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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI IZAJASZA (Iz 11, 1-10)
Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się Odrośl
z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch
mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy
i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej.
Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według
pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie
i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą
swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich
warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie
mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem
lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem,
pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść
się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał.
Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie,
młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie
jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry,
dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła
czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej
mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na
kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia
to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla

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 16.0018.00. 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 09.12 do 16.12.2007 r.
Niedziela 9.12. - 2 Niedziela Adwentu
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 9). 7:00
+ Henryka Kawkę (4 r. śm.). 8:30 + Leokadię
Rosłonek i Jacka 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.
Poniedziałek 10.12. – Najśw. Maryi Panny
Loretańskiej
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 10). 7:30.
18:00 + Zbigniewa Wielgosza (6 r. śm.).
Wtorek 11.12.
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 11). 7:00
+ Jerzego Krasuckiego. 7:30. 18:00 + Hannę i
Józefa Halbertów.
Środa 12.12.
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 12). 7:30 +
Wiesława Chorosia (7 r. śm.). 18:00 Nowenna do
NMP Nieustającej Pomocy; + Halinę Lisowską
(3 r. śm.).
Czwartek 13.12. – Św. Łucji, dziewicy i
męczennicy.
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 13). 7:00
+ Mariana Wójcika (15 r. śm.). 7:30. 18:00 +

II NIEDZIELA ADWENTU
narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne
będzie miejsce jego spoczynku.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA
APOSTOŁA DO RZYMIAN (Rz 15, 4-9)
To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało
dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i
pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję.
A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech
sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia
żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili
Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego
przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was - ku chwale Boga. Albowiem Chrystus
- mówię - stał się sługą obrzezanych, dla okazania
wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic
danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane
sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano:
Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i
śpiewać imieniu Twojemu.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO
MATEUSZA (Mt 3, 1-12)
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na
Pustyni Judzkiej te słowa: Nawróćcie się, bo bliskie
jest królestwo niebieskie . Do niego to odnosi się
słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego
na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego
prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z
sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder,
a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny.

Kazimierza Jankowskiego, jego Rodziców oraz
Eugeniusza.
Piątek 14.12. – Św. Jana od Krzyża, prezbitera
i doktora Kościoła.
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 14). 7:00
+ Irenę Gawryjołek (19 r. śm.). 7:30. 18:00 +
Henryka Szymeckiego (26 r. śm.)
Sobota 15.12.
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 15). 7:30
+ Jadwigę (7 r. śm.) i Romana Wójcików. 16:00
Ślub: Michał i Anna. 18:00 + Tadeusza Wyłupek
(11 r. śm.).
Niedziela 16.12. - 3 Niedziela Adwentu
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 16).
7:00 + Romualda Wojciechowskiego. 8:30 +
Bronisławę (8 r. śm.) i Jana (12 r. śm.) Gasów.
10:00 + Jana Borkowskiego. 11:30 + Marcelinę
i Antoniego Chruścielewskich, ich dzieci: Marię,
Henryka, Stanisławę z mężem oraz Tadeusza i
Teresę. 13:00 Za Parafian. 18:00 + Zofię, Jana,
Jerzego i Krystynę Szyperskich.

Ogłoszenia duszpasterskie 09.12.2007.
II Niedziela Adwentu

wDziś druga niedziela Adwentu, czasu
duchowej odnowy i przygotowania na
spotkanie z Panem, który przyjmuje na siebie
człowieczeństwo po to, aby je przemienić
i uświęcić. Nie pozwólmy, by religijny
charakter Adwentu zagłuszyły reklamy i
przedświąteczna bieganina między regałami
w marketach.
wWśród adwentowej refleksji i postanowień
pamiętajmy o walce z nałogami i słabościami,
zwłaszcza z alkoholizmem. Warto włączyć
się w krucjatę o trzeźwość naszego narodu.

09.12.2007
Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała
Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano
od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy
tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do
chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów,
mówił im: Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak
uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc
godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie
sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam
wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci
Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest
przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje
dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.
Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który
idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem
godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie
Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku
i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza,
a plewy spali w ogniu nieugaszonym.

Nasza codzienna modlitwa

PN.: Iz 35,1-10; Ps 85,9-14; Łk 5,17-26; WT.: Iz
40,1-11; Ps 96,1-3.10-13; Mt 18,12-14; ŚR.: Iz
40,25-31; Ps 103,1-4.8.10; Mt 11,28-30; CZ.: Iz
41,13-20; Ps 145,1.9-13; Iz 45,8; Mt 11,11-15;
PT.: Iz 48,17-19; Ps 1,1-4.6; Mt 11,16-19; SB.: Syr
48,1-4.9-11; Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19; Łk 3,4.6;
Mt 17,10-13.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Uczyńmy wszystko, czego Boży Syn od
nas oczekuje, aby nasze świadectwo wiary
i wierności Kościołowi przyciągało innych
do Chrystusa. Papież Benedykt XVI podczas
pielgrzymki do naszej Ojczyzny wołał:
„Proszę Was, byście umocnieni wiarą w
Boga, angażowali się żarliwie w umacnianie
Jego Królestwa na ziemi, Królestwa dobra,
sprawiedliwości, solidarności i miłosierdzia.
Proszę Was, byście odważnie składali
świadectwo Ewangelii przed dzisiejszym
światem...". To może być dla nas piękne
zadanie nie tylko na trwający obecnie
Adwent.
wOfiary składane na tacę w dniu dzisiejszym
są przeznaczone na Seminarium Duchowne
naszej diecezji. Również dzisiaj przy wyjściu
z kościoła zbiórka do puszek na pomoc dla
Kościoła na wschodzie.
w Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30
spotkanie dla rodziców i dzieci klas III przed
Uroczystością Rocznicy I Komunii św. Za
tydzień spotkanie dla rodziców i dzieci klas
II przygotowujących się do Uroczystości I
Komunii św.
w Zapraszamy wszystkich na Roraty uroczyste Msze św. o Najświętszej Maryi
Pannie, które w naszym kościele są
odprawiane od poniedziałku do piątku
o godz. 18.00, a 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.
W naszym kiosku parafialnym można kupić
świece i lampiony - po złotówce. Są też w
sprzedaży Wigilijne Świece Caritas.
wW tych dniach grudnia naszą pamięcią
sięgamy do bolesnych doświadczeń z naszej
najnowszej historii: 16 grudnia 1970 roku
dokonano masakry robotników na Wybrzeżu,
13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan
wojenny, a 16 grudnia tegoż roku dokonano
pacyfikacji kopalni „Wujek" na Śląsku. W
naszych modlitwach pamiętajmy o ofiarach
tamtych dni. Jan Paweł II mówił: „(...)
ogromna jest cena, jaką zapłacił naród polski
za niepodległość, za prawo do istnienia
jako państwo. Przechowujemy w sercach tę
świadomość i niech ona stanie się zachętą do
głębokiej refleksji o Polsce, nad tym, jaką
była, jaką jest i jaką powinna być.
wTydzień temu poświęciliśmy opłatki – to
ważny znak więzi jaka powinna być między
Wieczerzą Wigilijną w naszych domach,
a ołtarzem w kościele parafialnym. 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. Opłatki można nabyć w kiosku
parafialnym, w zakrystii lub w kancelarii.
w Zgromadzenie Braci Dolorystów z
Józefowa zaprasza młodzież na adwentowe
dni skupienia: 14 – 16 grudnia. Informacje i
zgłoszenia u brata Grzegorza Matlaka, adres
i telefon na tablicy ogłoszeń.
wZa tydzień Forum Chrześcijańskie i grupa
charytatywna organizuje kiermasz stroików
i ozdób świątecznych przygotowywanych
przez uczniów szkół z Józefowa i panie z
grupy charytatywnej. Kiermasz 16 XII po
każdej Mszy św., cel: zebranie funduszów na
paczki świąteczne dla potrzebujących.
wRównież za tydzień młodzież z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących będzie po Mszach
św. sprzedawała przygotowane przez siebie
zabawki świąteczne. Dochód z tej akcji
zostanie przeznaczony na wakacje dla dzieci
z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
„Jędruś” w Michalinie.
wJuż za tydzień rozpoczynamy adwentowe
Rekolekcje Parafialne. Nauki rekolekcyjne na
wszystkich Mszach św. w niedzielę i potem

w poniedziałek, wtorek i środę Msze św. z
naukami o godz. 7.00, 9.00, 11.00, 16.30 (dla
dzieci), 18.00 i 19.30. Zapraszamy. Podczas
rekolekcji kancelaria będzie nieczynna.
wBóg zapłać za ofiarę 500 zł na nasze prace
wodno-kanalizacyjne.
Proszono nas jeszcze o podanie ogłoszenia:
Przedszkole Krasnoludków z Józefowa
zaprasza wszystkie dzieci z rodzicami na
obejrzenie szopki Bożonarodzeniowej
przygotowanej przez dzieci z Przedszkola
Krasnoludków. Otwarte niedawno
przedszkole prowadzi zapisy na rok 2008
– są tam jeszcze wolne miejsca.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
W czwartek, 13 grudnia, w liturgii
wspominamy świętą Łucję, dziewicę i
męczennicę, która oddała życie w obronie
wiary około 304 roku w Syrakuzach na
Sycylii. Jest ona patronką ociemniałych.
W piątek, 14 grudnia, przypada
wspomnienie świętego Jana od Krzyża,
karmelity żyjącego w latach 1542-1591,
jednego z największych mistyków i teologów
duchowości, za co wyróżniono go tytułem
Doktora Kościoła.

ADWENT

potrzebującym, uświadamiamy sobie potrzebę
własnego nawrócenia, dostrzegamy kruchość
i skończoność swojego ziemskiego życia, spoglądamy w stronę wieczności, staramy się o
właściwą hierarchię wartości — powiększamy
dobro. To nieprawda, że nie można nic poradzić
na zło świata. Świat można zmienić na lepszy,
ale trzeba zacząć od siebie, od swojego serca.
Bo — jak mówi Aleksander Sołżenicyn — „linia
oddzielająca zło od dobra przebiega nie między
państwami, nie między klasami, nie między
partiami, ale przecina każde ludzkie serce, nie
omijając żadnego”.
Wzorem, według którego mamy się nawracać i przemieniać swoje serce, jest sam Chrystus. Warto otworzyć Biblię i dłużej pochylić się
nad tekstem, bo możemy poznać, jaki jest nasz
Bóg, jaki jest Mesjasz, na którego czekamy, i
jakie jest Jego królestwo. Warto częściej sięgać
po Pismo Święte i w nim szukać prawdy o Bogu,
człowieku i świecie. Może zacząć od tego Adwentu?
Gabriela i Piotr Pindurowie

nurt myślenia reprezentuje, z jakimi postawami
się identyfikuje.
Pośród ludzi młodych jest duża grupa, pewnie większość, która po prostu nosi to, co noszą inni, słucha takiej muzyki, jakiej słuchają
inni i - to też element przynależności do grupy
- używa komórki określonej marki. To właśnie
w takich przypadkach moda na strój, muzykę
czy komórkę nie jest już wyróżnikiem osoby,
ale staje się zasłoną dymną. Wielu, nie zdając
sobie z tego sprawy, chętnie ubiera się jak inni,
bo w ten sposób można się ukryć, znaleźć się w
większej grupie, która daje schronienie, pozwala identyfikować się oraz z łatwością rozpoznać,
kto jest „swój". Jest w tym także możliwość, by
się uchronić przed koniecznością wyrażania
własnego zdania; okazja, by się podczepić pod
zdanie innych, a tym samym nie ponosić za nie
pełnej odpowiedzialności.
Jan Chrzciciel staje przed nami w odzieniu z
sierści wielbłądziej. Ubiór i pożywienie, o którym
mówi nam ewangelista, są jego znakiem rozpoznawczym. Dla niektórych jest może dziwakiem,
który ubarwia krajobraz codziennego życia. Dla
innych staje się natomiast punktem odniesienia.
Od razu odkrywają, że w taki właśnie sposób
daje się rozpoznać ten, który nie mówi w swoim
imieniu. Jan nie stara się nikomu przypodobać,
nikogo nie przyciąga do siebie. On po prostu
przygotowuje drogę Temu, który jest większy.
Warto spoglądać na Jana Chrzciciela i uczyć
się od niego, co to znaczy iść drogą Bożą. Jak
odważnie się do niej przyznawać... I to nie tylko
w słowach, ale także poprzez sposób życia, a
nawet sam ubiór.
Ks. Dariusz Madejczyk

Ten Adwent jest dla każdego, także dla mnie.
Jest szansą, a nie przeżytkiem. Jest oczekiwaniem i przygotowaniem, a nie przedłużeniem
świątecznej atmosfery, bo w sklepach już stoją
choinki, a zakupy umilają płynące z głośników
kolędy. To nie tak. Nie może być tylko miło i
nastrojowo. Nie można udawać, że życie jest
płaskie i jednowymiarowe. Bo życie ma głębię,
wysokość i szerokość. I ma długość... nieskończoną. A my mamy nie tylko ciało, ale także
duszę nieśmiertelną, o którą trzeba zadbać
tak samo — a nawet bardziej — jak o ciało. I
właśnie po to jest Adwent. Bóg chce się w nas
narodzić. Bóg bliski, Emmanuel — Bóg z nami.
Trzeba Mu tylko na to pozwolić. Trzeba bardzo
osobiście potraktować niosące się ponad wiekami prorockie wołanie: „Nawróćcie się, bo bliskie
jest królestwo niebieskie” (Mt 3,2). Ono nie straciło na aktualności. I trzeba być wdzięcznym, że
Kościół nam o nim przypomina.
Pan Bóg nie zamilkł. Nadal mówi do człowieka. Mówi przez to, co „niegdyś zostało napisaSTYL ŻYCIA
ne” (Rz 15,4). Ale mówi też przez historię, która
Jakiś czas temu w jednej z gazet ukazał
staje się na naszych oczach i przez wszystko,
co nas w życiu spotyka — to także może być się artykuł o znaczeniu mody i sposobu ubieswego rodzaju proroctwem i okazją do na- rania się w życiu człowieka. Wbrew temu, co
wrócenia. Apokaliptyczne obrazy docierające zazwyczaj myślimy o modnym ubiorze że jest
do nas przez media mogą rodzić w nas różne on czymś, co kogoś wyróżnia i świadczy, iż jest
reakcje: złe lub dobre. Jeśli oglądając je, ule- na topie - autor zwraca uwagę na ujednolicenie,
gamy strachowi, złości, nienawiści, uciekamy które przychodzi wraz z modą. To właśnie moda,
w obojętność, ferujemy wyroki (kto zasłużył, a a więc zunifikowany sposób ubierania się, może
kto nie) — powiększamy zło. Jeśli natomiast świadczyć o bezbarwności człowieka i słabości
zaczynamy się więcej modlić, stajemy się bar- jego charakteru. Strój w jakimś stopniu określa
dziej wrażliwi na ludzką krzywdę, pomagamy dziś styl życia. Mówi, kim jest dana osoba, jaki
Kontakt z Redakcj¹ Biuletynu poprzez Kancelariê Parafialn¹. Nak³ad 1000 egz.
www.parafiajozefow.pl

