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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Lb 24,2-7.15-17a; Ps 25,4-9; Ps 85,8; Mt 21,23-
27; WT.: So 3,1-2.9-13; Ps 34,2-3.6-7.17-19.23; Mt 
21,28-32; ŚR.: Rdz 49,2.8-10; Ps 72,1-4.7-8.17; Mt 
1,1-17; CZ.: Jr 23,5-8; Ps 72,1-2.12-13.18-19; Mt 
1,18-24; PT.: Sdz 13,2-7.24-25a; Ps 71,3-6.16-17; 
Łk 1,5-25; SB.: Iz 7,10-14; Ps 24,1-6; Łk 1,26-38.
(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 61, 
1-2a. 10-11)
Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie na-
maścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę 
ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, 
by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom 
swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej. 
Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje 
się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty 
zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedli-
wości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak 
oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak 
ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia 
swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni 
sprawiedliwość i chwalba wobec wszystkich 
narodów.

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU 
ŚWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA TESA-
LONICZAN (1 Tes 5, 16-24)
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W 
każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem 
wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! 
Wszystko badajcie, a co szlachetne - zacho-
wujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby 
pozór zła. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie 
uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i 
ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście 
Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest 
Ten, który was wzywa: On też tego dokona. 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO JANA (J 1, 6-8. 19-28)
Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan 
mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, 
aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy 
uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, 
lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. 
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali 
do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z 
zapytaniem: Kto ty jesteś?, on wyznał, a nie 
zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Me-
sjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś 

Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś 
prorokiem? Odparł: Nie! Powiedzieli mu więc: 
Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, 
którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? 
Odpowiedział: Jam głos wołającego na pusty-
ni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział 
prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród fa-
ryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do 
niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś 
ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? 
Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Po-
śród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który 
po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien 
odwiązać rzemyka u Jego sandała. Działo się to 
w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan 
udzielał chrztu.

Intencje mszalne od 14.12. do 21.12.2008 r.
Niedziela 14.12. – 3 Niedziela Adwentu - RE-
KOLEKCJE
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.
Poniedziałek 15.12. – REKOLEKCJE
7:00 + Mariana Kasprzaka (Gr. 14).
7:00 O bł. Boże dla Tomasza w r. urodzin oraz 
o opiekę MB.
9:00 ; 11:00; 16:30 
18:00 + Henryka Szymańskiego (27 r. śm.)
20:00 + Danutę Pilecką (20 r. śm.).
Wtorek 16.12. - REKOLEKCJE
7:00 + Mariana Kasprzaka (Gr. 15).
7:00 O zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla 
Elizy.
9:00; 11:00 
16:30 + Marcina Masłowskiego (mies. po śm.).
18:00 + Jana Borkowskiego.
20:00 Dz.-bł. w int. Małżonków Agnieszki  i 

Andrzeja Walewskich i ich dzieci: Barbary i 
Wiktora.
Środa 17.12. - REKOLEKCJE
7:00 + Mariana Kasprzaka (Gr. 16).
7:00 + Zygmunta Staniaka.
9:00 + Wojciecha Kusmierczyka (8 r. śm.).
11:00 
16:30 + Tadeusza Niedbałkę (1 r. śm.), cr. Do-
braszkiewiczów.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Bronisława Marcińczaka (13 r. śm.)
20:00 + Marię i Jana Wiewiórów, Elżbietę Wie-
wióra-Stanek.
Czwartek 18.12. 
7:00 + Mariana Kasprzaka (Gr. 17).
7:00 + Weronikę Gontarek.
7:30 
18:00 + Irminę Piotrowską i cr. Piotrowskich.
Piątek 19.12. 
7:00 + Mariana Kasprzaka (Gr. 18).
7:00 + Marię i Witolda Gawryjołków, Janinę 
Pytel.
7:00 + Karolinę Pleskot (28 r. śm.).
7:00 + Sławomira Wielgolewskiego (mies. po 
śm.)
7:30 
18:00 + Stefana Parafińczuka, cr. Parafińczu-
ków vi Romaniuków.
Sobota 20.12. 
7:00 + Mariana Kasprzaka (Gr. 19).
7:00 + Zbigniewa Kanię (mies. po śm.).
7:30 + Henryka Króla (mies. po śm.)
18:00 + Stanisława Króla, jego rodziców, ro-
dzeństwo, cr. Królów i Latuszków.
Niedziela 21.12. – 4 Niedziela Adwentu 
7:00 + Mariana Kasprzaka (Gr. 20).
7:00 + Dz.-bł. w 25 r. ślubu Jolanty i Jacka z 
prośbą o bł. dla Jubilatów i ich dzieci.
8:30 + Aleksandrę i cr. Wojtyrów.
10:00 + Zofię i Stefana Wielgołaskich.
11:30 + Krzysztofa Majznera.

13:00 Za Parafian. 
18:00 + Jadwigę (8 r. śm.) i Romana Wójci-
ków.

Ogłoszenia duszpasterskie 14.12.2008.
III Niedziela Adwentu

wTo już połowa Adwentu. Dzisiaj 
wkraczamy w okres bezpośredniego przy-
gotowania do świąt Bożego Narodzenia. 
Przypatrzmy się, jak przeżywamy  ten 
święty czas. Może to właściwy moment 
na korektę naszego postępowania, na po-
jednanie się z Bogiem i bliźnimi poprzez 
szczerą spowiedź.  Kościół przychodzi z 
pomocą jako szafarz Bożego Miłosierdzia 
oraz poprzez piękno i bogactwo adwento-
wej liturgii. Pamiętajmy, że nasza życiowa 
droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu 
z Bogiem - Sprawiedliwym  Sędzią. Roz-
poczynamy dzisiaj adwentowe Reko-
lekcje Parafialne. Nauki rekolekcyjne na 
wszystkich Mszach św. w niedzielę i po-
tem w poniedziałek, wtorek i środę Msze 
św. z naukami o godz. 7.00, 9.00, 11.00, 
16.30 (dla dzieci) 18.00 i 20.00. Zwróć-
my uwagę, że o godz. 20.00 jest Msza św. 
i nauka rekolekcyjna do młodzieży i dla 
wszystkich późno wracających z pracy. Pa-
miętajmy, że wtorek jest dniem spowiedzi. 
Skorzystajmy przed Bożym Narodzeniem 
z okazji pojednania z Bogiem i ludźmi. W 
poniedziałek na godz. 11.00 zapraszamy do 
kościoła zwłaszcza chorych i starszych. W 
tym dniu po godz. 13.00 chcemy nawiedzić 
chorych, których nie można przywieźć do 
kościoła. Prosimy o zgłaszanie tych cho-
rych w zakrystii.
wPodczas rekolekcji kancelaria będzie 
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Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie przy 
współpracy z księdzem Proboszczem powoła-
ło do istnienia świetlicę dla dzieci w budynku 
parafialnym. Odbywają się tu zajęcia świetli-
cowe, letnie i zimowe półkolonie. Członkowie 
Stowarzyszenia otaczają szczególną troską 
dzieci z Józefowa. Współpracują z nauczy-
cielami szkół, pomagają w dofinansowaniu 
obiadów i nabywaniu podręczników szkolnych 
dla najuboższych uczniów. Organizuje kwesty 
i kiermasze, aby zdobyć środki na realizację 
powyższych celów. Zawsze możemy liczyć na 
ofiarność i wielkie serce naszych mieszkań-
ców, za co serdecznie dziękujemy.

Pierwsze zajęcia odbyły się w grudniu 1998 
roku, dlatego członkowie Stowarzyszenia i ks. 
Proboszcz Kazimierz Gniedziejko, zapraszają 
dzieci w dniu 18 grudnia o godz. 17 na uroczy-
stości urodzinowe i spotkanie z Mikołajem w 
dolnym kościele.

Wyczekiwanie na wieści od najbliższych, 
zwłaszcza gdy się opóźniają, rodzą szereg 
pytań, wątpliwości i obaw. Trwające wie-
kami oczekiwanie na Mesjasza również 
wiązało się z szeregiem niespokojnych i 
niecierpliwych zachowań Izraelitów. Cho-
ciaż może się wydawać, że Bóg w poprzed-
nich pokoleniach mówił do ludzi wyraźniej i 
bardziej konkretnie, dawał znaki czytelne i 
rozpoznawalne. A słowa i obrazy dostępne 
naszemu pokoleniu są niejasne i trudne do 
odczytania. Jan Chrzciciel, zapowiadający 
spełnienie się pragnień wielu pokoleń, tak-
że miał niełatwe zadanie: współcześni mu 
chcieli go zaklasyfikować do znanych sobie 
kategorii — „Kto ty jesteś? (...) Czy jesteś 
Eliaszem? (...) Czy ty jesteś prorokiem?” 
— lecz nie mogli tego uczynić. Stał się sen-
sacją, przedmiotem zainteresowania i po-
dziwu, lecz jednocześnie osobą mocno po-
dejrzaną. Zbyt długie wyczekiwanie często 

PODEJRZLIWA TĘSKNOTA
mąci ludziom umysły, mnoży wątpliwości i 
obawy przed oszustwem.

Bóg postępuje z człowiekiem ostrożnie, 
cierpliwie wyjaśniając mu wszystkie zda-
rzenia i ich sens, zwłaszcza gdy dotyczy to 
wielkich nadziei człowieka. Św. Augustyn w 
jednej ze swych homilii, wyjaśniającej rolę 
św. Jana Chrzciciela, mówił: „Oczy chorych 
lękają się światła dziennego, ale znoszą 
światło lampy i dlatego Dzień mający przy-
być wysłał przed sobą lampę; do serc wier-
nych poprzedzała Go lampa, aby zmieszać 
zamysły bezbożnych”.

Św. Jan Chrzciciel wskazuje na Praw-
dę, która przychodzi. To nie on jest Mesja-
szem, Eliaszem czy prorokiem. Poprzedza 
nieznanego Boga-Człowieka i manifestuje 
swoją pokorę wobec Niego. Od woli każde-
go z nas zależy, czy otworzymy się na tego 
Gościa i przyjmiemy Go na całe życie...

ks. prof. Andrzej Zwoliński

A CO NA TO 
CHRZEŚCIJANIN?

Chrześcijan ponoć w Polsce 95 %. Choć 
przeczą temu statystyki praktyk religijnych, w 
jeszcze większym stopniu kroniki policyjne i 
sądowe. Ale pytać trzeba: Co na to chrześci-
janin? Odpowiedzi szukam w Bożym słowie. A 
dziś podpowiada ono dwie ważne myśli. Naj-
pierw wołanie i całe posłannictwo Jana znad 
Jordanu: Prostujcie drogę Panu! Jan wzywał 
do naprawy życia, do zmiany postępowania. 
I wskazywał na najprostsze, codzienne spra-
wy: sprawiedliwość, dobroć, dzielenie się z 
potrzebującymi, uczciwość w małżeństwie (i 
to przypłacił życiem). Chrzest w ówczesnym 
obyczaju był znakiem odrzucenia moralne-
go zła, oczyszczenia się od niego.  My też 
musimy zdecydowanie odrzucać zło. W tym 
zwyczajnym, codziennym wymiarze. Nie cze-
kając na innych, nie usprawiedliwiając swe-
go postępowania tym, że są gorsi ode mnie. 

Apostoł Paweł nakazuje: Unikajcie wszystkie-
go, co ma choćby pozór zła! Każdy na miarę 
swego miejsca w społeczeństwie – dziecko w 
rodzinie i w szkole. Dorosły – w małżeństwie i 
w pracy. Polityk – na miarę przyjętej odpowie-
dzialności w gminie, powiecie czy w rządzie. 
Ksiądz – wobec Boga i parafian. Nauczyciel 
– wobec dzieci i ich rodziców. Podejmuję wy-
siłek ku dobremu, nieraz udaremniony przez 
własną słabość lub przez złość innych ludzi. 
Często wszystko wydaje się próżne i darem-
ne. Chrześcijanin mówi wtedy, powtarzając za 
apostołem: Wierny jest Ten, który was wzywa, 
On też tego dokona. Jeśli moje wysiłki okażą 
się jeszcze raz nieskuteczne, ufam, że to Bóg 
dokończy tego, co z mozołem zaczynam po 
raz kolejny. A jeśli nawet miałbym nie docze-
kać owoców moich wysiłków, to i tak ich nie 
zaprzestanę. Już samo czynienie dobra jest 
moją radością – radością chrześcijanina, któ-
ry zaufał Jezusowi.

x. Tomasz Horak

nieczynna.  
wTaca w dniu dzisiejszym jest przezna-

czona na nasze diecezjalne Seminarium 
Duchowne.
wPrzygotowując się do świąt Bożego 

Narodzenia, pamiętajmy o naszych  chrze-
ścijańskich i narodowych tradycjach. Niech 
nie zabraknie w domach  pobłogosławione-
go wcześniej w kościele wigilijnego opłat-
ka i płonącej  świecy Caritas. Miejmy serca 
wrażliwe i otwarte. Wielu chciałoby wykre-
ślić z nich Jezusa, a święta ograniczyć 
do rozrywki i stołu. Radujmy się  przede 
wszystkim tajemnicą narodzenia Zbawicie-
la, dzielmy tę radość  z innymi i dziękujmy 
Bogu za dar Wcielenia Bożego Syna.
wZapraszamy wszystkich na Roraty - 

uroczyste Msze św. o Najświętszej Maryi 
Pannie odprawiane w naszym kościele co-
dziennie o godz. 7 rano i dodatkowo w so-
botę o godz. 18.00. W tym tygodniu nauka 
rekolekcyjna będzie bezpośrednio po Rora-
tach (dzieci będą mogły udać się do szkoły 
zaraz po Mszy św. czyli o godz. 7.30).
wW tym tygodniu rozpoczynamy też 

Kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie 
życie rodzin. Nie lekceważmy współcze-
snych zagrożeń i zorganizowanych ataków 
wrogów rodziny. Jest ona przecież pierw-
szym, podstawowym i naturalnym środo-
wiskiem chrześcijańskiego wychowania i 
przekazywania wiary. Trosce o trudną co-
dzienność naszych rodzin niech towarzy-
szy modlitwa, także ta wspólnotowa domo-
wego Kościoła.
wStowarzyszenie Forum Chrześcijań-

skie (tradycyjnie już w naszej parafii przed 
świętami) organizuje zbiórkę do puszek. 
Zbierane dzisiaj ofiary będą przeznaczone 
na żywnościowe paczki świąteczne dla po-
trzebujących rodzin z Józefowa. Serdecz-
nie prosimy o przyłączenie się do naszej 
akcji przez udział w dzisiejszej kweście i w 
kiermaszu stroików i ozdób świątecznych 
w niedzielę przedświąteczną (za tydzień).

10 URODZINY i ZAPROSZENIE


