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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: 1 J 3,22-4,6; Ps 2,7-8,10-11; Mt 4,23; Mt 
4,12-17.23-259; WT.: 1 J 4,7-10; Ps 72,1-4.7-8; 
Łk 4,18-19; Mk 6,34-44; ŚR.: 1 J 4,11-18; Ps 72,1-
2.10-13; 1 Tm 3,16; Mk 6,45-52; CZ.: 1 J 4,19-5,4; 
Ps 72,1-2.14-15.17; Łk 4,18-19; Łk 4,14-22a; PT.: 
1 J 5,5-13; Ps 147,12-15,19-20; Mt 4,23; Łk 5,12-
168; SB.: 1 J 5,14-21; Ps 149,1-6a,9b; Mt 4,16; J 
3,22-30.
(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 60, 
1-6)
Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała 
Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność 
okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad 
tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. 
I pójdą narody do twojego światła, królowie do 
blasku twojego wschodu Podnieś oczy wokoło i 
popatrz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. 
Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach 
niesione twe córki. Wtedy zobaczysz i promie-
nieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, 
bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby 
narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość 
wielbłądów - dromadery z Madianu i z Efy. 
Wszyscy oni przybędą ze Saby, zaofiarują złoto i 
kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO EFZJAN (Ef 3, 2-3a. 5-6)

Przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga 
łaski danej mi dla was, że mianowicie przez 
objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. 
Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w 
poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została 
objawiona przez Ducha świętym Jego apo-
stołom i prorokom, to znaczy, że poganie już 
są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, 
i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie 
Jezusie przez Ewangelię.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO MATEUSZA (Mt 2, 1-12)
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za 
panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu 
przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo 
narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego 
gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu 
pokłon . Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, 
a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich 
arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie 
ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W 
Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betle-
jem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród 
głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie 
władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. 
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i 

wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. 
A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i 
wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie 
donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon. 
Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto 
gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed 
nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, 
gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo 
się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię 
z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu 
pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu 
dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie 
nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali 
się do swojej ojczyzny.

Intencje mszalne od 06.01. do 13.01.2008 r.
Niedziela 6.1. – OBJAWIENIE PAŃ-
SKIE
7:00 + Walentego i Teresę Auguściń-
skich (gr. 6).
7:00 + Ks. Ludwika Antolaka (gr. 12).
8:30 + Anetę Wisińską (7 r. śm.) cr. 
Wasków i Chodakowskich.
10:00 + Witolda Kowalewskiego (1 r. 
śm.).
11:30 + Dorotę Sabat , Józefa i Zofię 
Szostaków.
13:00 Za Parafian.
18:00 Dz.-bł. W 14 r. ślubu Anny i Zbi-
gniewa Wójcików.
Poniedziałek 7.01.
7:00 + Ks. Ludwika Antolaka (gr. 13). 
7:00 + Romana Wilka (14 r. śm.). 7:30  
18:00 + Bronisławę, Franciszka i Tade-
usza Zawadzkich.
Wtorek 8.01.
7:00 + Zowię Nowa (22 r. śm.). 7:00 
+ Ks. Ludwika Antolaka (gr. 14). 7:30  

18:00 + Krzysztofa Majznera (1 r. śm.) 
Środa 9.01.
7:00 + Zofię Król (4 r. śm.). 
7:00 + Ks. Ludwika Antolaka (gr. 15). 
7:30   
18:00 + Irenę i Stanisława Bondarew-
skich.
Czwartek 10.01. 
7:00 + Ks. Ludwika Antolaka (gr. 16). 
7:30  
18:00 + Ignacego Zakrzewskiego (4 r. 
śm.).
Piątek 11.01. 
7:00 + Ks. Ludwika Antolaka (gr. 17). 
7:30  18:00 Dz.-bł. W 5 r. ślubu Krzysz-
tofa i Małgorzaty z prośbą o bł. Boże i 
opiekę MB dla małżonków i syna Fran-
ciszka.
Sobota 12.01.
7:00 + Kazimierę Mlącką i cr. Mląc-
kich. 
7:00 + Piotra, Józefę i Stanisława ( 38 
r.śm.). 
7:00 + Ks. Ludwika Antolaka (gr. 18). 
7:30 + Czesława i Andrzeja Brzeziń-
skich oraz Helenę i Władysława Pol. 
7:30 + Helenę Mazek. 
18:00 Ślub: Tomasz i Urszula.
Niedziela 13.01.
7:00 + Ks. Ludwika Antolaka (gr. 19). 
8:30 + Euzebię Domańską (1 r. śm.).
10:00 + Kazimierza i Ewę Cicheckich 
(7 r. śm.). 

11:30 + Bronisława Celeja (1 r. śm.). 
13:00 Za Parafian 18:00 Za Dawcę ner-
ki w 10 r. śm.

Ogłoszenia duszpasterskie 06.01.2008. 
Uroczystość Objawienia Pańskiego
wUroczystość Objawienia Pańskie-

go, u nas nazywana uroczystością 
Trzech  Króli, obchodzimy w Koście-
le już od IV wieku. Głosi ona, że Syn 
Boży  posłany przez Ojca na świat ob-
jawił się ludziom jako Zbawiciel całe-
go  stworzenia. Hołd, jaki składają Mu 
Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem, że  
i poganie zostali powołani do wiary. A 
w serce każdego wierzącego ten  litur-
giczny obchód przynosi prawdziwy po-
kój, ponieważ podkreśla pojednanie z 
Bogiem i wzywa do pojednania z brać-
mi. Podczas Mszy Świętej  poświęcili-
śmy kredę i kadzidło. Tą właśnie kre-
dą, zgodnie z pradawnym  zwyczajem, 
kreślimy na drzwiach naszych domów i 
mieszkań pierwsze  litery imion Trzech 
Mędrców: Kacpra, Melchiora i Balta-
zara. Pragniemy  przez to podkreślić, 
że jak ci Mędrcy ze Wschodu, również 
i my szukamy  Chrystusa i radujemy 
się z Jego odnalezienia. Ten znak sta-
nowi też wobec  innych świadectwo 
naszej wiary. Nie rezygnujmy więc z 
tego pięknego  polskiego zwyczaju!
wDziś w naszych parafiach szcze-

gólną modlitwą otaczamy misjonarzy 



Uroczystość 
Objawienia 
Pańskiego
“ G o d n o ś ć 

Trzech Króli wy-
raża się właśnie 
przez to, że odło-
żyli insygnia swej 

królewskiej dumy i upadli przed Bożym 
Dzieciątkiem. Trzej Królowie razem wy-
ruszają w drogę. Należą do siebie. Nie 
pozwalają, by urzędnicy penetrowali 
tę drogę, lecz słuchają głosu swego 
serca. Tam, w swoich sercach ujrzeli 
gwiazdę, gwiazdę ich tęsknoty. Wyru-
szyli w drogę tęsknoty (...). I doszli do 
celu. Gwiazda wskazała im cel (...). 

W ludowej pobożności Trzej Królo-
wie stali się ulubionymi patronami po-
dróży. Wędrowali długą drogą i nigdy 
nie zbłądzili. Dlatego mogą nam towa-
rzyszyć na pełnych niebezpieczeństw 
drogach życiowych, Są przyzywani, by 
ochraniać nas przed szkodliwymi wpły-
wami świata duchów. Stają się orędow-
nikami w potrzebie, w chorobach. 

Już wcześnie ich imiona znano, jako 
Kacper, Melchior i Baltazar. Pierwsze 
litery ich imion K+M+B wypisuje się 
na nadprożach domów, stajni i stodół, 
żeby ochraniać je przed złymi ducha-
mi. Ich imiona wyprowadza się też z 
błogosławieństwa: “Christus mansio-
nem benedicat” - Chryste błogosław 
mieszkanie”.

6 STYCZNIA
W tym dniu Kościół katolicki obchodzi jed-

no z najważniejszych świąt roku liturgicznego 
- uroczystość Objawienia Pańskiego, znaną w 
Polsce pod zwyczajową nazwą święta Trzech 
Króli.

Pierwsze wzmianki o święcie Trzech Kró-
li pochodzą z III wieku. Już we wczesnym 
chrześcijaństwie przyznawano mu wysoką 
rangę, zgodnie ze słowami św. Augustyna, któ-
ry upatrywał w nim bliźniaczą uroczystość do 
Narodzenia Pańskiego. W Kościele wschodnim 
- w Jerozolimie, Syrii, na Cyprze - jego treścią 
były narodziny, w Egipcie zaś - chrzest Jezu-
sa. Kościół zachodni natomiast początkowo 
wiązał z nim również przypomnienie pokłonu 
mędrców, cudu w Kanie galilejskiej, a nawet 
rozmnożenia chleba. Stopniowo głównym te-
matem święta stało się objawienie Zbawiciela 
mędrcom, którzy złożyli Mu hołd.

Tekst Pisma Świętego nie podaje, ilu przy-
byszów ze Wschodu poszukiwało Betlejem. 
Ponieważ złożyli Dzieciątku trzy dary, rozpo-
wszechniło się mniemanie, że mędrców było 
trzech. Ich imiona: Kasper, Melchior i Baltazar, 
znane są dopiero z legendy, powstałej naj-
prawdopodobniej w Aleksandrii na początku 

VI wieku i przetłumaczonej na łacinę w trzy 
stulecia później.

Ten epizod z dzieciństwa Jezusa stał się 
przedmiotem rozważań licznych teologów. 
Wiąże się to ze szczególnym charakterem 
święta Epifanii, w którym nowo narodzone 
Dzieciątko odbiera cześć jako wcielone Słowo 
Boże. Zapowiadane przez proroków Starego 
Testamentu Królestwo Boże wypełnia się w 
osobie Jego Syna. Możliwość zbawienia dana 
została wszystkim ludom. Pogańscy mędrcy-
królowie, którzy uwierzyli, że na świat przy-
szedł Zbawiciel i uznali w Nim swego władcę, 
stali się symbolem wszystkich chrześcijan, 
powołanych, by podążać za Chrystusem. Dary, 
jakie królowie składają Dzieciątku, wiążą się z 
trojakim rozumieniem jego roli i misji. Kadzidło 
przeznaczone jest dla Chrystusa - Boga; mirra, 
używana podczas ceremonii pogrzebowych, 
odpowiada ludzkiej naturze Zbawiciela; wresz-
cie złoto jest darem dla władcy. Ze względu na 
treść święta Epifanii, w którym obchodzone 
jest objawienie się Boga Wcielonego, naczynia, 
w jakich Kasper, Melchior i Baltazar niosą swe 
dary, często przypominają kształtem naczynia 
liturgiczne: kielichy mszalne albo puszki na ko-
munikanty, a niekiedy także relikwiarze.

Trzech Króli uważano też często za przed-
stawicieli trzech ras ludzkich: białej, żółtej i 
czarnej. Z tego względu różnicowano ich kar-
nacje. Najstarszy władca miał zazwyczaj twarz 
o jasnej cerze, w średnim wieku był śniady, 
najmłodszy zaś miał skórę barwy brunatnej. 

Trzej Królowie uważani byli za prawzór 
wszystkich pogan, którzy nawrócili się i uwie-
rzyli w Chrystusa. Dlatego też legenda powią-
zała ich jeszcze z apostołem Tomaszem, który 
miał spotkać ich w czasie swej działalności 
misyjnej i udzielił im chrztu. Zaliczeni do grona 
wyznawców Chrystusa, odbierali cześć jako 
święci. Kult ich rozpowszechniony był zwłasz-
cza w Italii oraz w Niemczech. Relikwie trzech 
mędrców zostały w 1164 roku przeniesione 
przez cesarza Fryderyka Barbarossę do Ko-
lonii, która też stała się głównym ośrodkiem 
kultu Trzech Króli.

Zwyczaj święcenia tego dnia złota i kadzidła 
wykształcił się na przełomie wieków XV i XVI. 
Poświęcanym kadzidłem, którym była żywica 
z jałowca, okadzano domy i obejście, co miało 
znaczenie symbolicznego zabezpieczenia go 
przed chorobami i nieszczęściami. W tym sa-
mym celu poświęconym złotem dotykano całej 
szyi. Po uroczystym obiedzie podawano ciasto 
z migdałem. Ten, kto go odnalazł w swoim ka-
wałku, zostawał “królem migdałowym”. Znany 
był też zwyczaj chodzenia dzieci z gwiazdą, 
które pukając do domów, otrzymywały roga-
le, zwane “szczodrakami”. Śpiewano przy tym 
kolędy o Trzech Królach. Od XVIII wieku upo-
wszechnił się także zwyczaj święcenia kredy, 
którą zwyczajowo w święto Trzech Króli na 
drzwiach wejściowych w wielu domach kato-
lickich pisano litery: K+M+B oraz datę bieżą-
cego roku. 

i misjonarki, modlimy się o liczne i 
święte powołania misyjne, może tak-
że  z naszej parafii, by Dobra Nowina 
o zbawieniu przyniesionym przez Pana  
Jezusa - Wcielone Słowo Boże skutecz-
nie dotarła na wszystkie krańce  świata, 
do wszystkich narodów i wszystkich 
ludzi spragnionych i poszukujących 
Boga. Zebrane dzisiaj ofiary na tacę 
przeznaczone są na Krajowy Fundusz  
Misyjny .
wDzisiaj po Mszy św. wieczornej 

odbędzie się koncert kolęd i pastorałek 
w wykonaniu zespołu Eo Nomine. So-
listą będzie Robert Dymowski – artysta 
Teatru Wielkiego Opery Narodowej w 
Warszawie, narracja – Jolanta Rusek 
– Matuszewska, scenariusz i prowa-
dzenie – Dorota Choszczyk. Serdecz-
nie zapraszamy.
wW kolejną niedzielę, 13 stycznia, 

przypada święto Chrztu Pańskiego. 
Niedziela ta zamyka liturgiczny ob-
chód okresu Narodzenia Pańskiego. 
Będziemy celebrować pamiątkę pub-
licznego ogłoszenia mesjańskiej misji  
Pana Jezusa. Ale zastanowimy się też 
nad własnym chrztem i powołaniem do 
zbawienia. Może warto przypomnieć 
sobie datę i miejsce naszego  chrztu, 
odszukać gdzieś wciśniętą metrykę, a 
może zdać sobie sprawę, że  poprzez 
chrzest każdy z nas stał się dzieckiem 
Bożym, nowym stworzeniem, przezna-
czonym do nowego, lepszego - święte-
go życia...
wTrwa wizyta duszpasterska w na-

szej parafii. Oto plan kolędy w tym 
tygodniu:
07.01 Poniedziałek: Zawiszy (4), Ko-
pernika bez bloków (1).
08.01 Wtorek: Sienkiewicza (4), Ko-
pernika 11a i 13 (1).
09.01 Środa:  Piaskowa bez bloków 
(5).
10.01 Czwartek: Wawerska (3), Ko-
pernika 11 i 15-?-nowy (2).
11.01 Piątek: Polna bez bloków, So-
wińskiego, Ordona (4), Zielona bez 
bloków (1).
12.01 Sobota: Wyszyńskiego, Prusa 
(5).

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.  

  Kontakt z Redakcj¹ Biuletynu poprzez Kancelariê Parafialn¹. Nak³ad 1000 egz.  www.parafiajozefow.pl


