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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: 1 J 2,18-21; Ps 96,1-2.11-13; J 1,14.12; J 
1,1-18; WT.: NOWY ROK Lb 6,22-27; Ps 67,2-
3.5.8; Ga 4,4-7; Hbr 1,1-2; Łk 2,16-21; ŚR.:1 J 
2,22-28; Ps 98,1-4; Hbr 1,1-2; J 1,19-28; CZ.: 1 J 
2,29-3,6; Ps 98,1.3-6; J 1,14.12; J 1,29-34; PT.:1 
J 3,7-10; Ps 98,1.7-9; Hbr 1,1-2; J 1,35-42; SB.: 
1 J 3,11-21; Ps 100,1-5; J 1,43-51.
(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 MĄDROŚCI SYRACHA (Syr 
3, 2-6. 12-14)
Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad 
synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje od-
puszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby 
skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć 
będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie 
wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, 
a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej 
matce: Synu, wspomagaj swego ojca w starości, 
nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet 
rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj 
nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie wzglę-
dem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce 
grzechów zamieszka u ciebie.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO KOLOSAN (Kol 3, 12-21)
Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani 
- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, 

pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni dru-
gich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał 
ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył 
wam, tak i wy! Na to zaś wszystko przyobleczcie 
miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami 
waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do 
którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. 
I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech 
w was przebywa z całym swym bogactwem: z 
wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie 
samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni 
pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając 
Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek 
działacie słowem lub czynem, wszystko /czyń-
cie/ w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu 
przez Niego. Żony bądźcie poddane mężom, jak 
przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie 
bądźcie dla nich przykrymi! Dzieci, bądźcie po-
słuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe 
w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych 
dzieci, aby nie traciły ducha.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO MATEUSZA (Mt 2, 13-15. 19-23)
Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał 
się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię 
i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż 

ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby 
Je zgładzić. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego 
Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci 
Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan po-
wiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna 
mego. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie 
ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: Wstań, weź 
Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już 
umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia . On 
więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do 
ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje 
Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się 
tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w 
strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, 
i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: 
Nazwany będzie Nazarejczykiem.

Intencje mszalne 
od 30.12.2007 r. do 06.01.2008 r.  
Niedziela 30.12. – św. Rodziny: Jezusa, 
Maryi i  Józefa
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 30). 
7:00 + Ks. Ludwika Antolaka (gr. 5). 7:00 
O bł. Boże dla Reginy w dniu urodzin oraz 
o opiekę MB. 8:30 Dz.-bł. W 25 t. ślubu 
Agnieszki i Mirosława Nowaków. 10:00 
Dz.-bł. W rocz. urodzin Kingi z prośbą o 
zdrowie bł. Boże i opiekę MB. 10:00 Dz.-
bł. W 1 r. ślubu Magdaleny i Łukasza z 
prośbą o bł. Boże i opiekę MB. 11:30 + 
ZbigniAleksandra Skrzyniarza (26 r. śm.). 
13:00 Za Parafian. 18:00 Dz.-bł. W 9 r. ślu-
bu Ewy i Krzysztofa.
Poniedziałek 31.12. 
7:00 + Emmanuela Bagińskiego. 7:00 + 
Ks. Ludwika Antolaka (gr. 6). 7:30. 18:00 
Dz.-bł. Za otrzymane łaski int. Koła Róż. 
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Wtorek 1.1. – NOWY ROK
7:00 + Ks. Ludwika Antolaka (gr. 7). 7:00 
+ Walentego i Teresę Auguścińskich (gr. 1). 
8:30 + Krzysztofa Dąbrowskiego (5 r. śm.). 
10:00 + Mieczysława SIerpińskiego. 11:30 

+ Franciszka Zomera (4 r. śm.). 13:00 Za 
Parafian. 18:00 + Jadwigę Strzeszewską (3 
r. śm.).
Środa 2.1. 
7:00 + Ks. Ludwika Antolaka (gr. 8). 7:00 
+ Józefa Chajdera i jego rodziców, Józefę 
i Stanisłąwa Firlągów. 7:00 + Mieczysłą-
wa Gołąba (4 r. śm.) i jego rodziców oraz 
Emilię, Władysława i Mariana Talatków. 
7:00 O bł. Boże i opiekę Mb dla Krystyny i 
jej męża Piotra. 7:30 + Wandę Kozłowską-
Deptuch (2 r. śm.). 7:30 + Walentego i Te-
resę Auguścińskich (gr. 2). 18:00 Nowenna 
do MB nieustającej Pomocy
+ Jana Solarczyka (2 r. śm.). + Mieczysła-
wa Wodykę (int. Brata z rodz.).  + Józefa 
Denkę.
Czwartek 3.1. 
7:00 + Genowefę Wójcik. 7:00 + Ks. Lu-
dwika Antolaka (gr. 9). 7:00 + Genowefę 
Berdiel. 7:30 + Walentego i Teresę Au-
guścińskich (gr. 3). 7:30 + Weronikę Ka-
zimierską. 18:00 Dz. Bł. W 18 urodziny 
Anety Stępień z prośba o bł. Boże i opiekę 
MB.
Piątek 4.1.  
7:00 + Ks. Ludwika Antolaka (gr. 10). 7:30 
+ Walentego i Teresę Auguścińskich (gr. 4). 
18:00 
Sobota 5.1. 
7:00 + Ks. Ludwika Antolaka (gr. 11). 7:30 
+ Walentego i Teresę Auguścińskich (gr. 
5). 7:30 + Marka Miziołka (2 r. śm.). 7:30 
Dz.-bł. Za dar miłości w 4 r. ślubu Toma-
sza i Aleksandry Sulejów z prośbą o rozwój 
miłości, w wychowaniu dzieci i zdrowy 
rozwój dla oczekiwanego dziecka. 18:00 + 

Marię i Marcina Woźniaków.
Niedziela 6.1. – OBJAWIENIE PAŃSKIE
7:00 + Walentego i Teresę Auguścińskich 
(gr. 6). 7:00 + Ks. Ludwika Antolaka (gr. 
12). 8:30 + Anetę Wisińską (7 r. śm.) cr. 
Wasków i Chodakowskich. 10:00 + Witol-
da Kowalewskigo (1 r. śm.). 11:30 + Dora-
otę Sabat , Józefa i Zofię Szostaków. 13:00 
Za Parafian. 18:00 Dz.-bł. W 14 r. ślubu 
Anny i Zbigniewa Wójcików.

Ogłoszenia duszpasterskie 30.12.2007. 
Uroczystość Świętej Rodziny 

Jezusa, Maryi i Józefa.
wDzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela 

kończącego się 2007 roku, jest jednocześnie 
świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej: 
Jezusa, Maryi i Józefa. Jest ona wzorem dla 
nas i naszych rodzin. Pamiętajmy, że zada-
niem  każdego chrześcijanina jest przede 
wszystkim troska o własne zbawienie.  Dla 
wszystkich powołanych do życia małżeń-
skiego i rodzinnego ta troska  wyraża się 
poprzez dobre i przykładne, godne życie 
w rodzinie i poprzez  rodzinę. Prośmy 
Boga, by w tych niełatwych czasach, przy 
tylu zagrożeniach i celowych atakach róż-
norakich wrogów, nasze rodziny stawały  
się prawdziwym domowym Kościołem. 
Pamiętajmy też, że nawet w naszej  wspól-
nocie parafialnej jest wiele rodzin, które 
potrzebują materialnej pomocy, ducho-
wego wsparcia, wiele rodzin boryka się z 
codziennymi trudnościami, którym sami 
nie są w stanie zaradzić. Nie żałujmy czasu 
i grosza, by im pomóc w imię międzyludz-
kiej solidarności.
wZapraszamy dzisiaj na godz. 16.00 do 



dolnego kościoła na spotkanie opłatkowe i 
śpiewanie kolęd, które ma być odblaskiem 
wigilii przeżywanej w naszych rodzinach.  
Liczymy na liczny udział parafian i gości, na 
liczny udział ruchów i stowarzyszeń dzia-
łających przy naszej parafii. Również Koła 
żywego Różańca nie będą miały spotkania 
po Mszy św. o godz. 13.00 – zapraszamy na 
godz. 16.00. Pół godziny przed spotkaniem 
warto przynieść jakieś ciasta lub cukierki i 
pomóc w przygotowaniu miejsca.  
wJutro ostatni dzień roku kalendarzowe-

go 2007. Podczas specjalnego nabożeństwa 
dziękczynno-przebłagalnego podzięku-
jemy Bogu - Dobremu  Ojcu w Niebie za 
miniony czas, za dobro, którego w tym 
czasie doznaliśmy. Przeprosimy za wszel-
kie błędy i odejścia od miłości. Będziemy  
również prosić o dalsze błogosławieństwo 
nad nami, naszymi rodzinami  i nad na-
szą Ojczyzną.  Za publiczne odśpiewanie 
hymnu „Ciebie,  Boga, wysławiamy" pod-
czas nabożeństwa będzie można uzyskać 
odpust  zupełny. Zapraszamy do kościoła 
na Mszę św. o godz. 18.00. Po niej wysta-
wienie Najśw. Sakramentu i modlitwy na 
zakończenie Roku Pańskiego 2007. 

wWe wtorek, 1 stycznia, w pierwszy 
dzień nowego roku i jeszcze w oktawie 
Bożego Narodzenia, w liturgii celebrujemy 
uroczystość Świętej Bożej  Rodzicielki. Ta 
maryjna uroczystość należy do tak zwa-
nych świąt nakazanych. Zobowiązuje nas 
więc do udziału w świątecznej Eucharystii. 
Wpatrzeni w Maryję - Królową Pokoju, w 
pierwszy dzień stycznia modlimy się  o 
tak bardzo potrzebny pokój na świecie. 
Msze św. w tym dniu według porządku 
niedzielnego: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 
i 18.00. W czwartek, 3 stycznia, przypada 
liturgiczne wspomnienie Najświętszego 
Imienia Jezus.
w4 stycznia przypada I piątek miesiąca. 

Msze św. o godz. 7.00, 7.30, 16.30 i 18.00. 
Popołudniowa spowiedź od godz. 16.00. 
Zapraszamy. W pierwszą sobotę miesiąca 
(5 stycznia) Nabożeństwo do Niepokala-
nego Serca Maryi po Mszy św. o godz. 7.30 
i 18.00.
wW niedzielę za tydzień przypada Ur. 

Objawienia Pańskiego (zwana w tradycji 
polskiej: Trzech Króli). Odbędzie się trady-
cyjne poświęcenia kadzidła i kredy, które 
można będzie wziąć ze sobą do domów.

wTrwa wizyta duszpasterska w naszej 
parafii. Oto plan kolędy w tym tygodniu:

02. 01. Środa 
Graniczna (2) Derkaczy, Teatralna, 

Uśmiech (2) Zaułek, Cicha (1)
03. 01. Czwartek
Szkolna, Skorupki (1) Rozkoszna (1) 

Iglasta (1) Słoneczna (2)
04. 01. Piątek
Lelewela (2) Puszkina, Samorządowa 

– cała (za cmentarzem też) (2)
05. 01. Sobota 
Nowa (2) Górna z blokami, Spokojna 

(2) Skargi, Szeroka (1)
Kolędę rozpoczynamy codziennie (pon. 

– pt.) o godz. 16.00, w soboty o godz. 10.00. 
W czasie kolędy (pon. – pt.) kancelaria 
będzie czynna tylko rano, w godz. 9.00 
– 11.00, zaś w sobotę tylko po południu, w 
godz. 16.00 – 18.00.  

W TYM TYGODNIU PATRONU-
JĄ NAM:  W środę, 2 stycznia, w liturgii 
wspominamy świętych Bazylego Wielkie-
go  i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów ży-
jących w IV wieku i Doktorów Kościoła. 
W tym dniu modlimy się za misjonarzy i 
misje.

ŚW. RODZINY 
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA (30 XII)

Święto zaczęto obchodzić w różnych 
krajach i diecezjach od wieku XVIII. Po raz 
pierwszy ustanowił je w 1684 r. w Kanadzie 
biskup Francois Montmorency-Laval. Na 
stałe do liturgii wprowadzono je za ponty-
fikatu papieża Leona XIII, który na prośbę 
kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, 20 li-
stopada 1890 r. wydał dekret aprobujący 
"kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej". 
W swoich pismach, m.in. w Neminem fu-
git (z 14 czerwca 1892 r.) i Cum nuper, 
niejeden raz zachęcał do naśladowania 
Najświętszej Rodziny. Wskazywał też na 
dobrodziejstwa, jakich można oczekiwać 
dzięki pobożności i związkom ze Świętą 
Rodziną: postęp w miłosierdziu, świętość 
obyczajów, atmosferę pobożności. W jed-
nej ze swoich encyklik pisze: "Pod opieką 
Najświętszej Matki i św. Józefa w zupeł-
nym ukryciu wychowywał się Jezus, Słoń-
ce sprawiedliwości, zanim swym blaskiem 
oświecił narody. Niewątpliwie jaśniała w 
tej Rodzinie wzajemna miłość, świętość 
obyczajów i pobożne ćwiczenia - jednym 
słowem wszystko, co rodzinę może uszla-
chetnić i ozdobić, aby dać na wzór naszym 
czasom". Leon XIII był też pierwszym, któ-
ry wskazał na małżeństwo jako miejsce 
uświęcenia, nadrabiając wielowiekowy 
brak spojrzenia na rodzinę, jako na miejsce 
postępu duchowego i służby w Kościele. 
Papież Benedykt XV (+ 1922) rozszerzył 
święto świętej Rodziny na cały Kościół.

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze 
każdej naszej rodziny, cześć najgłębszą 
Ci składamy. Poświęcamy się Tobie po-
kornie prosząc, by nasze rodziny stały się 
siedzibą Boga, by w nich rodzice i dzieci, 
starzy i młodsi, żyli we wzajemnej miłości. 
Święta rodzino Nazaretańska, która rozle-

wasz na cały świat blaski wiary i miłości, 
broń nasze rodziny i prowadź je po dro-
gach świętej Ewangelii Jezusa Chrystusa 
naszego Pana. Amen.
  Modlitwa Jana Pawła II  za rodziny do Świętej Rodziny

DZIEŃ ŚWIĘTEJ 
BOŻEJ RODZICIELKI

1 stycznia w kościele katolickim jest jed-
nym z tzw. świąt nakazanych (dni, poza nie-
dzielami, w których wierni powinni uczestni-
czyć w Mszy Świętej i powstrzymać się od 
prac niekoniecznych) jest to Dzień Świętej 
Bożej Rodzicielki Maryi.

30. Europejskie 
Spotkanie Młodych

Już po raz 30. młodzi 
chrześcijanie różnych 
wyznań gromadzą się na 
Europejskim Spotkaniu 
Młodych. Tym razem w 
dniach 28 grudnia 2007 

- 1 stycznia 2008 gości ich Genewa. 
Spotkania te, będące etapami "pielgrzym-

ki zaufania przez Ziemię", organizowanej 
przez ekumeniczną Wspólnotę z Taizé, 
odbywają się od 1978 r. Do końca lat 80. 
ich gospodarzami mogły być jedynie wiel-
kie miasta zachodniej Europy. W 1989 r. 
po raz pierwszy ESM odbyło się w Europie 
Wschodniej - we Wrocławiu. Dwukrotnie 
jeszcze ich uczestników gościły polskie mia-
sta: ponownie Wrocław w 1995 r. i Warsza-
wa w 1999 r. 

Przeor Wspólnoty z Taizé br. Alois skiero-
wał do nich "List z Cochabamby", napisany 
po spotkaniu młodych mieszkańców Amery-
ki Łacińskiej, jakie odbyło się w tym boliwij-
skim mieście w dniach 10-14 października 
2007 z udziałem 7 tys. osób. Zastanawiali 
się oni, co mogą zrobić, by "torować drogi 
nadziei". "W Bogu odnajdujemy radość, na-
dzieję na pełnię życia" - podkreśla br. Alois. 

Wyjaśnia, że "możemy we wszystkim zdać 
się" na Chrystusa. 

"Kiedy rozumiemy, co Bóg czyni dla nas, 
nasze wzajemne stosunki odmieniają się. 
Stajemy się zdolni do prawdziwej komunii z 
innymi, do wzbogacającej wymiany, w której 
dajemy i otrzymujemy. Ewangelia zachęca 
nas, byśmy uczynili pierwszy krok w stronę 
drugiego człowieka, nie mając z góry pew-
ności, że spotkamy się z wzajemnością" - 
przekonuje zakonnik. 

"Dajmy się porwać mocy zmartwych-
wstania. Niech nas nie zniechęca nadmiar 
skomplikowanych problemów. Nie zapo-
minajmy, że możemy zaczynać od małych 
rzeczy" - wyjaśnia br. Alois. Apeluje także 
o "uproszczenie naszego sposobu życia", 
"solidarność z najbiedniejszymi i większą 
wrażliwość na to, co stworzone". 

Do swego dorocznego przesłania br. Alo-
is dołączył "List do ciebie, który chciałbyś 
iść za Chrystusem": "Tak bardzo chciałbym 
dodać odwagi tym, którzy zastanawiają się 
nad wyborem drogi na całe życie. Kiedy sta-
jesz przed taką decyzją, może pojawić się 
wahanie. Kiedy jednak spojrzysz głębiej, 
znajdziesz radość z tego, że oddajesz się w 
pełni. Szczęśliwy, kto nie podda się lękom, 
ale zda się całkowicie na Ducha Świętego" 
- zachęca w nim przeor Wspólnoty z Taizé. 

Opublikował on także "Wezwanie do po-
jednnia chrześcijan". "Nie marnujmy już 
energii na spory między chrześcijanami, 
czasem nawet w obrębie naszych własnych 
wyznań! Spotykajmy się częściej w obec-
ności Boga na słuchaniu Słowa, w ciszy i 
uwielbieniu" - proponuje br. Alois. Pomoże 
to w wymianie darów, jakimi różne tradycje 
chrześcijańskie mogą się podzielić z inny-
mi. "We wspólnej modlitwie i w osobistych 
spotkaniach" taka wymiana "dokonuje się 
w sposób naturalny" - zapewnia przełożony 
wspólnoty z Taizé.


