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Uroczystość Narodzenia Pańskiego 25 grudnia 2022 

WYJAZD we wtorek, 27 grudnia, na św. Jana 
o godzinie 10.00 z placu kościelnego. 

OGŁASZAMY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ W WASZYCH DO-
MACH. ZDJĘCIA WYSYŁAJCIE NA NMP-KP@WP.PL LUB 607 259 997.   



EWANGELIA WG ŚWIĘTEGO JANA 1, 1-18 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Na początku było Słowo - Na początku było Słowo (…). Wszystko przez Nie się stało, a 
bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało. U Boga to był początek. Boże Słowo znaczy 
dla nas wszystko i jest dla nas drogowskazem. Możemy je znaleźć w Piśmie Świętym, a także 
na modlitwie i w codziennym życiu, jeśli odpowiednio nastroimy nasze sumienie na 
„niebiańskie fale”.  
 

Siłę Bożego Słowa możemy też zauważyć, kiedy podczas mszy św. mówimy „Panie, nie je-
stem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko Słowo, a będzie uzdrowiona dusza 
moja”. Po tych słowach z pokorą idziemy dopiero przyjąć Pana Jezusa. Słowo jest bardzo 
ważne dla Boga i dla nas. Ale co my z tym robimy? Nasze słowo, a Słowo Boga to dwie różne 
rzeczy. My lubimy dużo mówić, ale niewiele z tego wynika. Nie dotrzymujemy obietnic, nie 
tylko obietnic poprawy w konfesjonale. My nie potrafimy nawet dotrzymać słowa danego 
drugiemu człowiekowi, a także sobie samym.  
 

Im w obiegu jest więcej pieniędzy, tym mniejszą mają wartość, a towary mają wyższe ceny. 
W takiej sytuacji jesteśmy teraz. Podobnie rzecz ma się ze słowem. Im więcej mówimy, tym 
mniejszą wartość ma to, co mówimy.  Oby nasze „tak” zawsze znaczyło „tak”, a „nie” 
równało się „nie”. Oby nasze słowa były jak ziarna, z których rodzą się piękne kwiaty,  
a nie chwasty. Od nas zależy, czy mamy wokół siebie ogród czy pastwisko.  

Sebastian Niemkiewicz 

W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu na dziękczynieniu za decyzję Papieża 
Franciszka o beatyfikacji Rodziny Ulmów i modlitwie w intencji solenizantów spotkali się ka-
płani, alumni i siostry zakonne. Podczas uroczystej Mszy Świętej w kaplicy seminaryjnej, któ-
rej w czwartek – 22 grudnia 2022 r. – przewodniczył 
abp Adam Szal, Metropolita Przemyski zapraszał do 
szczególnej wdzięczności i modlitwy o rychłą beatyfika-
cję Sług Bożych z Markowej. 
– Chciałbym zachęcić do wielbienia Pana Boga także za 
to, co dokonało się 17 grudnia br., za decyzję Ojca Świę-
tego Papieża Franciszka, dotyczącą sprawy beatyfikacji 
Józefa i Wiktorii Ulmów i ich dzieci – mówił abp Szal. 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

MÓJ PRZYJACIEL 
ANIOŁ STRÓŻ – Beata 
Kołodziej 
Jak zachęcić dzieci do 
poznania i zaprzyjaźnienia 
się z Aniołem Stróżem? 
Autorka książeczki w lek-
kiej wierszowanej formie 
pomaga odkrywać obec-

ność tego niebieskiego Przyjaciela w codzien-
ności i uczy, jak słuchać jego dobrych rad. 
Urocze, zabawne i bardzo kolorowe ilustracje 
z pewnością przyciągną uwagę dzieci i spra-
wią, że będą często wracać do lektury tej pou-
czającej historii. Zachęcą też najmłodszych do 
rozmowy z ich Aniołem Stróżem o każdej 
porze dnia i w każdej sytuacji. W książeczce 
mali czytelnicy znajdą również tradycyjną 
modlitwę do Anioła Stróża. 
CUDA CODZIENNOŚCI. 
KALENDARZ 2023 – Ka-
tarzyna Olubińska 
Zwyczajny na pozór dzień 
kryje w sobie wiele cudów. 
Zatrzymaj się na chwilę, 
spróbuj je dostrzec i za-
chwyć się nimi. To twój 
czas, twoje życie. Nigdy nie 
zapominaj, że piękno, dobro 
i szczęście są w tobie. Niech 
ten rok pozwoli ci to odkryć. W kalendarzu 
znajdziesz: inspirujące cytaty, wzruszające 
teksty na każdą porę roku, cudowne ilustracje 
Karoliny Marciniak z Boskich Kresek, piękne 
fotografie autorstwa Toli Piotrowskiej i Pauli-
ny Woźniak, odsyłacze do czytań z Pisma 
Świętego na każdy dzień oraz miejsce na no-
tatki i niezwykłe plany na przyszłość… Autor-
ka, Katarzyna Olubińska, to dziennikarka po-
rannego programu w Dzień Dobry TVN, autor-
ka popularnego bloga Bóg w wielkim mie-
ście oraz bestsellerowych książek Bóg w wiel-
kim mieście (2017), Kobieta w wielkim mie-
ście (2020), Bóg w moim domu (2021) 
i Szczęście w wielkim mieście (2022). Fanka 
żeglarstwa i podróży do świętych miejsc. 

 



Ruch Światło-Życie, cd. 
Istnieją obecnie następujące typy oaz reko-
lekcyjnych: 
• Oaza Dzieci Bożych (dla dzieci ze szkoły 
podstawowej), 
• Oaza Nowej Drogi – trzy stopnie (dla mło-
dzieży gimnazjalnej), 
• Oaza Nowego Życia – również trzy stopnie 
(dla młodzieży i dorosłych, także rodzin). 
1. stopień - przyjęcie Jezusa jako Pana i zba-
wiciela 
2. stopień - wyjście z niewoli grzechu 
3. stopień - Kościół Matką - Matka Kościoła 
• Oaza Rodzin – również trzy stopnie (dla 
małżeństw i rodzin). 
Poza formacją podstawową istnieją także 
rekolekcje specjalistyczne, m.in. Oaza Reko-
lekcyjna Animatorów Ewangelizacji 
(ORAE), Oaza Rekolekcyjna Animatorów 
Rodzin (ORAR), KAMUZO (kurs dla ani-
matorów muzycznych) oraz Kurs Oazowy 
Dla Animatorów (KODA), KODAL (Kurs 
Oazowy Dla Animatorów Liturgicznych). 

W ostatnią niedzielę na Mszy św. o godz. 
11 harcerze Hufca ZHP Jarosław przeka-
zali Betlejemskie Światła Pokoju. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
1.01.2023 

Intencje modlitewne na styczeń: 
Ogólna: 

 
Diecezjalna: O dar pokoju na świecie, szcze-
gólnie na Ukrainie. 
Parafialna: O Światło Ducha Świętego dla 
nas wszystkich na ten Nowy Rok Pański. 

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 


