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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI IZAJASZA (Iz 35, 16a. 10)
Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia,
niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda
kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i
wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę
Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce
osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie
małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz
Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata; On
sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą
oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą.
Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych
wesoło krzyknie. Odkupieni przez Pana powrócą,
przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęś-

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 17.12 do 23.12.2007 r.
Poniedziałek 17.12.
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 17). 9:00
R-ców Marię i Mariana Kujawów, Małgorzatę
i Adama Brzezińskich. 11:00 + Helenę Mazek.
16:30 + Aleksandra Cicheckiego. 18:00 +
Wojciecha Kuśmierczaka (7 r. śm.) i jego
Rodziców i Rodzeństwo. 19:30 + Bronisława
Marcińczaka.
Wtorek 18.12.
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 18). 9:00 +
Irminę Piotrowską (6 r. śm.) i cr. Piotrowskich.
11:00. 16:30 + Leona Maćkiewicza (40 r. śm.).
18:00 + Zofię i Stefana Wielgołaskich. 19:30.
Środa 19.12.
7:00 + Marię i Witolda Gawryjołków, Janinę
Pytel. 9:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr.
19). 11:00. 16:30 + Elżbietę Cegielską-Kunce.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy;
+ Irenę Barankiewicz w rocz. śm. 19:30 +
Wiktora Dzwonkowskiego (pół doku po śm.)
Czwartek 20.12.
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 20). 7:00
+ Danutę Miłodrowską. 7:30 + Mieczysława
Wodyka (30 dni po śm.). 18:00 + Elżbietę
Lacką.
Piątek 21.12.
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 21).

III NIEDZIELA ADWENTU
ciem wiecznym na twarzach: osiągną radość i
szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO JAKUBA
(Jk 5,7-10)
Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana.
Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi,
dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i
wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo
przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się,
bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod
sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład
wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO
MATEUSZA (Mt 11, 2-11)
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: Czy Ty
jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy
oczekiwać? Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie:
niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli
zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A
błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi.

7:00 Obł. Boże i opiekę MB dla Teresy i całej
rodziny. 7:30. 18:00 + Augustyna, Leopolda,
Irenę i Jerzego.
Sobota 22.12.
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 22). 7:30
+ Zofię Górka (od bratowej Iwony z Bochni).
18:00 + Janinę (9 r. śm.) Adama oraz Janusza i
Stanisława Walczaków.
Niedziela 23.12. - 4 Niedziela Adwentu
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 23). 7:00 +
Romualda Wojciechowskiego. 8:30 + Romana
Kotarskiego, cr. Kotarskich i Wardaków. 10:00
+ Wiktorię Mokąsza, Stanisława Gozdana.
11:30 + Zbigniewa i Józefa Wielgoszów, Józefa
Przyczkę. 13:00 Za Parafian. 18:00 + Wiktorię,
Antoniego i Stanisława Cholewickich.

Ogłoszenia duszpasterskie 16.12.2007.
III Niedziela Adwentu

w To już połowa Adwentu. Dzisiaj
wkraczamy w okres bezpośredniego
przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.
Przypatrzmy się, jak przeżywamy ten
święty czas. Może to właściwy moment
na korektę naszego postępowania, na
pojednanie się z Bogiem i bliźnimi poprzez
szczerą spowiedź. Kościół przychodzi z
pomocą jako szafarz Bożego Miłosierdzia
oraz poprzez piękno i bogactwo adwentowej
liturgii. Pamiętajmy, że nasza życiowa droga
wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Bogiem
- Sprawiedliwym Sędzią. Rozpoczynamy
dzisiaj 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. Pamiętajmy, że wtorek

16.12.2007
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów
o Janie: Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę
kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto
w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty
noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć?
Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On
jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego
wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę.
Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi
z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela.
Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy
jest niż on.
Nasza codzienna modlitwa
PN.: Rdz 49,2.8-10; Ps 72,1-4.7-8.17; Mt 1,1-17;
WT.: Jr 23,5-8; Ps 72,1-2.12-13.18-19; Mt 1,1824; ŚR.: Sdz 13,2-7.24-25a; Ps 71,3-6.16-17; Łk
1,5-25; CZ.: Iz 7,10-14; Ps 24,1-6; Łk 1,26-38;
PT.: Pnp 2,8-14 lub So 3,14-18a; Ps 33,2-3.1112.20-21; Łk 1,39-45; SB.: 1 Sm 1,24-28; 1 Sm
2,1.4-8; Łk 1,46-56
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

jest dniem spowiedzi. Skorzystajmy przed
Bożym Narodzeniem z okazji pojednania z
Bogiem i ludźmi. W poniedziałek na godz.
11.00 zapraszamy do kościoła zwłaszcza
chorych i starszych. W tym dniu po godz.
13.00 chcemy nawiedzić chorych, których
nie można przywieźć do kościoła. Prosimy
o zgłaszanie tych chorych w zakrystii.
wPodczas rekolekcji kancelaria będzie
nieczynna.
w Przygotowując się do świąt
Bożego Narodzenia, pamiętajmy o
naszych chrześcijańskich i narodowych
tradycjach. Niech nie zabraknie w domach
pobłogosławionego wcześniej w kościele
wigilijnego opłatka i płonącej świecy
Caritas. Miejmy serca wrażliwe i otwarte.
Wielu chciałoby wykreślić z nich Jezusa,
a święta ograniczyć do rozrywki i stołu.
Radujmy się przede wszystkim tajemnicą
narodzenia Zbawiciela, dzielmy tę radość z
innymi i dziękujmy Bogu za dar Wcielenia
Bożego Syna.
wZapraszamy wszystkich na Roraty uroczyste Msze św. o Najświętszej Maryi
Pannie odprawiane w naszym kościele od
poniedziałku do piątku o godz. 18.00. W
sobotę o godz. 7.00 rano. Przychodzimy na
nie ze świecami opatrzonymi lampionami.
W naszym kiosku parafialnym można kupić
świece i lampiony - po złotówce. Są też w
sprzedaży Wigilijne Świece Caritas.
wPrzed świętami Bożego Narodzenia
zazwyczaj myślimy też o świątecznych
prezentach, zwłaszcza dla dzieci. Zwyczaj
ten ma swoje religijne uzasadnienie.

Może wyrażać wszelkie dobro, jakie
Jezus Chrystus przyniósł całej ludzkości.
Nie zapominajmy przy tej okazji o
dzieciach, którym nikt może od lat nie
daje świątecznych upominków. Zechciejmy
je dostrzec wokół siebie i poszerzyć swoje
serca. Pan Jezus zapewnia: „Coście uczynili
jednemu z tych najmniejszych, Mnieście
uczynili”. Radość tych dzieci będzie dla
nas najlepszą zapłatą. Dzisiaj po wszystkich
Mszach św. Forum Chrześcijańskie i grupa
charytatywna organizuje kiermasz stroików
i ozdób świątecznych przygotowywanych
przez uczniów szkół z Józefowa i panie z
grupy charytatywnej. Celem tej akcji jest
zebranie funduszów na paczki świąteczne
dla potrzebujących.
w Również dzisiaj młodzież
z józefowskiego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących po Mszach św.
sprzedaje przygotowane przez siebie
zabawki świąteczne. Dochód z tej akcji
zostanie przeznaczony na wakacje dla dzieci
z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
„Jędruś” w Michalinie.
wDzisiaj rozpoczynamy kwartalne dni
modlitw o chrześcijańskie życie rodzin.
Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń i
zorganizowanych ataków wrogów rodziny.
Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i
naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego
wychowania i przekazywania wiary. Trosce
o trudną codzienność naszych rodzin
niech towarzyszy modlitwa, także ta
wspólnotowa domowego Kościoła.
wW najbliższy piątek (21 grudnia) o
godz. 17.00 spotkanie opłatkowe dla dzieci
w dolnym kościele, organizowane przez
Forum Chrześcijańskie. Zapraszamy.
wDzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30
spotkanie dla rodziców i dzieci klas II
przygotowujących się do Uroczystości
I Komunii św. W niedzielę za tydzień
(23 grudnia) o godz. 17.00 spotkanie dla
rodziców i chrzestnych dzieci, które 25
grudnia podczas Mszy św. o godz. 13.00
zostaną uroczyście ochrzczone.
wRównież w niedzielę o godz. 19.00
pierwsze spotkanie dla dorosłych i
starszych, którzy z różnych powodów nie
przyjęli jeszcze Sakramentu Bierzmowania,
a teraz, w marcu przyszłego roku chcieliby
przystąpić w naszej parafii do tego
sakramentu.
w Proszono nas jeszcze o podanie
ogłoszenia: Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Józefowie serdecznie zaprasza
osoby samotne i nie tylko, na wigilię w dniu
24 grudnia 2007 r. Spotkanie odbędzie się
o godz. 10.00 w Domu Nauki i Sztuki w
Józefowie, ul. Kard. Wyszyńskiego 4.

BÓG PRZYCHODZI DO CZŁOWIEKA

„Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz
Bóg...; On sam przychodzi, aby was zbawić”. Czas Adwentu jest szczególnym czasem odnajdywania dróg, które prowadzą
do Boga. Ale też dostrzegania dróg, po
których Bóg przychodzi do nas. Bóg przychodzi do człowieka na różne sposoby.
Jest droga sakramentów. Bóg przychodzi
do nas poprzez sakramenty. Bo jeśli przyjmujemy prawdę, że „tam, gdzie jest sakrament, tam jest Chrystus”, to Chrystus przychodzi do nas zawsze, kiedy przyjmujemy
jakiś sakrament. A cóż to dopiero znaczy,
gdy całe nasze dorosłe życie przeżywamy
w sakramencie małżeństwa. Albo na przykład żyjąc świadomie sakramentem chrztu,
który często przyjęliśmy jako małe dzieci.
Jest też droga Pisma Świętego. Święty Hieronim powiedział kiedyś, że „Pismo Święte jest takim listem napisanym przez Pana
Boga do człowieka”. Pan Bóg przychodzi
do człowieka poprzez lekturę Biblii. Jest też
droga, którą jest sam człowiek. Jeśli przyjmujemy prawdę wiary, że Bóg stworzył
człowieka na swój obraz i podobieństwo,
to każdy z nas ma w sobie coś z samego
Boga. To też znaczy, że Bóg przychodzi
do nas przez drugiego człowieka. Tego, z
którym żyjemy na co dzień i z którym spotykamy się każdego dnia, ale też i z tym,
którego przypadkowo spotykamy. Może
czasami tylko raz w życiu. I takie spotkanie pozostaje w nas na długie lata. Jest
też droga poprzez stworzenie świata. Jakże

często doświadczamy Bożej mocy, czy też
wielkości poprzez dostrzeżenie piękna tego
świata. Bóg mówi do nas o sobie samym.
Kim jest, jakim jest, przez świat, który
stworzył — piękny i niepowtarzalny.
Adwent jako czas święty dla wielu jest
czasem powrotu do Boga, może często po
wielu latach. Jest to czas, kiedy Pan Bóg
odnajduje człowieka i do siebie przyprowadza.
„...Bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie”. Umiejętność czekania, tak dzisiaj
niepopularna i niemodna, jest umiejętnością przede wszystkim duchową. Człowiek
zabiegany, zagubiony, nie umie czekać.
Bo też często stawia sobie pytanie: po co?
Cierpliwość, wytrwałość, to cechy trochę
staroświeckie. Bo wszyscy i wszystko chcą
mieć od razu. „Bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze...”. To zachęta do
pójścia w swoim życiu drogą trochę pod
prąd. Wierność Bogu, ale też i ludziom w
codziennym życiu, to droga prowadząca do
prawdziwego szczęścia. Szczęścia, którym
jest sam Pan. On jest blisko, Jego przyjście
już zapowiedziano i oczekiwanie to właśnie
cecha, której Adwent nas uczy. Zatrzymanie się w zabieganiu i umiejętność innego,
duchowego spojrzenia na naszą codzienność i nasze najbliższe otoczenie prowadzi
nas do ponownego odkrycia, że Bóg nas
kocha i o tej miłości mamy mówić innym.
Tomasz Dostatni OP

Igraszki z diabłem
w seminarium

W dniu 11 grudnia oglądaliśmy sztukę wg
Jana Drdy pt. Igraszki z diabłem. W rolach
głównych, męskich i kobiecych, występowali klerycy z trzeciego roku seminarium naszej
diecezji. Siedemnastu alumnów z wielkim humorem i wyczuciem przedstawiło opowieść
o poszukiwaniu wielkiej miłości (a szczególnie męża), przy okazji włączając w to piekło
(w postaci diabłów różnego szczebla) i niebo (anioł i pustelnik). Głównym bohaterem
jest były żołnierz, Marcin Kabat – człowiek
odważny, rozsądny i dobrego serca. Kleryk
Bartłomiej odegrał tę rolę w sposób bardzo
profesjonalny!!! Dzięki niemu wszystko się
dobrze kończy. Uroczą postacią była Kasia,
z którą nawet diabły w piekle nie mogły sobie poradzić … Z dużym humorem zagrał
tę postać kleryk Przemek i zebrał ogromne
brawa. Kolejną barwną postacią był zbójnik,
który na koniec postanawia odmienić swoje
życie. Przedstawienie oraz dekoracje wykonane przez aktorów – kleryków bardzo się
wszystkim podobały. Na koniec, przy wyjściu z sali, można było pogratulować klerykom wspaniałego przedstawienia i z bliska
obejrzeć stroje wypożyczone z teatru. Kto nie
był, niech żałuje i wybierze się w następnym
roku na kolejny występ w seminarium.
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