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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: 1 Sm 1,1-8; Ps 116,12-14.17-19; Mk 1,15; 
Mk 1,14-20; WT.: 1 Sm 1,9-20; Ps: 1 Sm 2,1.4-8; 
1 Tes 2,13; Mk 1,21-288; ŚR.: 1 Sm 3,1-10,19-20; 
Ps 40,2.5.7-10; J 10,27; Mk 1,29-39; CZ.:1 Sm 4,1-
11; Ps 44,10-11.14-15.24-25; Mt 4,23; Mk 1,40-45; 
PT.: 1 Sm 8,4-7.10-22a; Ps 89,16-19; 2 Kor 5,19; 
Mk 2,1-12; SB.: 1 Sm 9,1-4.17-19;10,1a; Ps 21,2-7; 
Mk 2,17; Mk 2,13-17.
(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 
42,1-4.6-7)
To mówi Pan: Oto mój Sługa, którego pod-
trzymuję. Wybrany mój, w którym mam 
upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim 
spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie 
będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć 
krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny 
nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomy-
ku. On niezachwianie przyniesie Prawo. Nie 
zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo 
na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. 
Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię 
za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię 
przymierzem dla ludzi, światłością dla naro-
dów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś 

z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia 
tych, co mieszkają w ciemności.
CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOL-
SKICH (Dz 10,34-38)
Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu 
Korneliusza, przemówił: Przekonuję się, że 
Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale 
w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się 
Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe 
słowo synom Izraela, zwiastując im pokój 
przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem 
wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Ju-
dei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który 
głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, 
którego Bóg namaścił Duchem Świętym i 
mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł 
On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, 
którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg 
był z Nim.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘ-
TEGO MATEUSZA (Mt 3,13-17)
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby 

przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał 
Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a 
Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: 
Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić 
wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. 
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wy-
szedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i 
ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i 
przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: 
Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam 
upodobanie.

Intencje mszalne od 13.01. do 20.01.2008 r.
Niedziela 13.01. CHRZEST PAŃSKI
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 nerki w 10 r. śm. 
Poniedziałek 14.01.  
7:00 + Józefę (33 r. śm.) i Michała Wojda oraz 
ich rodziców.
7:00 + Andrzeja (7 r. śm.) i Bolesława Nojków 
oraz cr. Ciborków i Nojków.
7:00 + Stanisławę i Zygmunta Radzikow-
skich.
7:00 + Ks. Ludwika Antolaka (gr. 20).
7:30 + Józefa, Szczepana, Helenę Pawłow-
skich; Stefanię, Stanisława i Kazimierza Noj-
szewskich; Sabinę Nojszewską i Helenę Paw-
łowską.
18:00 + Stanisława (20 r. śm.) i Mariannę (29 
r. śm.) Dębskich.
Wtorek 15.01.  
7:00 + Ks. Ludwika Antolaka (gr. 21).
7:30 + Stefana i Aleksandrę Ornoch.
18:00 + Józefa, jego rodziców i rodzeństwo.
Środa 16.01.  
7:00 + Ks. Ludwika Antolaka (gr. 22).

7:00 + Mariannę i Józefa Wachnio.
7:30 + Włodzimierza Miłodrowskiego.
18:00 Nowenna do MB nieustającej Pomocy
O bł. Boże i opiekę MB dla Magdaleny Jurczak 
w 18 r. urodzin.
+ Zofię Nowak (22 r. śm.) i Helenę Nowak (9 
r. śm). 
+ Andrzeja Strupiechowskiego (5 r. śm.)
Czwartek 17.01. – Św. Antoniego, opata
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego (8 r. śm.)
7:00 + Szymona Ponceleusza (19 r. śm.) i cr. 
Ponceleuszów.
7:00 + Ks. Ludwika Antolaka (gr. 23).
7:30 
18:00 + Jacka Myszkowskiego.
Piątek 18.01.  
7:00 + Ks. Ludwika Antolaka (gr. 24).
7:30 + Adama Kłoska (3 r. śm.).
18:00 + Helenę Kowalczyk.
Sobota 19.01. - Św. Józefa Sebastiana Pel-
czara, biskupa
7:00 + Henryka Parzyszka.
7:00 + Juliannę i Stanisława Główków, Helenę 
i Aleksandra Rogulskich.
7:00 + Ks. Ludwika Antolaka (gr. 25).
7:30 +  Henrykę i Józefa Starzyżewskich.
7:30 + Marię i Witolda Gawryjołków, Janinę 
Pytel
18:00 + Stanisława Księżaka (2 r. śm.).
Niedziela 20.01. – 2 niedziela zwykła
7:00 + Ks. Ludwika Antolaka (gr. 26).
8:30 + Ryszarda Sieraj (6 r. śm.) oraz cr. Siera-
jów i Tobiaszów.
10:00 + Stefanię i Franciszka Wójcików, Józe-
fę i Kazimierza Pyszków.
10:00 Dz.-bł. W 18 urodziny Justyny Kamiń-
skiej z prośba o bł. Boże i opiekę MB dla Jubi-
latki i całej rodziny.
11:30 Henryka Dziubaka (8 r. śm.) oraz jego 
rodziców Helenę i Franciszka Dziubaków.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Janinę, Jana i Tadeusza Pawłowskich.

Ogłoszenia duszpasterskie 13.01.2008. 
Niedziela Chrztu Pańskiego

§Wspominając dzisiaj chrzest Pana Je-
zusa w Jordanie, myślimy także o naszym 
chrzcie, który jest początkiem i fundamen-
tem naszego chrześcijańskiego życia. W 
tym sakramencie otrzymaliśmy godność 
przybranego  dziecka Bożego i dar Bożej 
miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspól-
noty  Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla 
nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. 
Sługa Boży Ojciec Święty Jan Paweł II w 
liście apostolskim Rosarium Virginis Ma-
riae przypomniał: „Wylanie Ducha Świę-
tego w chrzcie  wszczepia wierzącego 
jako latorośl w krzew winny, którym jest 
Chrystus  (por. J 15,5), czyni go członkiem 
Jego mistycznego Ciała (por. 1 Kor 12,12;  
Rz 12,5). Tej istniejącej od początku jed-
ności musi jednak odpowiadać  droga co-
raz większego upodabniania się do Niego, 
które winno coraz bardziej ukierunkowy-
wać postępowanie ucznia zgodnie z logiką 
Chrystusa:  «To dążenie niech was ożywia; 
ono też było w Chrystusie Jezusie» (Flp  
2,5)" (nr 15). Zatrzymajmy się na moment 
przy chrzcielnicy, by podziękować za dar 
dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie 
sprawę z naszej  odpowiedzialności za bu-
dowanie Kościoła na ziemi.
§Dzisiejsza niedziela kończy okres Na-

rodznia Pańskiego. Od jutra w liturgii 
rozpoczyna się tak zwany okres zwykły. 
Jednak tradycyjnie przedłużamy śpiewanie 
kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiaro-
wania Pańskiego,  zwanego u nas Matki 
Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio 
wiąże się  z Bożym Narodzeniem.
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CHRZEST 
PAŃSKI
Oto Syn mój umi-

łowany...   
Jordan  

   chrzest... 
nasz chrzest….
Co się dzieje przy 

chrzcie? Mówi się, że chrzest gładzi grzech pierworod-
ny i daje łaskę uświęcającą oraz czyni nas członkami 
Kościoła. I słusznie. Ale spotykamy się też z określe-
niem, że chrzest to są pierwsze święcenia. Święcenia na 
dzieci Boże. I to za darmo. Bo Bóg za darmo czyni nas 
swymi dziećmi i patrzy z miłością jak na najbliższych 
krewnych. Co za łaska! Dlatego nowy obrzęd chrztu 
każe po obrzędzie polania głowy wodą uwielbić Boga 
zbiorową modlitwą Chwała Ojcu. Stąd też tak wielka jest 
godność nasza i godność drugich ochrzczonych. Po-
winniśmy więc sami się szanować, nie być służalczymi 
i drugich szanować, nie być wyniosłymi.

Przy okazji dzisiejszego święta chcemy podkreślić 
jedno: warto zakochać się na nowo w Panu Bogu. Sło-
wo „kochać” jest zawsze atrakcyjne, a już „zakochać 
się” - jest fascynujące. I to zakochać się na całego. 
Chciałoby się powiedzieć - to już jest prawie szaleńcze. 
Ale jest realne. Naprawdę realne. Tylu to uczyniło, choć 
byli wielkimi grzesznikami. Augustyn na przykład. Wiel-
ki święty. Bo czy można zakochać się w Bogu na 30%? 
Niech narzeczony powie narzeczonej: wiesz, kocham 
cię trochę. Jaka będzie reakcja dziewczyny? A idź so-
bie! - powie. Bo to żadna miłość. To udawanie miłości, 
a potem tylko są z tego oszustwa i nieszczęścia. Kocha-
nie Boga na 30% jest połowiczne, jest rozdarte; nie po-
rywa ani nas, ani drugich. „Obyś był zimny albo gorący! 
A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię 
wyrzucić z mych ust” (Ap 3, 15-16). Pozostaje więc mi-
łowanie Boga na całego. Jak chce pierwsze przykazanie: 
„z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił” - nie 
tylko w myśli, ale i w czynie.

Budzą się zastrzeżenia: nas nie stać na to, by kochać 
Boga na całego. Skoro nas nie stać, to w takim razie po-
zwólmy Bogu kochać się w nas na całego. To Bóg nas 
kocha z całego serca i z całej duszy. Przecież Jezus „do 
końca - do ostateczności - nas umiłował”. I o tę miłość 
walczy i zabiega. Uwierzmy w to. Skoro tak, to powinno 
w nas coś się otworzyć. Otworzyć się na miłość Bożą, 
oczarowane nią. To otwarcie w nas, ta szczelina, która 
się rodzi w sercu, to jest miejsce na dotknięcie łaski 
Bożej. Jeśli odpowiemy na miłość miłością, jeśli po-
zwolimy Bogu dotykać nas w sakramencie pojednania i 
Eucharystii, to jest to kierunek na świętość. Wtedy Bóg 
mówi nad nami: Oto mój syn, oto córka moja. Jordan 
się powtarza.

Ks. Zdzisław Wietrzak SJ

Dnia 19 stycznia 2008 roku (sobo-
ta) w stacji Caritas przy parafii MB 
Częstochowskiej w godzinach 

8.00-13.00 odbędzie się XXXIII 
Dzień Krwiodawstwa. Pracownicy 
Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa z Warsza-
wy będą pobierać krew od wszyst-
kich chętnych 
dawców. Aby oddać krew trzeba 

mieć ukończone 18lat, być zdro-
wym i zgłosić się z dowodem oso-
bistym.
W tym roku kalendarzowym kolej-

ne akcje oddawania krwi w Józefo-
wie odbędą się:
19 kwietnia, 19 lipca i 18 paździer-

nika, zawsze w sobotę.
Janusz Krupa - organizator akcji krwio-

dawstwa w Józefowie.

§Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30 od-
będzie się spotkanie dla rodziców i dzieci 
przygotowujących się do I Komunii św.
§Również dzisiaj o godz. 19:00 w sali na 

plebanii spotkanie dla dorosłych i starszych 
przygotowujących się do Sakramentu Bierz-
mowania. Ci, którzy z różnych względów 
nie przyjęli tego Sakramentu mogą jeszcze 
podjąć to przygotowanie. Został już usta-
lony termin wizyty w naszej parafii ks. Ar-
cybiskupa. Ordynariusz naszej diecezji Ar-
cybiskup Sławoj Leszek Głódź przybędzie 
do naszej parafii 2 marca o godz. 18.00, by 
odsłonić tablicę pamiątkową ufundowaną 
ks. prałatowi Ludwikowi Antolakowi oraz 
udzielić Sakramentu Bierzmowania. 
§W przyszłą niedzielę, 20 stycznia, roz-

poczniemy obchody Tygodnia Powszechnej 
Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
§Trwa wizyta duszpasterska zwana „ko-

lędą". Niech ona będzie okazją do  wspól-
nej modlitwy, wzajemnego poznania się, 
zbliżenia i rozmowy o problemach nie tyl-
ko konkretnej rodziny, ale także o sprawach 
naszej parafialnej wspólnoty. Kapłan przy-
nosi w nasz dom Boże błogosławieństwo.

Oto plan kolędy w tym tygodniu:
14. 01. Poniedziałek: Zielona bloki (3) 
Wiosenna, Wesoła, Staszica z blokiem, 
Błękitna bez bloków (2).
15. 01. Wtorek: Wiślana, Korczaka (2), 
Ogrodowa (3).
16. 01. Środa: Długa, Ślusarskiego, Kru-
cza (2), Sosnowa (3).
17. 01. Czwartek: Leśna z blokami (3), 
Świderska z blokami (2).
18. 01. Piątek: Powstańców Warszawy, 
Żytnia (4), Wspólna (1).
19. 01. Sobota: Jarosławska, Parkingo-
wa, Telimeny, Wschodnia (1) Botaniczna, 
Wodna, Skośna, Skrajna, Zaciszna, Bocz-
na, Rodziewiczówny, Orzeszkowej, Dzie-
końska, Noakowskiego, Budziszewskiej, 
Łąkowa, Drogowców, Aleja Przyszłości,  
(1), Brzozowa (1), Kościuszki (2).

Kolędę rozpoczynamy codziennie (pon. 
– pt.) o godz. 16.00, w soboty o godz. 
10.00. W czasie kolędy (pon. – pt.) kancela-
ria 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 PATRONUJĄ 
NAM:

W czwartek, 17 stycznia, wspominamy 
świętego Antoniego, opata z przełomu III 
i IV wieku. Ten słynny pustelnik do dziś 
znajduje wielu naśladowców  w praktyko-
waniu takiej właśnie drogi doskonałości 
chrześcijańskiej.

W sobotę, 19 stycznia, przypada wspo-
mnienie świętego Józefa Sebastiana Pel-
czara, biskupa przemyskiego, założyciela 
Zgromadzenia Służebnic  Najświętszego 
Serca Jezusowego, popularnych sercanek.

Dołącz się do życzeń 
dla Babci i Dziadka

Niedługo Dzień Babci i Dzień Dziadka. 
Jeśli chcesz dołączyć się do życzeń, które 
zamieścimy w biuletynie za tydzień, wy-
ślij maila na adres redakcji: biuletyn@
parafiajozefow.pl. 

Napisz imię i nazwisko Babci, Dziadka 
i imię wnuczka (imiona wnuczków) do-
łączających się do życzeń. Jeśli wyślesz 
maila do piątku rano (18 stycznia) w ko-
lejnym biuletynie wymienimy, że ty też 
składasz życzenia swoim Dziadkom.

Redakcja biuletynu

DWA ZUPEŁNIE 
RÓŻNE CHRZTY

Liturgiczne przypomnienie dnia, w którym „Jezus 
przyszedł nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od 
niego”, z natury rzeczy prowokuje nas do przypomnie-
nia sobie dnia, w którym nam udzielono sakramentu 
chrztu świętego. Analogia jest tu bardziej symboliczna 
niż oczywista, bowiem chodzi o dwa różne chrzty. Zda-
wał sobie z tego sprawę sam Jan Chrzciciel, gdy ostrze-
gał, że chrzci tylko wodą”, podczas gdy Chrystus będzie 
chrzcił „Duchem Świętym i ogniem”.

Chrzest, którego udzielał św. Jan, był tylko ze-
wnętrzną formą aprobaty dla trudu nawrócenia, podej-
mowanego przez ludzi tłumnie spieszących nad Jordan. 
Włączając się w ten tłum, Chrystus wyraził solidarność z 
tymi, którzy mieli szczerą wolę zerwać ze złem. Janowy 
chrzest „z wody” przypominał o moralnej powinności 
czynienia dobra jako właściwej dla człowieka „opcji fun-
damentalnej”, ale nie dawał jeszcze łaski Bożej, uzdal-
niającej ludzi dotkniętych zmazą grzechu pierworodne-
go do skutecznej realizacji tego postulatu. Umożliwia to 
dopiero sakramentalny chrzest „z Ducha”, dający nam 
udział w życiu Trójcy Przenajświętszej: człowiek staje 
się dzieckiem Boga Ojca, bratem Jego umiłowanego 
Syna — Jezusa Chrystusa i świątynią Ducha Świętego.

Dopiero pogłębienie tych relacji do Boga jako 
Ojca, Syna i Ducha Świętego umożliwia życie w pełni 
chrześcijańskie. W pierwotnym Kościele akcentowano 
zwłaszcza rolę Ducha Świętego jako nowego sposobu 
bycia Boga z nami, w każdym czasie i na każdym miej-
scu. Tak św. Piotr prezentował „sprawę Jezusa z Naza-
retu” mieszkańcom Cezarei. W ten sam sposób można 
by opisać biografię niejednego prawdziwego chrześci-
janina: ponieważ „Bóg był z nim”, żył pięknie, godnie, 
twórczo, przeszedł przez ziemię „dobrze czyniąc”. Był 
święty.

Nasuwa się myśl, czy o każdym chrześcijaninie 
można tak powiedzieć? Czy inni będą mogli powiedzieć 
tak o mnie? Dlaczego po dwóch tysiącach lat w kręgu 
kultury chrześcijańskiej jeszcze tyle zła, zwątpienia, nie-
nawiści? Na usprawiedliwienie można powiedzieć, że 
woda istnieje już miliardy lat, a wielu ludzi ma nadal 
brudne szyje. Sami jednak czujemy, że to nie tłumaczy 
naszych osobistych i kościelnych zaniedbań. Rację 
miał Romano Guardini, gdy napisał, że „być chrześci-
janinem jest czymś bardzo wielkim albo niczym”. Jest 
czymś bardzo wielkim, gdy zobowiązania wynikające z 
faktu przyjęcia chrztu świętego traktujemy poważnie, 
gdy staramy się je realizować w życiu. Natomiast bycie 
chrześcijaninem jest „niczym”, jeśli sam chrzest traktu-
jemy jako formalność, podtrzymanie obrzędowej trady-
cji lub polisę ubezpieczeniową. Nikt chyba nie krzywdzi 
Kościoła bardziej niż chrześcijanie pasywni, niekonse-
kwentni, tylko „z metryki”.

Jeśli przez sakrament chrztu świętego zostałem 
„wszczepiony” w Chrystusa i faktycznie On żyje we 
mnie, nic nie stoi na przeszkodzie, bym poczuł się „wy-
branym” sługą, w którym Bóg „ma upodobanie” i przez 
którego chce również dzisiaj iść przez ziemię dobrze 
czyniąc, aby w Duchu Świętym zmienić jej oblicze.

Ks. Antoni Dunajski


