PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE
Biuletyn Parafialny nr 4 (628)

CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI IZAJASZA (Iz 8,
23b-9, 3)
W dawniejszych czasach upokorzył [Pan] krainę
Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości
chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez
Jordan, krainę pogańską. Naród kroczący w
ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali
się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się
weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego
ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów.
CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN (1 Kor 1, 10-13. 17)
Upominam was, bracia, w imię Pana naszego

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 mszalne od 27.01. do 03.02.2008 r.
Niedziela 27.01. – 3 niedziela zwykła - Bł.
Jerzego Matulewicza, bpa
7:00
8:30 + Wiktorię, Katarzynę, Jana, Romualda,
Bogusława Kortyków, Mariannę Śliwińską,
Zofię i Stefana Baśkiewiczów.
10:00 Dz.-bł. W 18 urodziny Karoliny Pawłowskiej z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla
rodziców i siostry Marty.
11:30 + Antoniego Molaka (25 r. śm.), Anastazję Kopaczko (15 r. śm.).
13:00 Za Parafian.
18:00 + Władysława Girtlera (29 r. śm.).
Poniedziałek 28.01.
7:00 + Zbigniewa Chejaka.
7:00 O bł. Boże i opiekę MB dla Piotra i Barbary oraz ich dzieci Zni i Maćka.
7:30
18:00 + Edwarda i Henryka Kafków, Adama
Abramczuka.
Wtorek 29.01.
7:00 + Andrzeja Janika (od Marka i Barbary
Sopaty z dziećmi).
7:00 + Zbigniewa Chejaka.
7:30
18:00 + Danutę, Zbigniewa i Małgorzatę

III NIEDZIELA ZWYKŁA		
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Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie
było wśród was rozłamów; byście byli jednego
ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o
was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają
się między wami spory. Myślę o tym, co każdy
z was mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja
jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus
jest podzielony? Czyż Paweł został za was
ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście
ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym
chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w
mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA (Mt 4, 12-23)
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął
się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i
osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalegou,
Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który
siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło.
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie
się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Gdy

Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał
dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego,
Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem
rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię
was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci
i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał
innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i
brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem
naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni
natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I
obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych
synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc
wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Kryków.
Środa 30.01.
7:00 + Emmanuela Bagińskiego.
7:00 + Zbigniewa Chejaka.
7:30
18:00 Nowenna do MB nieustającej Pomocy
+ Grzegorza, Jana i Wiktorię Wymysłowskich, Antoniego i Agnieszkę Latos.
Czwartek 31.01.
7:00 + Zbigniewa Chejaka.
7:00
7:30
18:00 + Franciszka Głodka (1 r. śm.).
Piątek 1.02.
7:00 + Helenę Pawłowską (gr. 1).
7:00 + Zbigniewa Chejaka.
7:30 + Aleksandrę i Antoniego Bąder.
16:30 + Bogdana Katanowskiego (2 r. śm.).
18:00 MSZA ZBIOROWA + Wiesława Boceńskiego (3 r. śm.).
Sobota 2.02. - OFIAROWANIE PAŃSKIE
7:00 + Cr. Kompów.
7:00 + Andrzeja Kistowskiego (11 r. śm.),
za jego rodziców, brata Jerzego i chrzestną
Agnieszkę.
7:00 + Helenę Pawłowską (gr. 2).
7:30 + Mariannę i Franciszka Chmielaków.
7:30 + Mariannę Szostak oraz cr. Miłoszów
i Szostaków.
7:30 + Andrzeja Janika (od Elżbiety i Antoniego Cięciua z dziećmi).
9:00 + Mariana Stanisławiaka.
18:00 MSZA ZBIOROWA + Ryszarda (5 r.
śm.) i Jadwigę Pucha, Krystynę i Władysława Galasów. + Zofię Zawadka (7 r. śm.), Jana
Zawadkę, Stanisława i Wita Skibów. +Janinę
Soroka (m-c po śm.).
Niedziela 3.02. – 4 niedziela zwykła
7:00 + Dz.-bł. W 35 r. założenia Kółka Różańcowego św. Kingi z prośbą o bł. Boże i

opiekę MB dla członkiń i ich rodzin.
8:30 Dz.-bł. Za otrzymane łaski w minionym
roku z prośbą o dalsze łaski w nowym roku
dla rodz. Zakrzewskich.
8:30 + Helenę Pawłowską (gr. 3).
10:00 + Wiesława Kalinowskiego (8 r. śm.)
11:30 + Janinę i Jana Dzienniaków.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Adama Dadacza (4 r. śm.).

Nasza codzienna modlitwa
PN.: 2 Sm 5,1-7.10; Ps 89,20-22.25-26; 2 Tm 1,10b;
Mk 3,22-30; WT.: 2 Sm 6,12b-15.17-19; Ps 24,710; Mt 11,25; Mk 3,31-35; ŚR.: 2 Sm 7,4-17; Ps
89,4-5.27-30; Mk 4,1-20; CZ.: 2 Sm 7,18-19.24-29;
Ps 132,1-5.11-14; Ps 119,105; Mk 4,21-25; PT.: 2
Sm 11,1-4a.5-10a.13-17.27c; Ps 51,3-7.10-11; Mt
11,25; Mk 4,26-34; SB.: Ml 3,1-4 (Hbr 2,14-18); Ps
24,7-10; Łk 2,32; Łk 2,22-40 (Łk 2,22-32).
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 27.01.2008.

III Niedziela Zwykła

§Dzisiejsza niedziela (ostatnia niedziela
stycznia) tradycyjnie obchodzona jest jako
Światowy Dzień Trędowatych (od 1954
roku). Wiemy, jak straszna w skutkach jest
ta choroba. Starajmy się więc pomóc, aby
dotknięci nią byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności i wolności. Dziś na
świecie trędowatymi opiekują się głównie
chrześcijańscy misjonarze. Jednym z nich
był znany ojciec Marian Żelazek, który ponad 30 lat pracował wśród trędowatych w
Indiach. Zmarł w kwietniu ubiegłego roku.
§W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W pierwszy
piątek rano spowiedź i Msze św. o godz.
7.00 i 7.30, potem popołudniowa spowiedź
od godz. 16.00. Po południu Msze św. o
godz. 16.30 i 18.00. O godz. 17.15 jak w
każdy piątek wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja. W pierwszą sobotę, 2
lutego, obchodzimy święto Ofiarowania
Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej.
Msze św. w tym dniu o godz. 7.00, 7.30.
9.00 i 18.00. Na Msze Święte przyniesiemy
świece, zwane gromnicami, i je pobłogosła

wimy. Dawniej zapalone gromnice wystawiano w oknach podczas burzy i wkładano
w dłonie konających. Święto Ofiarowania
Pańskiego ukazuje nam Chrystusa-Światłość świata, który nieustannie oświeca
drogi naszego życia. A po drogach wiary
dobrze jest kroczyć z Chrystusową Matką.
§Z inicjatywy Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym
Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą
modlitwą obejmiemy osoby podejmujące
służbę Bogu i ludziom w zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia będziemy prosić o
liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie
parafialnej. Wesprzemy też materialnie
borykające się z trudnościami klasztory i
domy zakonne. Taca z 2 lutego jest przeznaczona na zakony klauzurowe.
§W tym tygodniu kończymy wizytę
duszpasterską. Dziękujemy wszystkim
mieszkańcom naszej parafii, u których gościliśmy z wizytą duszpasterską. Bóg zapłać za serdeczne przyjęcie i za ofiary złożone przy okazji kolędy, a przeznaczone na
potrzeby parafii. Jeśli do kogoś nie trafiliśmy lub nie zastaliśmy kogoś w domu, a
chciałby przyjąć odwiedziny duszpasterskie – zapraszamy dzisiaj po Mszy św. do
zakrystii, by indywidualnie ustalić termin
kolędy. Proponujemy termin 30 stycznia,
gdyż wtedy dwóch księży będzie mogło od
godz. 16.00 realizować umówione wizyty.
Oto plan kolędy w tym tygodniu:
28.01. Poniedziałek Piaskowa bloki 51,
51a i 53 (3) Polna bloki 19, 19a i 19b (2)
29.01. Wtorek Błękitna bloki 1a, 1b i 3
(3) Wawerska bloki stare i nowe (2)
30.01. Środa Polna bloki 42, 42c, 44 (3)
Kolędę rozpoczynamy codziennie o godz.
16.00. Do środy włącznie kancelaria będzie
czynna tylko rano, w godz. 9.00 – 10.45.
Po zakończonej kolędzie kancelaria będzie
czynna jak to było dotychczas: od poniedziałku do soboty w godz. 9.00 – 10.45 i
16.00 – 17.45.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
• W poniedziałek, 28 stycznia, wspominamy świętego Tomasza z Akwinu (12251274), Doktora Kościoła, wybitnego
uczonego filozofa i teologa, patrona uniwersytetów i szkół katolickich.
• We wtorek, 29 stycznia, czcimy błogosławioną Bolesławę Lament (1862-1946),
założycielkę Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.
• W czwartek, 31 stycznia, modlimy się
ze świętym Janem Bosco (1815-1888),
założycielem salezjanów i Zgromadzenia
Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych,
wielkim pedagogiem i apostołem młodzieży.

WSCHODZI RADOŚĆ

Ciemności bywają różne: gdy noc nastaje,
gdy wokoło zamęt i kraj pogrążony w niepewności, gdy zło się rozprzestrzenia, gdy brakuje
pracy, królują przemoc i bezmyślność. Czy nie
jesteśmy narodem kroczącym w ciemnościach?
Gorzej, gdy ciemności ogarną rodzinę i sprawy
osobiste — jakże ciemno w sercu. Mrokiem
spowijają nas doniesienia o wojnach i kataklizmach. Ciemnością jest zawsze chwila śmierci
bliskich. Pokażcie mi człowieka, którego by choć
raz w życiu nie ogarnęły duchowe ciemności i
wewnętrzne mroki. Nawet dzieci nie są wolne
od tych doświadczeń. Dlatego człowiek prędzej
czy później stawia pytanie o sens życia i o sens
istnienia świata. A gdy nie potrafi znaleźć odpowiedzi, gdy ciemności długo nie ustępują, gdy
po omacku szukając drogi przez życie, raz, drugi,
dziesiąty rozbije sobie głowę o czyhające wokół
przeszkody... A gdy uzna, że życie, świat i cała ta
szamotanina nie mają sensu, pozostaje upić się,
sięgnąć po narkotyk lub skoczyć w ciemność
jeszcze większą, życie sobie odbierając. Ale czy
to ma sens?
Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło
wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci
światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać...
Czy prorok i Ewangelista mówią tylko o mieszkańcach Galilei? Nie, także o nas. Zważcie, że
Jezus zaczyna nauczanie nie od teoretycznych
wywodów na temat sensu życia. Nie od prób
wyjaśniania zawiłości historii świata. Zaczyna od
— zdawać by się mogło banalnego — wezwania: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie! Całą filozofię sensu życia Jezus
odłożył na później i nie słowa były najważniejsze,
On po prostu zmartwychwstał.
Mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło jednak już, od razu, gdy tylko zaczął
głosić Ewangelię. Co w niej było takiego niezwykłego? Człowiek! Taka jest logika Bożego planu:
Syn Boży staje się człowiekiem, aby człowiekowi
przywrócić jego godność, wielkość, znaczenie.
Tę najprostszą wielkość zasadzającą się na sumieniu czystym i prawym, na dobroci wobec
innych, na wymaganiach stawianych sobie, na
pokorze i ufności wobec Boga.
Nieefektowna taka wielkość? Nie będę przekonywał. Trzeba jej doświadczyć, by odkryć,
jak bardzo potrafi wypełnić serce człowieka, ile
pokoju wlać w otoczenie. Wiele dręczących problemów, pytań, wątpliwości rozjaśnia się wtedy
i maleje. Życie nabiera sensu, a każdy dzień nowego blasku. Czy ciemności znikają bez reszty?
Bynajmniej. Ale człowiek nawet w mroku odnajduje drogę bezpieczną, pełną pokoju i radości.
Czy wszyscy chrześcijanie tą drogą idą? I tak,
i nie. Drogi, którą jest Jezus i Jego Ewangelia,
trzeba bowiem szukać wciąż na nowo. Zauważ,
to dwie sprawy: Najpierw trzeba szukać Jego
samego — nie historycznego wspomnienia, nie
postaci z podręczników, ani nawet z kazań. Żywego, bliskiego, towarzyszącego nam na każdym
kroku. Po drugie — trzeba poznawać głębiej i
dokładniej treść Ewangelii zapisanej na kartach
Nowego Testamentu i obecnej w żywej tradycji
Kościoła. Gdy Pan jest światłem naszego życia,
lęki znikają. Wschodzi radość.
Ks. Tomasz Horak

Kontakt z Redakcj¹ Biuletynu poprzez Kancelariê Parafialn¹. Nak³ad 1000 egz.

Ks Proboszczowi
Kazimierzowi Gniedziejko
z okazji pierwszej rocznicy
uroczystego kanonicznego objęcia
naszej parafii w dn. 28.01.2007 r.
błogosławieństwa Bożego
i radości z pasterzowania nam
życzą parafianie
PO CO ŻYJĘ.
DOKĄD ZMIERZAM?

Czy żyjemy po to, abyśmy gromadzili dobra
materialne albo, aby pomnażać swoje konto bankowe? A może po to, żeby dostarczać sobie przyjemności? Albo zdobywać stanowiska, zaszczyty? Potrzebujemy dóbr materialnych, godziwej
rozrywki, potrzebni są ludzie na stanowiskach,
ale nie takie są cele ludzkiego życia. Nie one są
najważniejsze. Czy żyjemy więc po to, żeby służyć rodzinie, Ojczyźnie, nauce? - Są to przecież
dobre sprawy i dobre cele. Ale czy one same w
sobie mogą zaspokoić serce człowieka?
Po co żyjemy? Żyjemy przede wszystkim po
to, aby Boga poznawać, miłować, wielbić, służyć
Mu i w ten sposób zasługiwać sobie na życie
wieczne. Tu na ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami, wędrowcami do “Domu Ojca”, do naszej
wiecznej Ojczyzny, gdzie Bóg, o ile pełnimy Jego
wolę, otrze z naszych oczu “wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni
trudu już nie będzie...” (Ap 21,4).
“Niespokojne jest serce człowieka dopóki nie
spocznie w Tobie, Boże” - powiedział św. Augustyn. Tylko w Nim można znaleźć spełnienie,
nasycenie, sens życia. Zostaliśmy stworzeni z tęsknotą za świętością, najwyższym Dobrem, nieskończonością, wiecznością. Dla Siebie stworzył
nas Bóg, aby móc dzielić z nami Swoje szczęście.
Tyle pokus, aby stłumić tę tęsknotę i odwrócić się od Boga. Tylu ugrzęzło w egocentryzmie,
zmysłowości, pazerności, materializmie. Stale
toczy się walka o nasze dusze. Czy zdajesz sobie
z tego sprawę? Jest to walka na śmierć i życie. I
chodzi tu nie o życie doczesne, ale wieczne: twoje
wieczne szczęście albo twoje wieczne nieszczęście. Bo jest niebo, ale jest i piekło. Martwisz się
o tyle rzeczy, swoje zdrowie, dobrą opinię, czy
będziesz miał pracę... Czy martwisz się także o
swoje zbawienie? O tyle różnych rzeczy zabiegasz, tyle wysiłku wkładasz w zdobycie ich... Czy
z równą gorliwością zabiegasz o niebo? Masz tylko jedno życie, jedną jedyną szansę. Nie pozwól,
by przeciekła ci ona jak woda przez palce.
Co jest ważne? Co jest najważniejsze? Kiedy
staniemy w bliskości śmierci, u kresu życia, dostrzeżemy to z największą wyrazistością. Śmierć
nadaje naszym czynom, myślom, słowom właściwą perspektywę... Pomyśl czasem o swojej
śmierci, a wtedy łatwiej ci będzie odkryć, po co
żyjesz i dokąd zmierzasz. I łatwiej ci będzie wtedy
odkryć twoją tęsknotę za Bogiem, bo dla Siebie
stworzył cię Bóg.
O. Wojciech

www.parafiajozefow.pl

