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UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z DRUGIEJ KSIĘGI SAMUELA
(2 Sm 5,1-3)
Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida
w Hebronie i oświadczyły mu: Oto myśmy kości
twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad
nami, tyś odbywał wyprawy na czele Izraela. I Pan
rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud - Izraela, i
ty będziesz wodzem nad Izraelem. Cała starszyzna
Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król
Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie.
Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA
APOSTOŁA DO KOLOSAN (Kol 1, 12-20)
Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił
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Porz¹dek niedzielnych Mszy œw. w koœciele:
7.00, 8.30, 10.00-dla m³odzie¿y, 11.30-dla dzieci,
13.00, 18.00.
Kancelaria parafialna czynna od poniedzia³ku do
soboty w godzinach: 9.00-11.00 oraz od 16.0018.00. Telefon do kancelarii 789-21-05.
S³uchamy:
RADIO MARYJA na fali 89,1 FM
RADIO ŒWIÊTY JÓZEF na fali 96,5 FM
RADIO WARSZAWA na fali 106,2 FM

Intencje Mszy œw. od 25.11. do 02.12.2007 r.

Niedziela 25.11. - 34 niedziela zwykła – ur.
Chrystusa Króla
7:00 + Krzysztofa Kantona (gr. 25). 7:00 +
Zdzisława Frankowskiego. 8:30 + Leokadię
Rosłonek, Jacka Mołotkiewicza. 10:00 +
Wiesława Kalinowskiego. 11:30 + Helenę (2
r. śm.) i Władysława Pol, ich rodziców oraz
Czesława i Andrzeja Brzezińskich. 13:00 Za
Parafian. 18:00 + Henryka Żurka.
Poniedziałek 26.11.
7:00 + Krzysztofa Kantona (gr. 26). 7:30.
18:00 Dz.-bł. Z prośbą o bł. Boże i opiekę
MB dla Teresy i Józefa Malinowskich w
30 r. ślubu.
Wtorek 27.11.
7:00 + Krzysztofa Kantona (gr. 27). 7:30.
18:00 + Marię i Józefa Grodzkich.
Środa 28.11.
7:00 + Krzysztofa Kantona (gr. 28). 7:30.

25.11.2007

nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy
odkupienie - odpuszczenie grzechów. On jest
obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym
wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało
wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co
na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony,
czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim
ma istnienie. I On jest Głową Ciała - Kościoła. On
jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych,
aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała
cała Pełnia, i aby przez Niego znów pojednać
wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i
to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez
Krew Jego Krzyża.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO
ŁUKASZA (Łk 23, 35-43)
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz
członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli
On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z
Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali

Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis
w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest
Król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których [tam]
powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc
go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę
samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie,
odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki,
ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.
Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci:
Dziś ze Mną będziesz w raju.

18:00 Nowenna do NMP Nieustającej
Pomocy; + Sławomira, Józefa i Janinę oraz
Stanisława i Zofię Baranów.
Czwartek 29.11. – Św. Cecylii, dziewicy
i męczennicy
7:00 + Krzysztofa Kantona (gr. 29). 7:30.
18:00 + Andrzeja Jarząbka.
Piątek 30.11. – św. Andrzeja Ap.
7:00 + Krzysztofa Kantona (gr. 30).
7:00 + Emmanuela Bagińskiego. 7:00 +
Mieczysława Czaplińskiego oraz Teresę i
Jerzego Frondczaków. 7:30 O bł. Boże i
wszelkie potrzebne łaski dla Andrzeja (im.).
7:30 + Józefę Majewską. 18:00 + Andrzeja
Strupiechowskiego.
Sobota 1.12.
7:00 + Andrzeja i Bolesława Nojków oraz
cr. Ciborków i Nojków. 7:00 + Emmanuela
Bagińskiego (gr. 1). 7:30. 18:00 Msza
zbiorowa: O zdrowie i bł. Boże dla rodziny
Katarzyny i Andrzeja Walewskich z dziećmi.
+ Władysława (25 r. śm.) i Krystyny Galasów
i ich rodziców oraz Pawła Laseckiego.
Niedziela 2.12. - 1 Niedziela Adwentu
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 2).
7:00 + Helenę Szczypek (20 r. śm.),
Zofię, Władysława, Jerzego i Krystynę
Skrzypków. 8:30 + Józefę Pielak. 10:00 +
Jacka Mołotkiewicza (5 r. śm.), Leokadię
Rosłonek. 11:30 + Jana Mazka (11 r. śm.)
i cr. Mazków i Wilczyńskich. 13:00 Za
Parafian. 18:00 + Kazimierza Bogusza (2 r.
śm.) i Henrykę Witkowską (24 r. śm.)

mocny akord roku liturgicznego
przed adwentowym wyciszeniem.
Do kalendarza liturgicznego została
wprowadzona przez papieża Piusa
XI w 1925 roku, na zakończenie
przypadającego wówczas Roku
Jubileuszowego. W odnowionej liturgii
Kościół uroczystość tę obchodzi w
ostatnią niedzielę roku kościelnego
dla podkreślenia, że wszystko ma
swój początek i będzie miało swoje
ukoronowanie w Chrystusie. Po Mszy
św. o godz. 13.00 podziękujemy Bogu
za miniony Rok Kościelny - odbędzie
się wystawienie Najśw. Sakramentu i
odmówimy Litanię do Serca Pana Jezusa
oraz Akt poświęcenia całego rodzaju
ludzkiego Chrystusowi Królowi.
wTak jak ogłaszaliśmy tydzień temu,
dzisiejsza taca jest przeznaczona na
nasze inwestycje parafialne (w ostatnim
czasie zostały wykonane przyłącza
kanalizacyjne i wodociągowe). Zostały
też zamówione dwie lampy wieczne
do kaplicy Krzyża Świętego. Można
będzie wtedy powieszone tam kinkiety
przenieść do starej części kościoła,
a przy krzyżu będą paliły się dwie
gotyckie wieczne lampy. Taki był
zamysł realizacji tej kaplicy – chcemy
zwyczajem wschodnim (jerozolimskim)
oddać cześć Krzyżowi przez zapalone
wieczne lampy. Jeśli ktoś mógłby

Ogłoszenia duszpasterskie 25.11.2007.
XXXIV Niedziela Zwykła
wDzisiejsza uroczystość Chrystusa,
Króla Wszechświata, to ostatni

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Dn 1,1-6.8-20; Dn 3,52-56; Mt 24,42a.44;
Łk 21,1-4; WT.: Dn 2,31-45; Dn 3,57-63a; Ap
2,10c; Łk 21,5-11; ŚR.: Dn 5,1-6.13-14.16-17.2328; Dn 3,64-70; Ap 2,10c; Łk 21,12-19; CZ.: Dn
6,12-28; Dn 3,71-76; Łk 21,28; Łk 21,20-28; PT.:
Iz 49,1-6 lub Rz 10,9-18; Ps 19,2-5ab; Mt 4,19;
Mt 4,18-22; SB.: Dn 7,15-27; Dn 3,83-87.56; Łk
21,36; Łk 21,34-36.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

i zechciałby ufundować jedną lub
obie lampy wieczne, zapraszamy do
zakrystii lub kancelarii. Wykonawcą
lamp będzie ten sam artysta plastyk,
który realizował żyrandole i kinkiety
do naszego kościoła.
wRównież jak ogłaszaliśmy tydzień
temu: wspominając z wdzięcznością
posługę w naszej parafii ks. prał.
Ludwika Antolaka postanowiliśmy
ufundować i wmurować w naszym
kościele poświęconą mu tablicę
pamiątkową. Chcemy również w
kruchcie kościoła umieścić tablicę
z nazwiskami wszystkich pięciu
dotychczasowych proboszczów i
latami ich posługi w Józefowie. W
związku z tym Komitet Organizacyjny
prowadzi dzisiaj zbiórkę do puszek na
ten cel.
wDzisiaj podczas Mszy św. o godz.
11.30 grupa kandydatów zostanie
przyjęta do grona ministrantów.
w W czwartek, 30 listopada,
obchodzimy święto Andrzeja Apostoła.
Był pierwszym uczniem powołanym
przez Pana Jezusa, bratem świętego
Piotra. Tradycja głosi, że po Zesłaniu
Ducha Świętego udał się do Grecji,
gdzie oddał życie za wiarę na krzyżu w
kształcie litery „X”. Pamiątką tego są
tak zwane krzyże świętego Andrzeja.
w Za tydzień rozpoczynamy już
Adwent.
wW minionym tygodniu w czwartek
obchodziliśmy wspomnienie św.
Cecylii – patronki muzyki kościelnej.
Zachęcamy do zapisywania się do
naszego chóru parafialnego. Potrzebne
są zwłaszcza głosy męskie. Próby
chóru odbywają się we środy po Mszy
św. wieczornej.
JEZUS CHRYSTUS - NASZ KRÓL

Bóg obdarzył ludzi zarówno wspaniałymi darami jak i niedoskonałościami. Bóg tak porozdzielał
wśród nas swoje dary i niedoskonałości, byśmy
(wg mnie) nie czuli się samowystarczalni, byśmy
poszukiwali we wspólnocie, jedności z Bogiem i z
ludźmi dopełnienia tego co w nas dobre.
Przykład 1 - małżeństwo:
mężczyzna w rodzinie daje poczucie bezpieczeństwa, wsparcia; kobieta - wypełnia dom ciepłem i niepowtarzalną atmosferą. I mężczyzna,
i kobieta są z natury wspaniali także osobno, ale
podobnie jak osobno wspaniały jest ogień i wspaniała jest woda, razem w małżeństwie mężczyzna i

PIELGRZYMKA DO NIEPOKALANOWA

W dniu 17 XI odbyła się pielgrzymka do
Niepokalanowa z udziałem głównie bielanek i
ministrantów z naszej parafii pod opieką x. Jacka Szabaciuka, siostry Doroty i p. Ewy Bączkowskiej. Uczestniczyliśmy we Mszy św. w bazylice. Odwiedziliśmy kaplicę o. Maksymiliana,
która znajduje się w drewnianym budynku z
1927 roku. W tym miejscu Msze św. odprawiał
św. Maksymilian Kolbe. Tam, od jednego z
zakonników, otrzymaliśmy pamiątkowe medaliki, które będą nam przypominać o modlitwie
za wstawiennictwem świętego szczególnie w
intencji mądrości, zdobywania wiedzy i posłuszeństwa w naśladowaniu Maryi. Przed kaplicą
znajduje się figura Matki Bożej Niepokalanej,
która jest symbolem Niepokalanowa. Przez
wiele lat miejsce to zmieniało się, a wspólnota franciszkańska służyła miejscowym wiernym oraz prowadziła działalność wydawniczą.
„Rycerz Niepokalanej” był dostępny w wielu
krajach, nawet tak odległych jak Japonia. Tam
powstał nawet drugi „Niepokalanów” w pobliżu miasta Nagasaki. Franciszkanie założyli też
szkołę dla chłopców, a już po wojnie radio Niepokalanów. Zwiedziliśmy też muzeum poświęcone pamiątkom Niepokalanowa i szczególnie
zasłużonym zakonnikom. Najcięższym czasem
próby był okres II wojny światowej. Wielu księży i braci cierpiało prześladowania, byli więźniami obozów koncentracyjnych. Ojciec Maksymilian Kolbe poniósł śmierć męczeńską 14

sierpnia 1941 roku ofiarowując swoje życie w
zamian za życie innego człowieka, który miał
rodzinę i chciał do niej wrócić. Jan Paweł II,
10 października 1982 roku, ogłosił go świętym, nazywając “patronem naszych trudnych
czasów”. Czterej inni franciszkanie również
ponieśli śmierć męczeńską w obozach zagłady, wcześniej dając świadectwo wiary i miłości
bliźniego. Oni również zostali wyniesieni na
ołtarze. Dowiedzieliśmy się, że również młodszy brat świętego Maksymiliana Kolbe był franciszkaninem w Niepokalanowie. Ciekawostką
Niepokalanowa jest także tzw. Panorama. Jest
to przegląd historii Polski i dziejów Kościoła w
Polsce opowiadany przez narratora, a widzowie w tym czasie oglądają figury bohaterów i
postaci ważnych w dziejach naszej ojczyzny. Figury te przesuwają się jak w ruchomej szopce
kłaniając się przed figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus.
Warto odwiedzić sanktuarium w Niepokalanowie.

kobieta tworzą nową jakość (tak jak ogień łączony
z wodą daje nowe możliwości - choćby możliwość
pracy silnika parowego lokomotywy - w miłości
ogień nie niszczy wody, a woda nie gasi ognia).
Przykład 2 - w społeczeństwie:
Bóg obdarzył (wśród moich znajomych):
Agnieszkę - wielką mądrością i umiejętnością
uczenia innych, Darka - pięknym głosem i umiejętnością śpiewu, Małgorzatę - poczuciem estetyki i
umiejętnością doboru kolorów przy projektowaniu,
Janusza - umiejętnością "stworzenia" rodziny, jakiej zazdrości mu wielu znajomych, Piotra - wielką
dokładnością i sumiennością.
Każdy z nich, każdy z nas dostał od Ojca w Nie-

bie niepowtarzalne dary, które pielęgnuje i rozwija.
Każdy z nich, każdy z nas ma też swoje słabości.
Gdy jest miłość wśród nas, gdy miłość jest w małżeństwie, gdy Jezus Chrystus jest naszym Królem,
Panem i Zbawicielem, nasze niepowtarzalne dary
mogą służyć innym w rodzinie, społeczeństwie.
Gdy odrzucamy Jezusa jako naszego osobistego Króla, gdy odrzucamy miłość, górę biorą w
rodzinie, w społeczeństwie nasze słabości, nienawiść, ogień, który niszczy wodę i woda, która
gasi ogień. Naszych darów używamy wtedy często
przeciw drugiej osobie.
Jezus Chrystus obiecał, że Jego Królestwo zwycięży, Amen.
Mirek

Kontakt z Redakcj¹ Biuletynu poprzez Kancelariê Parafialn¹. Nak³ad 1000 egz.

Fragment modlitwy za wstawiennictwem św. Maksymiliana:
„Wstaw się do Pana o łaskę dla nas,
abyśmy owładnięci tym samym zapałem
miłości mogli świadczyć wiarą i czynem
o Chrystusie wśród naszych braci i dojść
razem z Tobą do błogosławionego posiadania Boga w świetle chwały. Amen”
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