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od r eda kcj i
Weszliśmy w adwent – krótszy niż co roku, bo czwarta
niedziela adwentu tym razem jest już wigilią Bożego
Narodzenia. Od pierwszego dnia towarzyszy nam światło
świec – na ołtarzu w kościele zapalona została świeca
roratnia, w domach przygotowaliśmy wieńce adwentowe,
na roraty dzieci zabierają pełne światła lamiony a dorośli
– świece.
Światło zawsze było znakiem życia, doprowadzało
marynarzy do portów, oświetlało drogę, pozwalało
odnaleźć zgubę. Światło wyprowadza z mroku,
a życie w ciemności jest wegetacją, która szybko
zamiera. Obserwujemy to w otaczającej nas naturze
– każda roślina potrzebuje światła, żeby wzrastać,
i rozkwitać. Poranek budzi nas światłem, zorza poranna
rozświetlając korony drzew powoduje trzepot skrzydeł
i rozpoczyna ptasie trele. Wieczorem zapalamy latarnie,
żeby bezpiecznie i dobrą drogą dotrzeć do domu.
Otwierając drzwi – szukamu kontaktu, żeby przyciskiem
włączyć światło.
Co dzieje się, kiedy światła nam brakuje? Przeżyliśmy
w tym roku nie tak dawno potężne wichury, które
pozrywały instalacje elektryczne w wielu miejscach
naszego kraju, były domy, gdzie światła brakowało
przez kilka dni. Skutki? – urazy i złamania powodowane
niewidocznymi przeszkodami, nieporozumienia
powodowane brakiem kontaktu telefonicznego,
niemożność wykonywania codziennych zajęć, pracy.
Potykamy się, nie możemy znaleźć ukrytych w ciemności
potrzebnych sprzętów, nie widzimy drogi… Bez światła
powstaje chaos – nieład, bałagan, zagubienie…

Adwent to czas, kiedy przybliżamy się do Światła,
do Zbawiciela, który jest Światłością świata. Każda
kolejna, zapalana w adwentową niedzielę świeca
przypomina nam o tym, że mamy chodzić w świetle.
Zbliżając się do dnia Bożego Narodzenia podchodzimy
do Światła, które ma uczynić jasną naszą drogę,
codzienność każdego człowieka.
Lampiony adwentowe, które w rękach dzieci tak pięknie
zaznaczają poranki lub wieczory, mają nam przypominać,
że to światło ma być w nas, tak, aby było widoczne
dla innych. Migające wewnątrz lampionu światełko,
to też znak, że – jak panny mądre czekające na Oblubieńca
– i my czuwamy, czekając z radością na Jego przyjście.
Jeden z adwentowych wieczorów miałam możliwość
spędzić w pięknym dworze w Wierzenicy niedaleko
Poznania. Tam z Dominiką Figurską i Angeliką Górny
rozmawialiśmy o treści adwentu, o jego symbolach
i przesłaniu, śpiewając pieśni adwentowe i piekąc pierniczki.
Jednym z gości wieczoru był aktor, Darek Kowalski, który
przyszedł jako ostatni – wszedł niosąc sporą wiązkę siana.
Dlaczego siano? – zapytałam zaskoczona.
– To jest siano dobrych uczynków. Odpowiedział Darek.
Jest taki stary zwyczaj, że na początku adwentu daje się
dziecku pusty żłobek – dziecko za każdy zrobiony dobry
uczynek może do żłobka włożyć jedno źdźbło sianka.
– A więc im więcej dobrych uczynków, tym wygodniej
będzie w żłóbku bożej Dziecinie – piękny zwyczaj.
Podsumowała Dominika Figurska.
I ja, na ten adwent życzę Państwo chodzenia w świetle
i wielu dobrych uczynków.
elżbieta Ruman
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Kalendarium duszpasterskie:
grudzień 2017 oraz styczeń 2018
•3
 grudnia rozpoczęliśmy Adwent, a tym samy w Kościele
nowy Rok Duszpasterski. Przeżyjemy go pod hasłem:
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, a symbolami
będą olej krzyżma oraz namaszczenie i nałożenie rąk. Proponowany program jest pierwszym rokiem nowego dwuletniego
cyklu: „Duch, który umacnia miłość...”. Będzie stanowił kontynuację refleksji nad sakramentami chrześcijańskiego wtajemniczenia, która zapoczątkowana została w poprzednim czteroletnim cyklu i poświęcona była sakramentowi chrztu
świętego. Istnieje duża potrzeba ukazania tych sakramentów
(chrztu, bierzmowania, Eucharystii) w pewnej wzajemnej zależności od siebie. Treścią proponowanego programu jest sakrament Ducha Świętego (jest również nazywany sakramentem bierzmowania), jego dary i skutki, uwzględniając ich
zastosowanie w procesie dochodzenia do szeroko rozumianej
dojrzałości.
•Z
 achęcamy do licznego udziału w roratach, odprawianych w adwencie codziennie od poniedziałku do soboty
o godz. 6.30 rano. Przychodzimy na nie ze świecami opatrzonymi lampionami (również dorośli); pomóżmy dzieciom
wziąć udział w Roratach. Podobnie jak rok temu po Roratach
od poniedziałku do piątku zapraszam wszystkie dzieci do salki
na plebanii na słodką bułkę i kakao.
•W
 niedzielę 17 grudnia rozpoczniemy adwentowe Rekolekcje Parafialne, które w tym roku prowadzą ojcowie Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Nauki rekolekcyjne na wszystkich Mszach św.
– W poniedziałek, wtorek i środę Msze św. z naukami o godz.
6.30 (Roraty), 8.30, 11.00, 17.00 (dla dzieci) 18.00 i 20.00.
Każdego dnia rekolekcji zapraszamy na Adorację Najśw. Sakramentu od godz.19.00 do 20.00.
–W
 torek jest dniem spowiedzi. Skorzystajmy przed Bożym Narodzeniem z okazji pojednania z Bogiem. We wtorek na godz.
11.00 zapraszamy do kościoła zwłaszcza chorych i starszych. Po godz. 12.30 chcemy nawiedzić chorych, których nie
można przywieźć do kościoła. Prosimy o zgłaszanie tych chorych w zakrystii.
•1
 7 grudnia Niedziela Chleba. Przy wyjściu z kościoła można
będzie wziąć ze sobą do domu pobłogosławiony po Mszy św.
chleb i dzielić się z nim w gronie domowników i przyjaciół.
Ofiary, które przy tej okazji zostaną złożone do puszek, przeznaczymy na pomoc dla osób potrzebujących. Akcję organizuje
Parafialny Zespół Caritas. Zachęcam, by zostać członkiem tego
Zespołu – potrzebna pomoc.
•W
 niedzielę 24 grudnia Msze św. będą odprawiane tylko przed
południem – nie ma wieczornej, gdyż w tym czasie gromadzimy się przy wigilijnym stole.
• L iturgiczny obchód pamiątki Narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki, czyli Mszy Świętej sprawowanej
o północy z 24 grudnia na 25 grudnia. Wcześniej w naszych
domach, wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną,
chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie
okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś z bliskich, znajomych, w są-
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siedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu
Zbawiciela świata (Ewangelia wg św. Łukasza), łamanie się
opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Nie stawiajmy
na wigilijnym stole alkoholu i tradycyjnie zachowajmy też
wstrzemięźliwość od potraw mięsnych, choć post ten nie jest
już obowiązkowy. Pamiętajmy o ludziach biednych i samotnych; utrwalone w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale
nie musi pozostać puste. Niech czas Bożego Narodzenia będzie przepełniony chrześcijańską wzajemną życzliwością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas
odeszli do domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się
trudzili.
• Po Pasterce w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia
Msze św. będą odprawiane o godz. 8.30, 9.30 (w rycie
trydenckim), 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 i 20.00.
• We wtorek, 26 grudnia, święto św. Szczepana, pierwszego
męczennika, drugi dzień Świąt. Msze św. wg porządku niedzielnego, a taca w tym dniu przeznaczona jest na budowę
kościołów w naszej diecezji.
• 31 grudnia (w niedzielę św. Rodziny), podczas Mszy św.
o godz. 13.00, będziemy celebrować Jubileusze Małżeńskie.
Zapraszamy wszystkie pary małżeńskie, a szczególnie
obchodzące w tym roku jubileusz 60-lecia, 50-lecia i 25-lecia
ślubu.
• W poniedziałek 1 stycznia w imię Boże rozpoczniemy nowy
rok kalendarzowy 2018 r. oddając cześć Świętej Bożej Rodzicielce Maryi na zakończenie oktawy Narodzenia Pańskiego. W tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Modlitw
o Pokój.
• W sobotę 6 stycznia przypada uroczystość Objawienia
Pańskiego, zwana popularnie świętem Trzech Króli, misyjny
Dzień Dzieci, a zarazem Dzień Diecezjalnego Dzieła Misyjnego.
W Kościołach Wschodnich tego dnia jest obchodzona wigilia
Bożego Narodzenia. U nas porządek Mszy Świętej – jak w niedziele w ciągu roku. Błogosławieństwo kredy i kadzidła po każdej Mszy Świętej. Ofiary składane na tacę są przeznaczone na
potrzeby misyjne Kościoła.
• W niedzielę 7 stycznia będziemy obchodzić święto Chrztu
Pańskiego i zakończenie okresu Narodzenia Pańskiego w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego. Od poniedziałku 8 stycznia
rozpocznie się w kalendarzu liturgicznym okres zwykły, chociaż w naszym kościele zachowamy polską tradycję i do 2 lutego (MB Gromnicznej) będziemy śpiewać kolędy oraz adorować
Boże Dzieciątko w Żłóbku.
• Trwa wizyta duszpasterska. Początek wizyty: od poniedziałku do piątku od g. 16.00, w soboty od g. 10.00. Program znajdziemy w niniejszym miesięczniku, na stronie internetowej parafii www.parafiajozefow.pl oraz w coniedzielnych ogłoszeniach
duszpasterskich. Mamy nadzieję, że pomoże to tak zaplanować
czas, by można było przyjąć wizytę księdza. W związku z kolędą, w styczniu kancelaria będzie czynna od poniedziałku do
soboty tylko rano w godz. 9.00–10.45.
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Ks. Kazimierz – proboszcz

Nas z a wia ra

W liście skierowanym do mieszkańców naszej Diecezji
Arcybiskup Henryk Hoser napisał: W ciągu krótkiej historii
naszej Diecezji, to już trzeci raz, gdy Matka Boża w swoim wizerunku
ukazuje się naszym oczom. Była peregrynacja Matki Bożej Fatimskiej
w roku 1996 i kilka lat temu Matki Bożej Loretańskiej. Jednak zawsze
jest to jedna i ta sama Maryja z Nazaretu, Matka Boże i Matka nasza”.
Tym razem nawiedza nas Matka Boża w swoim Jasnogórskim Obliczu.
W naszej Parafii to wyjątkowe spotkanie miało miejsce
w dniach 26–27 listopada.

U

roczystość peregrynacji Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej w Diecezji
Warszawsko-Praskiej przypada w szczególnym okresie, na co zwraca uwagę w swoim przesłaniu Abp. Hoser: Peregrynacja
rozpocznie się w chwili, gdy wspominamy
trzechsetną rocznicę koronacji obrazu
jasnogórskiego koronami ofiarowanymi
przez Papieża Klemensa XI. Jednocześnie
wspominamy stulecie objawień fatimskich,
tak ciągle i zawsze aktualnych. I wreszcie
z wdzięcznością wspominamy i przeżywamy srebrny jubileusz istnienia naszej Diecezji, ustanowionej w maryjne święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny”.
Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej Parafii było poprzedzone
specjalnym przygotowaniem pt. „Spotkania
z Matką Bożą”, które prowadził Ojciec Romuald Kszuk ze Zgromadzenia Ojców
Szensztackich. W piątek wieczorem, a następnie przez całą sobotę były sprawowane
msze z kazaniem i spowiedzią. Szczególnych
wzruszeń dostarczyły msze niedzielne z kazaniem skierowanym do małżonków. Po homilii, Ojciec Romuald zaprosił obecne podczas nabożeństwa pary małżeńskie do
złożenia odnowienia aktu sakramentu małżeństwa i zachęcił do praktyki wspólnej codziennej modlitwy, uczestnictwa w niedzielnych mszach, comiesięcznych spowiedziach
i co najmniej raz w roku w rekolekcjach.
Kulminacyjnym momentem uroczystości
było rozpoczęte w niedzielę o 18:45 Maryjne nabożeństwo oczekiwania. Tuż przed
19:00 Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej
w asyście mieszkańców naszej Parafii został
z pełnymi honorami wprowadzony do kościoła. Przybyłych gości powitał Ksiądz Proboszcz, a następnie rozpoczęła się Msza
Święta pod przewodnictwem Biskupa Marka Solarczyka. Mieszkańcy naszej parafii
swoim licznym uczestnictwem w mszy potwierdzili rangę tego wydarzenia.

Tradycyjnie o 21:00 miał miejsce Apel
Jasnogórski. Podczas rozważania Ojciec
Kszuk przypomniał, że Obraz Matki Boskiej
nawiedza po kolei wszystkie parafie Polski
i po raz kolejny taka okazja w naszej Parafii
może nastąpić dopiero za 40 lat. Również
wierni zgromadzeni w Kaplicy Obrazu
Matki Bożej w Częstochowie mogli łączyć
się duchowo z mieszkańcami naszej Parafii. Prowadzący nabożeństwo w Częstochowie Ojciec poinformował bowiem
wiernych, że Kopia Obrazu Matki Bożej
właśnie nawiedza Parafię w Józefowie.
Po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego
Róża Rodziców świętej Urszuli Ledóchowskiej prowadziła Tajemnice Radosne różańca. Kolejna godzina, to nocne czuwanie wspólnoty Betania.
Szczególnych wrażeń na pewno mogły
dostarczyć modlitwa i śpiew Akatystu wykonana przez Siostry Dominikanki. Zaraz
po północy, czyli już w poniedziałek, rozpoczęła się Pasterka Maryjna w intencji
powołań zakonnych i kapłańskich, której
przewodniczył Biskup Rafał Markowski.
Mimo tego, że poniedziałek nie był wolnym dniem pracy, to w kościele zgromadziło się wielu wiernych. Biskup Markowski w swojej homilii zwrócił uwagę na
postawę Maryi jako tej wyróżnionej, ale
także tej zwykłej kobiety. Na koniec zachęcił wszystkich do skorzystania z tego
szczególnego daru jakim jest obecność
nawiedzenia parafii przez Obraz Matki Bożej Częstochowskie. Tuż po zakończeniu
eucharystii przez kolejne dwie godziny
czuwanie prowadziły wspólnoty mężczyzn
i Kościoła Domowego.
Punktualnie o trzeciej rozpoczęła się
Droga Krzyżowa pod wezwaniem „Wstań,
który spisz i powstań zmartwych.” kierowana przez Krwiodawstwo. Mimo tego,
że to środek nocy, to jak zauważył ksiądz
Leszek, w kościele było około 150 osób!
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Raz na 40 lat
Kolejne dwie godziny to różaniec sprawowany przez Koło Żywego Różańca oraz
czuwanie modlitewne prowadzone przez
Koła Żywego Różańca świętej Kingi, świętej Faustyny i świętej Weroniki.
Dokładnie o 6:00 rano wybrzmiały słowa Godzinek o Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny. Pomiędzy 6:30
a 9:15 były sprawowane msze święte
oraz różaniec za zmarłych. O 9:15 mogliśmy skorzystać z indywidualnej modlitwy
w ciszy, po której modlitwę prowadziły
grupy modlitewne świętego Michała
i Ojca Pio.
O godzinie 11:00 miała miejsce Msza
Święta dla osób chorych z udzieleniem Sakramentu Chorych, zaś po jej zakończeniu
został odmówiony Anioł Pański ze świętym Janem Pawłem II.
Od 13:00 rozpoczęły się modlitwy i nabożeństwa dla dzieci przedszkolnych, młodszych i starszych klas szkoły podstawowej
oraz gimnazjum. Poszczególne grupy i szkoły aż do 16:30 wraz z udziałem nauczycieli
i licznie zgromadzonych rodziców oddawały cześć Maryi w Jasnogórskim obliczu.
Ostatnim akcentem uroczystości nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej było nabożeństwo zakończenia oraz
koncelebrowana pod przewodnictwem
Proboszcza Naszej Parafii Eucharystia. Po jej
zakończeniu Obraz został z pełnym szacunkiem odprowadzony do Parafii Świętego Jana Chrzciciela.
Dziękujemy wszystkim za trud organizacji Triduum, piękne słowa księdza Rekolekcjonisty, opiekę duszpasterską Księży naszej
Parafii, zaangażowanie Pana Kościelnego
i Organisty. Cieszymy się, że mogliśmy
uczestniczyć w tych szczególnych wydarzeniach, kiedy to Maryja przybyła do nas.
Niech to nawiedzenie, przepełnione modlitwą, czuwaniem i śpiewem będzie
szczególnym czasem łask.
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Pasterka Maryjna w intencji

powołań kapłańskich
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Witając uczestników Eucharystii Ksiądz Proboszcz zwrócił uwagę
na dużą obecność kapłanów, którzy są bądź byli obecni w naszej parafii.

P

roboszcz podkreślił, że: na mszy chcemy się modlić o powołania, które są tak bardzo potrzebne. Chcemy dziękować Bogu
za te, które są. Chcemy prosić przez przyczynę Matki Bożej aby
umacniała te powołania kapłańskie, które są w seminarium albo
po prostu są już wśród ludu Bożego i nieraz jest trudno i potrzebne te nowe, święte powołania. Dziękuję księdzu Biskupowi
i wszystkim kapłanom za obecność, to dla nas wielka nobilitacja.
Po Eucharystii Ksiądz Proboszcz zwrócił uwagę na obecne w naszej parafii zgromadzenia zakonne: żeńskie sióstr Albertynek i Dominikanek oraz męskie Franciszkanów. Proboszcz wspomniał także
o powołaniach kapłańskich z naszej parafii: W Zakrystii przed Eucharystią tak wyliczaliśmy i wyszło że ostatnie powołanie z naszej
parafii to ksiądz Marek Zdanowicz i ksiądz Przemek Bieniecki, ale to
było 24 lata temu. Mamy jednak diakona. Z naszej parafii jest wśród
Pallotynów diakon Maciej Krzywiński. W tym roku przyjął święcenia
diakonatu, a w pierwszą sobotę maja przyszłego roku, taką mamy
nadzieję, bo o to się trzeba modlić, przyjmie święcenia kapłańskie.
To pewna radość, ale tym większe westchnienie do Boga aby pośród naszych chłopców i dziewcząt, ktoś usłyszał głos powołanie,
o to trzeba się modlić.
Tomasz karol wiśniewski
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„Szczególny
czas łask”
Homilia Biskupa
Rafała Markowskiego
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Moi Drodzy, któregoś roku poproszono mnie abym odprawił
Mszę Świętą poranną na rozpoczęcie pielgrzymki na Jasną Górę
dla niepełnosprawnych. Nie miałem nigdy okazji uczestniczenia
w takiej Mszy Świętej. Nie miałem dotychczas takiego doświadczenia, a więc skorzystałem z zaproszenia. Pewnego sierpniowego poranka pojechałem do kościoła św. Józefa na Woli po to, aby
tę Mszę Świętą odprawić. Kiedy wszedłem do kościoła, już przy
wejściu, to co dostrzegłem bardzo mnie poruszyło. Kościół był
pełen ludzi. Ludzi przykutych do wózków, ludzi opartych na kulach, ludzi dotkniętych przeróżnymi słabościami, chorobami – to
było widać jak na dłoni. Odprawiałem tę Mszę Świętą i zastanawiałem się ile trzeba mieć determinacji, ile wiary, ile miłości do
Maryi, aby w takim stanie zdrowia ruszać w to ciężkie pielgrzymowanie na Jasną Górę.
Wróciłem niedawno z Jasnej Góry, gdzie uczestniczyłem w rekolekcjach dla Episkopatu Polski, byliśmy co wieczór na Apelu Jasnogórskim. I znowu widok tych ludzi, którzy wypełniają szczelnie Kaplicę Obrazu Matki Bożej, a jeszcze bardziej widok ludzi
którzy nieustannie na kolanach obchodzą ołtarz i Obraz.
Rzucam te dwa obrazy po to, aby postawić pytanie, które dzisiaj przy okazji tego nawiedzenia należy postawić: skąd płynie tyle
wiary, skąd płynie tyle miłości, skąd płynie tyle czci wobec Maryi,
której to czci doświadczamy i zastanawiamy się co jest jej źródłem? Oczywiście na to pytanie można byłoby długo odpowiadać, ale wydaje mi się, że warto dzisiaj uzmysłowić sobie tę niezwykłą rolę Maryi w życiu każdego z nas, bo kto z nas nie był na
Jasnej Górze, kto z nas nie trzymał różańca w ręku?
Moi Drodzy, Maryja to piękna postać! Po pierwsze dlatego, że
osiągnęła to o czym my marzymy. Osiągnęła szczyty piękności,
szczyty zjednoczenia z Bogiem. Stała się umiłowanym dzieckiem

Bożym i stąd te wszelkie tytuły, które w ciągu roku czcimy. Niepokalane Poczęcie, bo rzeczywiście doświadczyła zmazy grzechu
pierworodnego. To niezwykłe Zwiastowanie kiedy pojawia się
Anioł i mówi: porodzisz Syna Bożego. To jest Ta, która miała to
szczęście trzymać na rękach Syna samego Boga i towarzyszyć mu
w latach kiedy w domu nazaretańskim dojrzewał do swojej misji.
To Maryja, która wreszcie towarzyszyła Jezusowi na drogach
ewangelizacji i która wreszcie stojąc pod krzyżem Chrystusa stała
się współodkupicielką Świata.
Zauważcie jak głęboko była zjednoczona z Chrystusem jako
swoim synem, ale przede wszystkim jako Synem Bożym. To były te
szczyty świętości, które sprawiły, że potem przyszło wniebowzięcie i Maryja z ciałem i duszą została wzięta do nieba. Wreszcie Ta,
która została okrzyknięta Królową Nieba i Ziemi. Kiedy myślimy
o Maryi w tych kategoriach, to taką Maryję widzimy na obrazach:
o pięknej twarzy, o pięknych rękach, pięknych szatach, w koronie
z dwunastu gwiazd i księżycem u Jej stóp. I to jest to piękno wewnętrzne Maryi, które olśniewa nas i mam nadzieję, że pociąga.
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