangelia pokazuje 
nam ten sam proces ze Starego Testamentu, tylko w Nowym, za życia Jezusa Chrystusa. Najpierw było słowo Jana 
Chrzciciela, który zapowiadał całkiem niedawno przyjście Zbawiciela. Potem to słowo stało się Ciałem i zamieszkało 
pomiędzy nami w osobie Pana Jezusa. Podobną zależność można też odnaleźć w Apokalipsie wg Św. Jana, gdzie 
ewangelista zapowiada Sąd Ostateczny. Czekamy aż i to się urzeczywistni. 
 Jak widać, Bóg słowa dotrzymuje. A my? Chyba przyzwyczailiśmy się już do tego, że nasze ludzkie słowa, 
obietnice i przysięgi niewiele znaczą. Nikt już nie łudzi się, że politycy zaczną spełniać to, co nam obiecali. Choć wielu 
już przestało nam obiecać, a zaczęło nawet gwarantować, to dobrze wiemy, że jest to zwykła gra słów. Na co dzień 
obiecujemy naszym bliźnim bardzo dużo, a potem spóźniamy się albo zapominamy i żyjemy dalej jakby nigdy nic. 
Ciągle rzucamy nasze słowa na wiatr i wypowiadamy się na tematy, o których nie mamy zielonego pojęcia. Nawet 
w konfesjonale każdy z nas obiecuje poprawę, ale co z tego wynika? Czy myślicie, że dałoby się to zmienić na tyle, że 
kiedyś wystarczy, że powiemy “zrobię” i to wystarczy, a “obiecuję” w ogóle nie będzie potrzebne?  
 Sebastian Niemkiewicz

   Wychodząc z kościoła można zaopatrzyć się w kredę i kadzidełko. 
   W niedzielę Święto Chrztu Pańskiego – liturgiczne zakończenie okre-
su Narodzenia Pańskiego, kolędy śpiewamy tradycyjnie do 2. lutego.
   Dzisiaj przypada pierwszy czwartek, a jutro pierwszy piątek miesiąca.
   W piątek, po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu prowa-
dzona przez Odnowę w Duchu Świętym i Oazę.
   W niedzielę, 9 stycznia, Schola Dziecięca i nasi Goście zapraszają na 
wspólne kolędowanie. Początek o godz. 17:00. Serdecznie zachęca-
my do udziału. Po kolędowaniu  ok. godz. 18 zapraszamy na Opłatek 
Parafialny. W tym roku idziemy wszyscy do strefy kawiarenki, młodzież 
na piętro, a dorośli na parter. Wspólnoty przy parafii i indywidualnych 
parafian prosimy o zaangażowanie się w organizację i przyniesienie 
świątecznych ciast i potraw.
   16 stycznia od Mszy św. o godzinie 16:00 rozpocznie się koncert 
kolęd w wykonaniu naszego chóru i chórów zaprzyjaźnionych z Tywoni 
i Muniny. 
   Dzisiejsza składka przeznaczona jest na misje.  
Dziękujemy za dyżur przy sprzątaniu i prosimy w sobotę parafian z ul. 
Kopernika, blok 4, klatki 4 i 5.
   Kolęda w tym roku podobnie jak w roku ubiegłym będzie polegała na 
spotkaniu małych regionów na wieczornej Mszy świętej. Gdyby jakaś 
rodzina nie mogła przyjść na wyznaczony dzień zapraszamy w inny 
dzień. Prosimy wziąć z sobą pojemnik z wodą, która zostanie poświę-
cona, a po powrocie do domów pokropicie swoje mieszkania. Gdyby 
jakaś rodzina chciała, aby ksiądz poświęcił nowy dom czy mieszkanie 
prosimy, aby się to zgłosić w kancelarii parafialnej lub w zakrystii. 

W tym tygodniu zapraszamy  
jeszcze Parafian z regionów: 

Środa – 5 stycznia   
Gottfrieda, Przemyska
Piątek – 7 stycznia 
Kopernika, bloki  1 - 5
Sobota – 8 stycznia  
Kopernika, bloki 6 – 10
 
W następnym tygodniu:
Poniedziałek – 10 stycznia   
3 Maja 8, 10, 35, 37 
Wtorek – 11 stycznia   
3 Maja 44, 46, 48 i domy prywatne
Środa – 12 stycznia  
Kalinki + domy prywatne
Czwartek – 13 stycznia  
Poniatowskiego + domy prywatne
Piątek – 14 stycznia  
Legionów
Sobota – 15 stycznia   
Lisińskiego, Sikorskiego, Królowej 
Jadwigi

    Przypominamy, że 9 stycznia 
wypada II Niedziela Miesiąca - dzień 
szczególnej solidarności z naszą 
świątynią.



INTENCJE MSZALNE
ŚRODA - 5 STYCZNIA
6:15 + Janina Nabożna, int. od córki Elżbiety z Rodziną
 + Irena, greg. 5
 + Helena Bieniek, int. od sąsiadów
7:00 + Władysław, greg. 5
18:00 + Stanisław Suchy, int. od Mariana z rodziną
CZWARTEK - 6 STYCZNIA
6:30 + Bronisław Świtała, int. od wnuka Mateusza z rodziną
8:00 + Emilia, Jan, Kazimierz
9:30 + Helena Bieniek, int. od sąsiadów
11:00 + Władysław, greg. 6
12:15 Dziękczynna w 42 r. ślubu Lidii i Zdzisława, z prośbą o  
 dalsze Boże błogosławieństwo
 O uwolnienie od wszelki pęt zła i rozlanie łask Bożych  
 dla Franciszka i jego rodziców
16:00 + Irena, greg. 6
18:00  + Stanisław Suchy, int. od rodziny Lizoń z Ostrowa
PIĄTEK - 7 STYCZNIA
6.15 O kanonizację bł. E. Bojanowskiego i za modlących się  
 przez Jego wstawiennictwo
 + Irena, greg. 7
 Stanisław Suchy, int. od Daniela Słysz z rodziną
7:00 + Władysław, greg. 7
7:30 W intencji Żywej Drogi Krzyżowej
18:00 + Mazur Wiesława, int. od siostry Teresy z rodziną
SOBOTA - 8 STYCZNIA
6:15 + Emilia Szpytman w 9 r. śmierci
 + Irena, greg. 8
 + Bronisław Świtała, int. od Flaków i Przewrockich
7:00 + Władysław, greg. 8
18:00 + Barbara, Jan, Janina, Janusz, Izydor
NIEDZIELA - 9 STYCZNIA
6:30 + Emilia, Roman Szpytman, Agnieszka, Józef, Jan 
Duda, Roman Chrobak
8:00 + Barbara, Jan, Janina, Janusz, Izydor
9:30 + Zofia Rusinek, int. od Rodziny Włochów
11:00 + Stanisław Suchy, int. od Augustyny z Rodziną
 + Maria – rocznica śmierci
12:15 + Irena, greg. 9
16:00 + Władysław, greg. 9
18:00  + Mazur Wiesława – od rodziny Anny i Jerzego 
 Brogowskich
PONIEDZIAŁEK - 10 STYCZNIA
6:15 + Bronisław Świtała, int. od Rodziny Żyła
 + Władysław, greg. 10
 + Zofia Rusinek, int. od sąsiadów z Zielińskiego 9
7:00 Za Genowefę z racji 80 tych urodzin z prośbą o Boże   
 błog. i potrzebne dary
18:00 + Irena, greg. 10
WTOREK - 11 STYCZNIA
6:15 + Andrzej Bednarz, int. od Rodziny Baster
 + Władysław, greg. 11
 + Zofia Rusinek, int. od sąsiadów z Zielińskiego 9
7:00 + Anna Bednarz, int. od sąsiada z klatki
18:00 + Irena, greg. 11
ŚRODA - 12 STYCZNIA
6:15 + Andrzej Bednarz, int. od Rodziny Żurawskich
 + Władysław, greg. 12
 + Barbara
7:00 + Anna Bednarz, int. od Leonardy Zarzeckiej z Rodziną
18:00 + Irena, greg. 12

CZWARTEK - 13 STYCZNIA
6:15 + Janina, int. od sąsiadów
 + Władysław, greg. 13
 + Waldemar
7:00 + Anna Bednarz, int od Zarządu i Pracowników Cechu  
 Rzemiosł Różnych w Przeworsku
18:00 + Irena, greg. 13
PIĄTEK - 14  STYCZNIA
6:15 + Janina Pawlak, int. od Elżbiety i Jana Sowa z Rodziną
 + Władysław, greg. 14
 + Waldemar
7:00 + Ryszard
18:00 + Irena, greg. 14
SOBOTA - 15  STYCZNIA
6:15 + Janina Pawlak, int. od Rodziny Skowrońskich
 + Władysław, greg. 15
 + O zdrowie i Boże błog., światło Ducha Św. i opiekę   
 M. Bożej w dniu urodzin dla Lidii i Anety
7:00 + Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze   
 Boże błog. i opiekę Matki Bożej
18:00 + Irena, greg. 15
 Dziękczynna – 50 lat małżeństwa Krystyny i Jerzego – z  
 prośbą o bł. Boże
NIEDZIELA - 16 STYCZNIA
6:30 + Stanisław
8:00 + Zofia Rusinek, int. od sąsiadów z Zielińskiego 9
9:30 + Andrzej Bednarz, int. od Rodziny Zastawnych
11:00 +Władysław, greg. 16
 + Władysława, Stanisław, Jan Mac, 
 Maria i Antoni Zięba
12:15 + Arkadiusz Szyler, int. od swatowej z Mielca
16:00 + Stanisław Suchy, int. od Henryki Dudy z Rodziną
18:00  + Irena, greg. 16

EWANGELIA 2022 
DROGA, PRAWDA I ŻYCIE 
Edycja św. Pawła

FRAGMENT EWANGELII NA 
KAŻDY DZIEŃ

KOMENTARZ BIBLIJNY

PROPOZYCJA KRÓTKIEJ 
MODLITWY INSPIROWANEJ 
SŁOWEM BOŻYM

ŚWIĘTA I WSPOMNIENIA 
LITURGICZNE

TEKSTY MODLITW NA RÓŻNE 
OKAZJE

Księgarnia im św. Maksymiliana
tel. 882 324 158

  Do wieczności odeszli 
+ Emilia Gierczak, + Łucja Limoska, 
+ Andrzej Pajda, + Stanisław Mazur.

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie. 
Rodzinom składamy najserdeczniejsze 

wyrazy współczucia.



Bądźmy chrześcijanami z prawdziwego zdarzenia. Bierzmy sobie do serca to wszystko, co Pan do nas mówi. 
Niech Biblia - Słowo Boże będzie dla nas wszystkich źródłem poznania. Pragniemy, aby w każdym domu był 

codziennie odmawiany pacierz, aby w każdym katolickim domu był katolicki tygodnik. 
Abyśmy słuchali katolickich rozgłośni i byli otwarci na głos prawdy. 

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Szczygielskiemu,  naszym 
drogim Kapłanom: ks. Józefowi, ks. Pawłowi, ks. Piotrowi, ks. Łukaszowi, ks. 
Robertowi i ks. Januszowi, z okazji Nowego Roku pragniemy złożyć życzenia 
wszelkiej pomyślności, radości z niesionej posługi kapłańskiej i cierpliwości 
wobec przeszkód. Niech łaskawy Bóg obdarza Księży dobrym zdrowiem. Z 
darem modlitwy: Siostry Służebniczki, Wspólnoty Parafialne i Parafianie.

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza na:
Jasełka Przedszkolaków 17 stycznia, godz. 9:00 
XXVII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek, 

koncert galowy 23 stycznia. Wstęp wolny.

Ponieważ nasz p. Organista Dominik, z powodu swojej pracy w 
Służbach Mundurowych, kolejny już raz nie będzie mógł wypełnić 
swoich obowiązków w naszej Parafii, zgłasza gotowość zwolnie-
nia swojego stanowiska. Gdyby ktoś miał wiedzę o kandydacie na 
to stanowisko proszony jest o kontakt z ks. Proboszczem.

Modlitwa Jana Pawła II  
o powołania
bardzo prosimy wszystkich o odmawianie tej modlitwy

Święta Rodzino z Nazaretu, wspólnoto miłości Jezusa, Maryi i Józefa, wzorze i ideale każdej rodziny chrześci-
jańskiej - Tobie zawierzamy nasze rodziny. Otwieraj serca rodzinnych wspólnot na wiarę, na przyjęcie słowa 
Bożego, na chrześcijańskie świadectwo, aby stawały się źródłem nowych i świętych powołań. Oświecaj umysły 
rodziców, aby otaczając swoje dzieci troskliwą opieką i mądrą miłością umieli prowadzić je nieomylnie ku do-
brom duchowym i wiecznym. Kształtuj w duszach ludzi młodych prawe sumienie i wolną wolę, aby wzrastając 
w mądrości, latach i łasce umieli wielkodusznie przyjąć dar Bożego powołania. Spraw, abyśmy kontemplując i 
naśladując Twoją wytrwałą modlitwę, wielkoduszne posłuszeństwo, z godnością przeżywane ubóstwo i dzie-
wiczą czystość, uczyli się wypełniać wolę Bożą i wspomagać z subtelną rozwagą tych spośród nas, którzy zostali 
powołani do bardziej radykalnego naśladowania Pana Jezusa, który za nas wydał samego siebie. Amen.

Chętni na wyjazd do Przemyśla na ten 
spektakl mogą zapisać się w księgarni. 
Pojedziemy razem!
MASZ POMYSŁ - PRZYJDŹ DO NAS! 
KAWIARENKA LAWENDA ZAPRASZA CODZIENNIE DO 20:00 
tel. 514 208 525

W najliższy piątek zapraszamy wszystkich  
na czuwanie które poprowadzi Odnowa 

w Duchu Świetym wraz z Oazą

W piątek ruszają zapisy na zimowisko Zakopane 2022 pod sztanda-
rami parafii pw. Królowej Polski. Wyjazd ze względu na pandemię 
będzie miał charakter wyjątkowo rodzinny i planowany jest w 
dniach od 14 do 19 lutego. Można wykorzystać bony turystyczne. 
Tel. 730 211 617


