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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Iz 2,1-5; Ps 122,1-2.4-9; Ps 80,4; Mt 8,5-
11; WT.: Iz 11,1-10; Ps 72,1-2.7-8.12-13.17; 
Łk 10,21-24; ŚR.: Iz 25,6-10a; Ps 23,1-6; Mt 
15,29-37; CZ.: Iz 26,1-6; Ps 118,1.8-9.19-21.25-
27; Iz 55,6; Mt 7,21.24-27; PT.: Iz 29,17-24; Ps 
27,1.4.13-14; Mt 9,27-31; SB.: Rdz 3,9-15.20; Ps 
98,1-4; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,28; Łk 1,26-38.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie 
modlitwy codziennej).

OG£OSZENIA PARAFIALNE
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 16.00-
18.00. 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

CZYTANIE Z KSIĘGI IZAJASZA (Iz 2,1-5)
Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i 
Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra 
świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i 
wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej 
popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: Chodźcie, 
wstąpmy na Górę Pana do świątyni Boga Jaku-
bowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy 
kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z 
Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem. On będzie 
rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla 
licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują 
na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród 

przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą 
się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu 
Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO RZYMIAN (Rz 13,11-14)
Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla 
was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem 
zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy 
uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. 
Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyoblecz-
my się w zbroję światła. żyjmy przyzwoicie jak w 
jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w 
rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. 
Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa 
i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając 
żądzom.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
MATEUSZA (Mt 24,37-44)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za 
dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowie-
czego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli 
i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy 
Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przy-

szedł potop i pochłonął wszystkich, tak również 
będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy 
dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi 
zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna 
będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, 
bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A 
to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której 
porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czu-
wał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 
Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się 
nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Intencje Mszy œw. od 02.12 do 09.12.2007 r.
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.).
Poniedziałek 3.12. - Św. Franciszka Ksawerego, 
Kapłana 
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 3). 7:30. 18:00 
+ Scholastykę Przywóską (14 r. śm.)
Wtorek 4.12.
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 4). 7:00 O 
zdrowie i bł. Boże dal Jadwigi. 7:30. 18:00 + 
Barbarę i Edwarda Targonskich; Halinę Krasuską, 
Czesława i Bronisławę Krasuskich.
Środa 5.12.
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 5). 7:30. 18:00 
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy,
O wszelkie potrzebne łaski i opiekę MB dal Urszuli 
i Jacka oraz ich dzieci.
Czwartek 6.12. 
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 6). 7:00 
+ Juliannę (2 r. śm.), Franciszka Masniaków, 
Zygmunta Szumańskiego, Henryka Parzyszka. 
7:30. 18:00 + Józefa Górskiego.
Piątek 7.12. - Św. Ambrożego , Biskupa i Doktora 
Kościoła 

7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 7). 7:30 + 
Wiesława Gronczewskiego, Irenę i Antoniego 
Ryszewskich. 7:30 O bł. Boże dla Elżbiety, jej 
rodziny i przyjaciół. 16:30 + Genowefę Dąbrowa. 
18:00 Msza zbiorowa, + Andrzeja Dolińskiego.
Sobota 8.12. - Ur. Niep. Poczęcia NMP
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 8). 7:00 + 
Marię Chełstowską (18 r. śm.), jej rodziców i cr. 
Chełstowskich i Brudnych. 7:30 + Marię Batory. 
7:30 + Ryszarda Kowalczyka. 9:00 + Mariannę i 
Juliana Więckowskich, cr Więckowskich i Salwów. 
18:00 + Mariana Sierotę i Jana Zawadkę. 18:00 W 
int. Bielabek.
Niedziela 9.12. - 2 Niedziela Adwentu
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 9)
7:00 + Henryka Kawkę (4 r. śm.)
8 : 3 0  +  L e o k a d i ę  R o s ł o n e k  i  J a c k a 
Mołotkiewicza.
10:00 + Stanisława Króla (8 r. śm.), Rodziców, 
Rodzeństwo i cr. Królów i Latuszków.
11:30 + Franciszka, Józefę i Wiktora Jarząbków.
13:00 Za Parafian;
18:00 + Leokadię i Józefa Pleskotów.
Ogłoszenia duszpasterskie 02.11.2007. 

 I Niedziela Adwentu
w Rozpoczynamy Adwent, który jest 

oczekiwaniem na przyjście Chrystusa. Do 16 
grudnia będziemy rozważać zapowiedź paruzji 
- przyjścia Chrystusa na końcu świata.  Od 
17 grudnia będziemy przygotowywać się do 
Narodzenia Pańskiego. Adwent jest czasem 
radosnego, ale i pobożnego oczekiwania. 
Ideał ten najpiękniej zrealizowała Maryja. 
Przygotowując się na przybycie Pana, weźmy  
udział w adwentowej liturgii. Zapraszamy 
wszystkich na Roraty - uroczyste Msze św. 
o Najświętszej Maryi Pannie. Właściwym 
czasem odprawiania Rorat jest wczesny ranek, 
ale wraz ze zmieniającą się rzeczywistością 
(praca, szkoła) Roraty w naszym kościele 
będą odprawiane od poniedziałku do piątku 
o godz. 18.00. W sobotę o godz. 7.00 rano. 

Przychodzimy na nie ze świecami opatrzonymi 
lampionami. Przeżyjmy tę piękną adwentową 
liturgię, gdy przychodzimy i wychodzimy 
z kościoła przy blasku świecy, pomóżmy 
dzieciom wziąć udział w Roratach. Można już 
dzisiaj w naszym kiosku parafialnym kupić 
świece i lampiony - po złotówce. Pamiętajmy: 
Roraty zaczynamy już jutro o godz. 18.00. 
Przypomnijmy jeszcze, że w tradycji polskiej 
charakter Adwentu podkreślamy też przez 
powstrzymywanie się od hucznych zabaw.
wDzisiaj po Mszach św. święcimy opłatki, 

które będziecie mogli wziąć do swoich domów. 
To ważny znak więzi jaka powinna być między 
Wieczerzą Wigilijną w naszych domach, a 
ołtarzem w kościele parafialnym. Dlatego 
opłatki kupowane na bazarach i w marketach 
jako „pieczywo świąteczne” nie mają tej 
wartości. Do opłatków dołączamy w tym roku 
życzenia świąteczne od księży naszej parafii 
oraz szereg informacji, m.in. program rekolekcji 
Adwentowych oraz program poświątecznej 
wizyty duszpasterskiej w naszej parafii. Mamy 
nadzieję, że pozwoli to tak zaplanować czas, by 
można było przyjąć wizytę kolędową księdza. 
Od dzisiaj opłatki można nabyć w kiosku 
parafialnym, w zakrystii lub w kancelarii.
wGrupa Charytatywna zbiera dzisiaj po 

Mszach św. ofiary na paczki świąteczne dla 
potrzebujących. Serdecznie prosimy o wsparcie 
tej tradycyjnej już akcji. 
wW najbliższy poniedziałek, 3 grudnia, 

obchodzimy Dzień Misyjny. W naszych 
modlitwach pamiętajmy szczególnie o 
misjonarzach duchownych  i świeckich. Każdy 
z nas jest zobowiązany do wypełnienia nakazu 
Chrystusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie 
wszystkie narody...". W niedzielę za tydzień po 
Mszach św. przed kościołami w całej Polsce, a 
więc i u nas odbędzie się zbiórka do puszek na 
pomoc dla Kościoła na wschodzie. 
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Pierwszą wzmiankę historyczną o Adwen-
cie spotykamy w jednym z dekretów synodu, 
odbytego w mieście hiszpańskim, w Saragos-
sie, w 380 roku. W tym czasie Adwent istniał w 
Hiszpanii i w Galii. Jednak dokładniejsze dane 
posiadamy z wieku V i VI. Na wzór Wielkiego 
Postu trwał on w niektórych stronach 40 dni a 
rozpoczynał się od święta św. Marcina (11 XI). 
Trwał do Bożego Narodzenia. Obowiązywał 
wówczas post, chociaż w formie nieco łagod-
niejszej niż w Wielkim Poście. Nadto obowią-
zywała abstynencja małżeńska, zakaz wojen, 
wesel i zabaw hucznych. Charakter tego okre-
su był wybitnie pokutny. 

Nie wszystkie dni są jednakowe w życiu 
ludzkim. Są chwile szczególniejszej wagi i 
znaczenia, wymagające umyślnego przygoto-
wania się i pozostawiające po sobie dłuższy, 
a trwały oddźwięk uroczysty. Tak się ma rzecz 
także z głównymi świętami kościelnymi; każde 
z nich poprzedzone jest dłuższym lub krótszym 
okresem przygotowawczym, ma swą wigilię, 
czyli wieczór wstępny, oktawę świętą (ośmio-
dniowy czas świąteczny) i dłuższy lub krótszy 
okres poświąteczny. 

Tak w okresie Bożego Narodzenia stano-
wi przygotowanie czas ADWENTU i wigilia 
w dniu 24 grudnia, właściwym świętem jest 
dzień 25 grudnia i jego oktawa, a więc święta 
św. Szczepana, Jana itd. aż do nowego Roku. 
Okres poświąteczny ciągnie się aż do Niedzieli 
Siedemdziesiątnicy.

Zawartość Adwentu w Adwencie
Trzeba jednak jasno stawiać sprawę. To są 

nasze – chrześcijańskie święta! Pełne ciepłych, 
pozytywnych, ogólnoludzkich emocji, ale ich 
sednem są treści duchowe, religijne.

Mikołajowe krasnale reklamują świąteczne 
wersje płynu po goleniu, żelu pod prysznic. 
Z roku na rok działania reklamowe stają się 
coraz bardziej agresywne. Świąteczny klimat 
wytwarzany w sklepach służy napędzaniu 
apetytu. Spece od marketingu wykorzystują 
bez skrępowania świąteczne symbole, których 
pochodzenie jest na wskroś religijne. Jedno 
z reklamowych haseł głosi: sprawdź, co jest 
najważniejsze! No właśnie: co jest najważniej-
sze? 

Kolędowe melodie towarzyszą zakupom na 
długo przed Wigilią. Bóg się rodzi, bale-
ron w niskiej cenie. Jezus malusieńki, 
batoniki w promocji. Cicha noc, dwie 
płyty w cenie jednej. Święta noc, karp 
żywy u nas najtaniej. Wózki załado-
wane po brzegi. Kolejki do kasy. Trwa 
wielka świąteczna gorączka. Byle tyl-
ko zdążyć przygotować święta. Czyli... 
kupić wszystko, co trzeba. 

wW tym tygodniu przypada pierwszy 
czwartek, pierwszy piątek i pierwsza  sobota 
miesiąca. W czwartek módlmy się o liczne 
i święte powołania kapłańskie, a w piątek 
przepraszajmy Boże Serce za wszelki brak 
miłości, za lekceważenie Bożych darów, 
zwłaszcza Eucharystii. Prośmy również  o 
Miłosierdzie dla tych, którzy Pana Boga 
przeprosić nie chcą. W tym dniu dodatkowa 
Msza św. o godz. 16.30, spowiedź po południu 
od godz. 16.00.
w 8 grudnia,  przypada uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia  Najświętszej Maryi 
Panny. W tym dniu chwalimy Boga za to, że 
wybierając  Maryję na Matkę swego Syna, 
zachował Ją od skazy grzechu pierworodnego.  
Matka Boża nie popełniła także żadnego 
grzechu uczynkowego. Uroczyście  ogłosił 
tę prawdę wiary w 1854 roku papież Pius 
IX. Od tego czasu kolejni papieże każdego 
roku udają się w tym dniu na Plac Hiszpański 
w Rzymie, aby przy Kolumnie z cudowną 
figurą Niepokalanej Dziewicy wyrazić Bogu 
wdzięczność za ten szczególny tytuł Maryi i 
ponowić akt ofiarowania Kościoła Świętego 
Niepokalanej. W łączności z Ojcem Świętym 
Benedyktem XVI chcemy w naszej świątyni 
wyrazić Bogu wdzięczność za dar Niepokalanej 
Matki. Chcemy Jej samej podziękować za 
przemożną opiekę nad nami. Dlatego o godz. 
11.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza 
święta ku czci Maryi Niepokalanej, a po niej 
odmówimy Różańcowe Tajemnice Światła i 
inne modlitwy. Odmówimy też Akt Ofiarowania 
Parafii Maryi Niepokalanej. Przewidujemy, 
że modlitwa będzie trwała do godz. 13.00. 
Serdecznie zapraszamy w najbliższą sobotę 
na godzinę 11.00. 
wTydzień temu komitet organizacyjny 

tablicy pamiątkowej ks. Prał. L. Antolakowi 
zebrał 3 341zł, 50 gr. oraz 5 Euro. Bóg zapłać 
również za ofiarę 200 zł na nasze prace wodno-
kanalizacyjne.
wProszono nas jeszcze o podanie ogłoszeń: 

Biuro Poselskie p. Anny Sikory mieści się 
przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 
135 w Józefowie. Pani poseł pełni osobiście 
dyżury poniedziałki od godz. 16.00 do 18.00. 
Tel.  0 (22) 789 18 14 – Anna Sikora. Druga 
informacja: 7 grudnia w naszej Miejskiej 
Przychodni można bezpłatnie zbadać (po 
wcześniejszej rejestracji telefonicznej). Bliższe 
informacje na tablicy ogłoszeń.
wTYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

w poniedziałek 3 grudnia będziemy wspominać 
świętego Franciszka Ksawerego, misjonarza, 
patrona Indii, Japonii i marynarzy. We wtorek, 
4 grudnia, wspominamy świętą Barbarę, 
dziewicę i męczennicę, patronkę górników i 
hutników. 4 grudnia jest też Dniem Modlitwy 
w Intencji Bezrobotnych.  W czwartek, 
6 grudnia, przypada wspomnienie św. 
Mikołaja, biskupa Miry.  W piątek, 7 grudnia, 
wspominamy świętego Ambrożego, biskupa 
Mediolanu, żyjącego w IV wieku, gorliwego 
duszpasterza i uczonego teologa, wielkiego 
Doktora Kościoła.
 

 

Adwent w stylu PRL-u
W czasach PRL-u atmosfera przedświą-

tecznych zakupów była zgoła odmienna. Bożo-
narodzeniowe symbole nie były tak nachalnie 
wykorzystywane przez handlowców. Nikt, ani 
kolędami, ani Mikołajem, nie zachęcał do zaku-
pów. Z dwóch powodów. Po pierwsze, sklepo-
we półki świeciły pustkami, więc nie było cze-
go reklamować. Po drugie, treści religijne nie 
były poprawne politycznie. Adwent łączył się z 
oczekiwaniem... na dostawę towaru – w wie-
logodzinnych kolejkach przed sklepami. Dzięki 
temu świąteczne zakupy upływały w klimacie 
swoistej ascezy. Oczywiście ten pokutny wy-
miar Adwentu był narzucony siłą, upokarzający 
i odczuwany dotkliwie, zwłaszcza przez kobie-
ty. A jednak przez to, że wiele świątecznych 
wiktuałów trzeba było zdobywać w trudzie, a 
niektóre rarytasy – jak pomarańcze czy szynka 
– pojawiały się w sklepach tylko przed święta-
mi, smakowały one jeszcze lepiej. Nie chodzi o 
pochwałę tamtych czasów. Chodzi o zwrócenie 
uwagi na fakt, że święta są lepsze, kiedy ich 
przygotowanie łączy się z oczekiwaniem, z tru-
dem, z pewną wyjątkowością.

No przyjdź... jeśli już musisz
Święto, aby było udane, musi być przygo-

towane. Oczekiwanie pobudza pragnienie. O. 
Pius Parsch wyjaśnia: – Adwent jest czasem 
pragnienia, tęsknoty i oczekiwania. Jeżeli po-
karm ma nas odżywić, ciało musi odczuwać 
głód. Bóg nie chce narzucać swej łaski czło-
wiekowi sytemu. 

Czekanie wiąże się z radością, jeśli ocze-
kujemy kogoś bliskiego, kto obiecał, że przyj-
dzie na pewno. W takiej sytuacji odliczamy 
czas, serce bije mocniej. Ktokolwiek był za-
kochany, wie, co znaczy czekać na ukochaną 
(ukochanego). Jak refren powraca w Adwencie 
modlitwa: Przyjdź, Panie Jezu! Czy te słowa 
brzmią w naszych ustach jak nawoływanie się 
zakochanych, czy raczej: no przyjdź, jeśli już 
musisz. 

– W historii pojawiły się dwa pomysły na 
Adwent. Pierwszy nurt tradycji wywodzący się 
z Hiszpanii i Galii (od IV wieku) akcentował 
potrzebę pokuty, postu, wyrzeczenia. Śladem 
tego pokutnego nastawienia są dzisiaj fiole-
towe szaty liturgiczne oraz brak “Chwała” we 
Mszy św. Inaczej Adwent przeżywano w Rzy-
mie (od VI wieku). Tam zwracano uwagę nie 
tyle na pokutę, ile na radość oczekiwania na 
przyjście Pana. Z połączenia obu tych nurtów 
liturgicznych powstała dzisiejsza definicja Ad-
wentu: czas radosnego i pobożnego oczekiwa-
nia.

Ks. Tomasz Jaklewicz (wiara.pl)

ADWENT


