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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Rdz 3,9-15.20; Ps 98,1-4; Ef 1,3-6.11-12; Łk 
1,28; Łk 1,26-38; WT.: Iz 40,1-11; Ps 96,1-3.10-13; 
Mt 18,12-14; ŚR.: Iz 40,25-31; Ps 103,1-4.8.10; Mt 
11,28-30; CZ.: Iz 41,13-20; Ps 145,1.9-13; Iz 45,8; 
Mt 11,11-15; PT.: Iz 48,17-19; Ps 1,1-4.6; Mt 11,16-
19; SB.: Syr 48,1-4.9-11; Ps 80,2-3.15-16.18-19; Łk 
3,4.6; Mt 17,10-13.
(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 40, 
1-5. 9-11)
Pocieszcie, pocieszcie mój lud! - mówi wasz Bóg. 
Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do 
niego, że czas jego służby się skończył, że niepra-
wość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana 
karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy,
Głos się rozlega:
Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni,
wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu 
Bogu! Niech się podniosą wszystkie doliny, a 
wszystkie góry i wzgórza obniżą; równiną nie-
chaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną 
gładką.
Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie 
ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały.
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej 
nowiny w Syjonie! Podnieś mocno twój głos, 
zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś 
głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: Oto 
wasz Bóg!

Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego 
dzierży władzę.
Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego 
zapłata. Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, 
gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na 
swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. 
CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTE-
GO PIOTRA APOSTOŁA (2 P 3, 8-14)
Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was 
tajne, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, 
a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z 
wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są prze-
konani, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w 
stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych 
zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawró-
cenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, 
w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy 
się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej 
zostaną znalezione. Skoro to wszystko w ten 
sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być 
wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy 
oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście 
dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pój-
dzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. 
Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego 
nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała 
sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując 
tego, starajcie się, aby /On/ was zastał bez plamy 
i skazy - w pokoju.

Intencje mszalne od 07.12. do 14.12.2008 r.
Niedziela 7.12. – 2 Niedziela Adwentu 
7:00 + Andrzeja i Bolesława Nojków oraz cr. 
Ciborków i Nojków.
7:00 + Mariana Kasprzaka (Gr. 6).
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.
Poniedziałek 8.12. – NIEPOKALANE PO-
CZĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY
7:00 + Mariana Kasprzaka (Gr. 7).
9:00 + Mariannę i Juliana Więckowskich.
11:00 
16:30 + Mariana Sierotę, Jana Zawadkę oraz o 
błogosławieństwo Boże dla Wiesława w dniu 
urodzin.
18:00 + Bronisławę (20 r. śm.), Alicję i Feliksa 
Murawskich.
Wtorek 9.12. 
7:00 + Mariana Kasprzaka (Gr. 8).
7:00 + Leokadię Rosłonek i Jacka Mołotkiewi-
cza.
7:00 + Mieczysława Kmiecia.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
MARKA (Mk 1, 1-8)
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu 
Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto 
Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przy-
gotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: 
Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki. 
Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest 
nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciąg-
nęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy 
mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego 
chrzest w rzece Jordan, wyznając /przy tym/ swe 
grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej 
i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą 
i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną moc-
niejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się 
schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja 
chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie 
Duchem Świętym.

7:30 + Kazimierę i Stefana Muranowiczów, cr. 
Muranowiczów i Grochalów.
18:00 + Leokadię i Józefa Pluskotów.
Środa 10.12. - Najśw. Maryi Panny Loretań-
skiej
7:00 + Mariana Kasprzaka (Gr. 9).
7:00 + Wawrzyńca i Wiktorię Gasów, Henrykę 
Zaroń.
7:00 + Mieczysława Kmiecia.
7:30 
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Kazimierza Jankowskiego (34 r. śm.) i jego 
rodziców oraz brata Eugeniusza. + Andrzeja 
Wiśniewskiego (1 r. śm.). + Walerię i Stanisła-
wa Kucharczyków, Marię Oszczak, Aleksandra 
Strzałkowskiego.
Czwartek 11.12. 
7:00 + Mariana Kasprzaka (Gr. 10).
7:00 + Mieczysława Kmiecia.
7:00 + Wawrzyńca i Wiktorię Gasów, Henrykę 
Zaroń.
7:30 
18:00 + Aleksandra Cieślińskiego.
Piątek 12.12. 
7:00 + Mariana Kasprzaka (Gr. 11).
7:00 + Mieczysława Kmiecia.
7:30 + Wiesława Chorosia (8 r. śm.).
18:00 O bł. Boże dla Piotra Tomaszuka w 18 
urodziny.
Sobota 13.12. - Św. Łucji, dziewicy i męczen-
nicy
7:00 + Mariana Kasprzaka (Gr. 12).
7:00 + Mariana Wójcika (16 r. śm.).
7:00 + Stefana Szwarczyńskiego (mies. po 
śm.).
7:30 
18:00 + Zbigniewa Wielgosza (7 r. śm.).
Niedziela 14.12. – 3 Niedziela Adwentu 

7:00 + Mariana Kasprzaka (Gr. 13).
7:00 + Irenę Gawryjołek (20 r. śm.).
8:30 + Aleksandrę i Tadeusza Masnych, ich ro-
dziców i rodzeństwo.
10:00 + Tadeusza Wyłupek (12 r. śm.), Jadwigę 
i Ignacego Wyłupków.
11:30 + Franciszka, Józefę i Wiktora Jarząb-
ków.
13:00 Za Parafian. 
18:00 Dz.-bł. w 18 urodziny Doroty z prośbą o 
pomyślne zdanie matury.

Ogłoszenia duszpasterskie 07.12.2008. 
– II Niedziela Adwentu

wDziś druga niedziela Adwentu. Niech ten 
święty czas mobilizuje każdego do ducho-
wej odnowy. Przygotowujemy się bowiem 
na spotkanie z Panem, który przyjmuje na 
siebie nasze człowieczeństwo po to, aby je 
przemienić, uświęcić. Nie pozwólmy, by 
religijny charakter Adwentu zagłuszyły na-
chalne, głośne reklamy i przedświąteczna 
bieganina między regałami w marketach.
wWśród adwentowych umartwień i wy-

rzeczeń niech znajdzie się także miejsce na 
walkę z nałogami i słabościami, zwłaszcza 
z alkoholizmem. Może warto właśnie w 
tym czasie włączyć się w wielką krucjatę 
walki o trzeźwość naszego narodu. Ten ad-
wentowy wysiłek pięknie wpisuje się w za-
dania, jakie stawia przed nami tegoroczny 
program duszpasterski, kiedy szczególną 
troską mamy otoczyć całe ludzkie życie. 
Poprzez trzeźwość i wolność od nałogów 
wypowiadamy stanowcze „nie” cywilizacji 
śmierci.
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W niedzielę 7 grudnia po raz kolejny we 
wszystkich kościołach w Polsce odbędzie 
się zbiórka do puszek w ramach obchodzo-
nego Dnia Modlitw za Kościół na Wscho-
dzie. Zebrane do puszek ofiary pomogą 
wiernym na Wschodzie wyremontować 
zniszczone świątynie i wspomogą działania 
charytatywne. 

“Kościół na Wschodzie był prześladowa-
ny, niszczony duchowo i materialnie. Niech 
te ofiary zbierane do puszek będą darem 
dla ludzi, którzy do dzisiaj są pozbawieni 
kościołów, aby powstawały kolejne” - po-
wiedział ordynariusz radomski bp Zygmunt 

RORATY
Roraty, adwentowe msze odprawiane 

o wschodzie Słońca, podkreślają wyjątko-
wość okresu Adwentu. Nazwa “roraty” po-
chodzi od zwyczajowej pieśni na wejście, 
rozpoczynającej się od słów “Rorate caeli 
desuper” - “Spuśćcie rosę niebiosa”. Msza 
roratnia, czyli msza wotywna o Najświęt-
szej Maryi Pannie w okresie Adwentu, jest 
śladem dawnego obchodzenia święta Zwia-
stowania Pańskiego w okresie Adwentu - 18 
grudnia. W starożytnych i średniowiecznych 
księgach liturgicznych polecano odprawia-

Świetlice Stowarzyszenia Forum Chrześcijańskie w Józefowie
W tym roku w świetlicy w Józefowie świętujemy 10 urodziny. Zajęcia dla dzieci 

odbywają się w budynku plebanii we środy, czwartki i piątki w godz. 14 – 18 pod 
opieką wychowawców. Są to zabawy świetlicowe,  nauka tańca, zajęcia kompute-
rowe i pomoc w odrabianiu lekcji oraz ciekawe imprezy w okresie ferii i wakacji. 
Uczestnicy mogą także liczyć na smaczny podwieczorek. Zapraszamy chętnych do 
udziału w zajęciach w świetlicy w Józefowie a także w drugiej świetlicy w domu 
parafialnym przy kościele w Michalinie. 

wWszystkich Parafian: dzieci, młodzież 
i dorosłych (z lampionami!) zachęcamy do 
licznego udziału w roratach, odprawianych 
w naszym kościele codziennie o godz. 7 
rano i dodatkowo w sobotę o godz. 18.00. 
wW poniedziałek, 8 grudnia, przypa-

da uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
NMP. Pochylamy się nad tajemnicą wiary, 
która mówi nam, iż Pan Bóg, wybierając 
Maryję na Matkę swego Syna, uchronił Ją 
od grzechu pierworodnego. Kościół także 
uczy, że Matka Boża nie popełniła żadnego 
grzechu uczynkowego. Dogmat o Niepoka-
lanym Poczęciu Maryi ogłosił papież Pius 
IX w 1854 roku. Prośmy naszą Najlepszą 
Matkę o wstawiennictwo u Syna we wszel-
kich potrzebach, zwłaszcza o wytrwałość 
do walki z każdym grzechem. Chcemy w 
naszej świątyni wyrazić Bogu wdzięcz-
ność za dar Niepokalanej Matki. Msze św. 
w tym dniu w naszym kościele o godz. 
7.00 (Roraty), 9.00, 11.00, 16.30 i 18.00. O 
godz. 11.00 odprawiona zostanie uroczysta 
Msza święta ku czci Maryi Niepokalanej, a 
po niej odmówimy Różańcowe Tajemnice 
Światła i inne modlitwy. Odmówimy też 
Akt Ofiarowania Parafii Maryi Niepoka-
lanej. Przewidujemy, że modlitwa będzie 
trwała do godz. 13.00. 
wPamiętajmy o wsparciu wszystkich po-

trzebujących, zwłaszcza dzieci z biednych 
rodzin, osób starszych, samotnych, choćby 
przez zakup świec Caritasu, które są do na-
bycia w naszym kiosku. 
wZa tydzień rozpoczynamy nasze Reko-

lekcje Adwentowe (14 –17 XII). Taca za 
tydzień będzie przeznaczona na nasze Se-
minarium Duchowne.
wStowarzyszenie Forum Chrześcijańskie 

tradycyjnie już w naszej parafii przed świę-
tami organizuje zbiórkę do puszek. Ofiary 
będą przeznaczone na żywnościowe paczki 
świąteczne dla potrzebujących rodzin z Jó-
zefowa. Serdecznie prosimy o przyłączenie 
się do naszej akcji przez udział w kweście 
w dniu 14 XII (za tydzień) i w kiermaszu 
stroików i ozdób świątecznych w niedzielę 
przedświąteczną 21 XII.
wBracia Doloryści zapraszają na Reko-

lekcje adwentowe dla młodzieży. Termin: 
12 - 14 grudnia 2008 r., miejsce: Dom Braci 
Dolorystów w Józefowie. Szczegóły na ta-
blicy ogłoszeń.
W tym tygodniu patronują nam:
9 XII – św. Jan Diego Cuahtlatoatzin (1474-
1548), nawrócony Indianin z Meksyku, wielki 
czciciel Matki Bożej (wspomnienie dowolne);
11 XII – św. Damazy I (ok. 305-384), papież; za 
jego pontyfikatu łacina stała się głównym języ-
kiem liturgii rzymskiej (wspomnienie dowolne);
12 XII Matka Boża z Guadalupe (wspomnienie 
dowolne);
13 XII – św. Łucja, dziewica i męczennica, która 
oddała życie w obronie wiary około 304 roku w 
Syrakuzach na Sycylii; patronka ociemniałych 
(wspomnienie obowiązkowe).

DZIEŃ MODLITW ZA KOŚCIÓŁ NA WSCHODZIE
Zimowski. Dodał również, że Kościół na 
Wschodzie był “prawdziwą Golgotą, gdzie 
Jezus Chrystus cierpiał w tych, którzy Go 
umiłowali i oddali swoje życie za wiarę i Ko-
ściół”.

W Kościele na Wschodzie pracuje ok. 
1300 duchownych, 250 księży diecezjal-
nych, 350 księży zakonnych i ponad 600 
sióstr zakonnych. Dzień modlitw za Kościół 
katolicki na Wschodzie ustanowiła Rada 
Programowa Zespołu Pomocy Kościelnej 
dla Katolików na Wschodzie przy Sekreta-
riacie Konferencji Episkopatu Polski.

źródło: isidorus.net

nie tej mszy o Najświętszej Maryi Pannie w 
tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie 
lub nawet przez cały Adwent. Tak wyjątkowa 
obecność Matki Bożej w Adwencie ma głę-
boki sens. Maryja jest mistrzynią adwento-
wego oczekiwania. Jako córka Izraela, jako 
Matka Pana Jezusa i jako Matka Kościoła. 
Z Izraelem czekała na Mesjasza, a kiedy 
Anioł zwiastował jej, że pocznie i porodzi 
Syna, Emmanuela, oczekiwała na Życie, 
które cudownie w niej wzrastało. Razem z 
Kościołem czeka na przyjście chwalebnego, 
uwielbionego Chrystusa, a królując w niebie 
razem z Nim, wspiera Kościół w jego ocze-
kiwaniu na ostateczny Dzień Pański. 


