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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Iz 2,1-5; Ps 122,1-2.4-9; Ps 80,4; Mt 8,5-
11; WT.: Iz 11,1-10; Ps 122,1-2.7-8.12-13.17; Łk 
10,21-24; ŚR.: Iz 25,6-10a; Ps 23,1-6; Mt 15,29-37; 
CZ.: Iz 26,1-6; Ps 118,1.8-9.19-21.25-27; Iz 55,6; 
Mt 7,21.24-27; PT.: Iz 29,17-24; Ps 27,1.4.13-14; 
Mt 9,27-31; SB.: Iz 30,19-21.23-26; Ps 147,1-6; Iz 
33,22; Mt 9,35-10,1.6-8.
(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 63, 
16b-17. 19b; 64, 3-7)
Tyś, Panie, naszym Ojcem, “Odkupiciel nasz” 
to Twoje imię odwieczne. Czemuż, o Panie, 
dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, 
tak iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń 
przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje 
sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś 
rozdarł niebiosa i zstąpił przed Tobą skłębiły się 
góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, 
żeby jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, 
co w nim pokłada ufność. Wychodzisz naprze-
ciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i 
pamiętają o Twych drogach. Oto Tyś zawrzał 
gniewem, bośmy grzeszyli przeciw Tobie od 
dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byli-
śmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak 

skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy 
zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak 
wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt 
się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skry-
łeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w 
moc naszej winy. A jednak, Panie, Tyś naszym 
Ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. 
Dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy.
CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU 
ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO 
KORYNTIAN (1 Kor 1, 3-9)
Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana 
Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję wciąż 
za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. 
W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we 
wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie pozna-
nie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w 
was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, 
gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego 
Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was 
aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień 
Pana naszego Jezusa Chrystusa Wierny jest 
Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem 
swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

Intencje mszalne od 30.11. do 07.12.2008 r.
Niedziela 30.11. – 1 Niedziela Adwentu - ŚW. 
ANDRZEJA, APOSTOŁA
7:00 + Zdzisław Frankowski.
7:00 + Danutę Mart (Gr. 30).
8:30 + Sławomira i cr. Baranów, Ignacego Za-
krzewskiego.
10:00 + Edwarda Kaniewskiego (12 r. śm.), 
Jana Kaniewskiego.
11:30 + Andrzeja i Genowefę Cybulskich.
13:00 Za Parafian. 
18:00 + Andrzeja w dniu imienin, Władysława 
Jarząbków.
Poniedziałek 1.12. 
7:00 + Ryszarda Truskolaskiego (Gr. 1).
7:00 + Emanuela Bagińskiego.
7:00 + Lucjana Bogusza (mies. po śm.).
7:30 
18:00 + Wandę i Andrzeja Biernackich.
Wtorek 2.12. 
7:00 + Ryszarda Truskolaskiego (Gr. 2).
7:00 + Jacka Mołotkiewicza (6 r. śm.), Leoka-
dię Rosłonek.
7:00 + Waleriana (100 r. ur.); o bł. Boże dla 
Adama w 60 urodziny.
7:30 + Marię Kozińską (mies. po śm.).
7:30 
18:00 + Scholastykę Przywóską (15 r. śm.).
Środa 3.12. - Św. Franciszka Ksawerego, 
prezbitera

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO MARKA (Mk 13, 33-37)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Uwa-
żajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas 
ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z 
człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił 
swój dom, powierzył swoim sługom staranie 
o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a 
odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czu-
wajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu 
przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu 
kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przy-
szedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam 
mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!

7:00 + Ryszarda Truskolaskiego (Gr. 3).
7:00 + Tadeusza Zamęckiego (4 r. śm.).
7:30 
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Adolfa Głowalę (mies. po śm.)
Czwartek 4.12. 
7:00 + Ryszarda Truskolaskiego (Gr. 4).
7:00 + Natalię Czepik (mies. po śm.).
7:00 Dz.-bł. w 51 urodziny Jadwigi z prośbą 
o wszelkie potrzebne łaski dla Jubilatki i jej 
uczniów.
7:30 + Barbarę Kornacką.
18:00 + Helenę Lisowską (4 r. śm.) i Ewę Gra-
necką (14 r. śm.).
Piątek 5.12. 
7:00 + Ryszarda Truskolaskiego (Gr. 5.)
7:00 
7:30 
16:30 + Genowefę Dąbrowę oraz Eugeniusza 
Rusaka.
18:00  MSZA ZBIOROWA
Sobota 6.12. 
7:00 + Ryszarda Truskolaskiego (Gr. 6).
7:00 + Juliannę (4 r. śm.) i Franciszka Maś-
niaków, Zygmunta Szymańskiego, Henryka 
Parzyszka.
7:30 + Marię Helenę Sierpińską (mies. po 
pogrz.)
7:30 
17:00  Ślub: Emil Dziubek i Krystyna Czuber.
18:00 MSZA ZBIOROWA 
+ Józefa Górskiego (2 r. śm.).
Niedziela 7.12. – 2 Niedziela Adwentu 
7:00 + Andrzeja i Bolesława Nojków oraz cr. 
Ciborków i Nojków.
7:00 + Ryszarda Truskolaskiego (Gr. 7).
8:30 + Józefę Pielak.
10:00 + Jana Mazka (13 r. śm.).
11:30 + Marię Batory (im.)
13:00 Za Parafian. 
18:00 + Helenę (21 r. śm.), Zofię, Władysława, 
Jerzego i Krystynę Szczypków.

Ogłoszenia duszpasterskie 30.11.2008. 
I Niedziela Adwentu

Dzisiejszą niedzielą w Kościele roz-
poczynamy nowy rok liturgiczny, a jed-
nocześnie wchodzimy w okres Adwentu, 
który jest radosnym oczekiwaniem na 
przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy 
zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia 
Chrystusa przy końcu czasów. Zaś kolejne 
dni mają służyć naszemu bezpośredniemu 
przygotowaniu do Świąt Bożego Narodze-
nia. Wykorzystajmy ten czas dla odnowie-
nia i umocnienia więzi z Bogiem i bliźni-
mi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w 
Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem 
adwentowego oczekiwania na przyjście 
Odkupiciela. Podczas Mszy Świętych bę-
dzie Ją symbolizowała zapalona roratnia 
świeca. Starajmy się naśladować Jej bez-
graniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu 
i ludziom. 
Zachęcamy do licznego udziału w ro-

ratach, odprawianych codziennie od po-
niedziałku do soboty o godz. 7.00 rano. 
Przychodzimy na nie ze świecami opa-
trzonymi lampionami (również dorośli), 
pomóżmy dzieciom wziąć udział w Rora-
tach. Można już dzisiaj w naszym kiosku 
parafialnym kupić świece i lampiony - po 
złotówce. Pamiętajmy: Roraty zaczynamy 
już jutro o godz. 7.00. Niech nie zabrak-
nie także podejmowanych dobrowolnych 
umartwień, zwłaszcza powstrzymania 
się od hucznych zabawach. Pamiętajmy 
o wsparciu wszystkich potrzebujących, 
zwłaszcza dzieci z biednych rodzin, osób 
starszych, samotnych, choćby przez zakup 
świec Caritasu, które są już do nabycia w 
naszym kiosku. Zachęcamy też do odpra-
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ZDROWY JAK KAPITALIZM
Wbrew obiegowej opinii Kościół w swo-

im nauczaniu nigdy nie krytykował kapi-
talizmu jako takiego. Wręcz przeciwnie, 
podkreślano, że wolny rynek, własność i 
wolność to elementy idące jak najbardziej 
w parze z chrześcijańskim personalizmem. 
To właśnie nasz Papież w encyklice „Cen-
tesimus annus” jednoznacznie opowie-
dział się za gospodarką wolnorynkową, 
dostrzegając jej znaczenie dla normalnego 
funkcjonowania jednostki. „Współczes-
na ekonomia przedsiębiorstwa zawiera 
aspekty pozytywne, których korzeniem 
jest wolność osoby, wyrażająca się w wie-
lu dziedzinach, między innymi w dziedzinie 
gospodarczej” - pisał Papież. Rzecz jasna, 
Jan Paweł II nie był też aż tak ortodoksyj-
nym kapitalistą, aby nie dostrzegać ko-
nieczności ograniczenia w pewnych sytua-
cjach mechanizmu rynkowego. Furtkę dla 
interwencjonizmu państwowego widział w 
sprawach dotyczących dobra wspólnego.

Zawsze też przestrzegał przed „dzikim” 
kapitalizmem, podkreślając, że w centrum 
każdego działania - także tego biznesowe-
go - musi znajdować się człowiek. Potrze-
ba moralnego korzystania z każdej rzeczy. 
Nie pokładajcie zaufania w pieniądzu i 
bogactwie. Pomnażajcie dostatek, ale nie 
bądźcie krwiożerczymi rekinami - apelował 
wielokrotnie.

„System finansowy powinien być przed-
miotem zatroskania człowieka i nie powin-
na nim kierować wyłącznie żądza zysku, 
gdyż w przeciwnym wypadku traci głowę” - 
napisała niedawno Rada do spraw Rodzin-
nych i Społecznych Konferencji Biskupów 
Francji w dokumencie „W sercu kryzysu: 
tworzyć kredyt, tworzyć zaufanie”. Podkre-

Co roku Adwent uświadamia nam, że znowu za 
bardzo przywiązaliśmy się do tego świata i zagnieź-
dziliśmy się zbytnio w teraźniejszości. Zapomnieli-
śmy, że ten świat będzie miał swój kres i że nic nie 
pozostanie takie, jakie jest. Adwent każe nam spoj-
rzeć, wybiec w przyszłość. Jest ona tak samo jak 
teraźniejszość pełna i światła, i ciemności. Ale na-
szą przyszłością jest Jezus Chrystus! On jest Tym, 
który przyszedł i który przyjdzie powtórnie; On jest 
Tym, który nieustannie przychodzi. A chrześcija-
nie czekają na Jego dzień, Jego Adwent. Adwent 
to znaczy: przyjście, przyjście Boga do człowieka. 
Bóg wychodzi nam naprzeciw: daje nam teraźniej-
szość, czas obecny jako czas łaski, jako drogę w 
przyszłość. “Ja jestem drogą” - mówi Jezus, Wcie-
lony Bóg, który wszedł w naszą rzeczywistość. 

Adwent przypomina, że chrześcijanie to ludzie 
pełni wdzięczności i błogosławionej niecierpliwo-
ści. Jak mówi św. Paweł, mamy być wdzięczni za 
dary Ducha: za wiarę i nadzieję na “objawienie się 
Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Jego przyjścia 
winniśmy niecierpliwie wyczekiwać, Jemu mamy 
wyjść naprzeciw, do Niego wytrwale zdążać. A sto-
pień naszej świętej niecierpliwości zależy od wiel-

BÓG PRZYCHODZI
kości naszej wiary i miłości. Ich zaś świadectwem 
w codzienności jest wierność. Czy może być wier-
ny ktoś, kto spotkanie z Panem odkłada niemalże 
na święty nigdy? 

Adwent nawołuje nas do czujności: “Uważajcie 
i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadej-
dzie” - głosi dzisiejsza Ewangelia. Czuwać to zna-
czy: widzieć jasno rzeczywistość, w której żyjemy i 
rzeczywistość, ku której zmierzamy. Jest nią Chry-
stus, który już teraz przebywa pośród nas w swoim 
słowie, sakramencie i bracie. 

Adwent ogłasza, że Bóg jest blisko, bardzo 
blisko. Można się z Nim spotkać. My, ludzie, nie 
mamy żadnej miary, którą moglibyśmy zmierzyć 
Jego niezmierzoność; nie mamy rąk, które mo-
głyby Go uchwycić; nie dysponujemy pojęciami, 
które mogłyby ująć Jego istotę i pomogłyby nam 
Go pojąć. Ale On dał nam serce zdolne Go szukać i 
znaleźć. Bóg jest blisko, choć w ukryciu. 

Rozpoczynający się dziś czas Adwentu wzywa 
nas do powrotu na Boże drogi, ażeby przychodzący 
Pan nie zastał nas zbłąkanych na bezdrożach, w 
ciemnych zaułkach i ślepych uliczkach. 

Ks. Adam Kalbarczyk

ślono w nim, że obecna sytuacja „wzywa 
nas do zadania sobie pytań na temat na-
szego stylu życia, naszego stosunku do 
pieniędzy, naszego sposobu korzystania 
ze swych oszczędności i zaciągania kre-
dytu”.

Głos w sprawie kryzysu zabrał także 
sam Benedykt XVI. Papież podkreślił, że 
kryzys finansowy jest dowodem na pustkę 
pogoni za pieniądzem. „W upadku wiel-
kich banków, w znikaniu pieniędzy do-
strzegamy, że są one niczym, że chodzi o 
realia drugorzędne, a kto na nich buduje, 
jakby budował na piasku” - stwierdził Oj-
ciec Święty, odnosząc się do ewangelicz-
nej przypowieści o dobrej i złej budowie. 
Wskazał przy tym, że tylko Słowo Boże 
jest jedyną wartością i fundamentem całej 
rzeczywistości.

Łukasz Kaźmierczak

ZWYŻKA NA RYNKACH WIARY
Stara maksyma: „jak trwoga, to do Boga”, 

znajduje po raz kolejny swoje potwierdzenie 
właśnie dziś. Bo wiara to najlepsza waluta cza-
sów kryzysu. Dlatego amerykańskie kościoły, 
zbory i synagogi przeżywają prawdziwe oblężenie 
wiernych. „Białe kołnierzyki” i „Czerwone szelki” 
szukają tam duchowego pocieszenia i wsparcia 
- także tego finansowego. „Siedzą, płaczą i wy-
glądają na wykończonych” - powiedział niedawno 
o swoich parafianach ks. Mark Bozzuti-Jones, 
proboszcz anglikańskiej parafii św. Trójcy leżącej 
na nowojorskim Wall Street. A przecież ci sami 
ludzie jeszcze do niedawna zarabiali prawdziwe 
krocie i trzęśli rynkami finansowymi od Londynu 
po Tokio. Dziś z większą niż do tej pory uwagą 
zaczynają wsłuchiwać się w to, co Kościół ma im 
do przekazania właśnie na obecne trudne czasy 
- być może pierwsze w ogóle takie czasy w całym 
ich dotychczasowym życiu.

wienia nowenny do Dzieciątka Jezus w 
dniach do 16 do 24 grudnia albo w okresie 
Bożego Narodzenia.
Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30 spot-

kanie dla rodziców i dzieci klas II przed 
uroczystością I Komunii św. 
W środę, 3 grudnia, obchodzimy Dzień 

Misyjny. W naszych modlitwach pamiętaj-
my szczególnie o misjonarzach duchow-
nych i świeckich. Każdy z nas jest zobo-
wiązany do wypełnienia nakazu Chrystusa: 
„Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie 
narody…”.
W tym tygodniu przypada pierwszy 

czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobo-
ta miesiąca. W piątek dodatkowa Msza św. 
o godz. 16.30, a spowiedź po południu od 
godz. 16.00.
Za tydzień z racji I niedzieli miesiąca po 

Mszy św. o godz. 13.00 wystawienie Naj-
św. Sakramentu i Adoracja, a po niej spot-
kanie Kół Żywego Różańca.
W niedzielę za tydzień po Mszach św. 

przed kościołami w całej Polsce, a więc i u 
nas odbędzie się zbiórka do puszek na po-
moc dla Kościoła na wschodzie. 
Proszono nas jeszcze o podanie ogłosze-

nia: Stowarzyszenie Wspierania Edukacji 
i Rodziny „Sternik” zaprasza na wykłady 
dla rodziców pragnących doskonalić swo-
je umiejętności wychowawcze. Szczegóły 
dotyczące tematów wykładów oraz dat i 
miejsca ich wygłoszenia można znaleźć w 
ulotkach znajdujących się przy wyjściu z 
kościoła. Stowarzyszenie „Sternik” pro-
wadzi Przedszkole, szkołę podstawową i 
gimnazjum dla dziewcząt „Strumienie” 
oraz szkołę podstawową i gimnazjum dla 
chłopców „Żagle”. Oparta na wartościach 
chrześcijańskich edukacja prowadzona jest 
w myśl zasady, że szkoła ma być przedłuże-
niem domu.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

•2 XII – bł. Rafał Chyliński (1694-1741), 
prezbiter z Zakonu Braci Mniejszych Kon-
wentualnych (wspomnienie obowiązko-
we);

•3 XII – św. Franciszek Ksawery (1506-
1552), prezbiter, jezuita, uważany za jedne-
go z największych misjonarzy w dziejach 
Kościoła (wspomnienie obowiązkowe);

•4 XII – św. Barbara, dziewica i męczen-
nica z przełomy III i IV wieku, szczególna 
patronka górników i hutników (wspomnie-
nie obowiązkowe);

•4 XII – św. Jan Damasceński (ok. 650-
750), prezbiter i Doktor Kościoła, autor ka-
nonów Kościoła Wschodniego (wspomnie-
nie dowolne);

•6 XII – św. Mikołaj, biskup Miry Licyj-
skiej, który żył na przełomie III i IV wieku; 
sławę i cześć w Kościele zyskał sobie dzię-
ki wyjątkowej dobroci i mądrości (wspo-
mnienie dowolne).


