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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: 1 Sm 1,24-28; 1 Sm 2,1.4-8; Łk 1,46-56; WT.: 
Ml 3,1-4.23-24; Ps 25,4-5.8-10.14; Łk 1,57-66; 
ŚR.: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a-16; Ps 89,2-5.27.29; 
Łk 1,67-79; CZ.: NARODZENIE PAŃSKIE wieczorna 
msza wigilijna: Iz 62,1-5; Ps 89,4-5.16-17.27.29; 
Dz 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25; msza w nocy: Iz 
9,1-3.5-6; Ps 96,1-3.10-13; Tt 2,11-14; Łk 2,10-11; 
Łk 2,1-14; msza o świcie: Iz 62,11-12; Ps 97,1.6.11-
12; Tt 3,4-7; Łk 2,14; Łk 2,15-20; msza w dzień: Iz 
52,7-10; Ps 98,1-6; Hbr 1,1-6; J 1,1-18; PT.: Dz 
6,8-10;7,54-60; Ps 31,3-4.6.8.16-17; Ps 118,26-27; 
Mt 10,17-22; SB.: 1 J 1,1-4; Ps 97,1-2.5-6.11-12; 
J 20,2-8.
(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 DRUGIEJ KSIĘGI SAMUELA 
(2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16)
Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan 
poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł 
król do proroka Natana: Spójrz, ja mieszkam w pa-
łacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. 
Natan powiedział do króla: Uczyń wszystko, co 
zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej 
samej nocy Pan skierował do Natana następujące 
słowa: Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To 
mówi Pan: Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? 
A teraz przemówisz do sługi mojego, Dawida: To 
mówi Pan Zastępów: Zabrałem cię z pastwiska 
spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, 
nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się 
udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich 
nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na 
ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izrae-
lowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim 
miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni 
nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy 
ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, 
obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. 

Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kie-
dy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych 
przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twoje-
go, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę 
jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi 
synem, a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi 
i ciosami synów ludzkich. Przede Mną dom twój i 
twoje królestwo będzie trwać na wieki.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO RZYMIAN (Rz 16, 25-27)
Temu, który ma moc utwierdzić was
zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa 
Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą,
dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnio-
ną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego 
Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skło-
nienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który 
jedynie jest mądry,
przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na 
wieki wieków. Amen. 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
ŁUKASZA (Łk 1, 26-38)
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela 
do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dzie-
wicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu 
Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł 
wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna 
łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między 
niewiastami>. Ona zmieszała się na te słowa i roz-
ważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz 
anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 

Intencje mszalne od 21.12. do 28.12.2008 r.
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.
Poniedziałek 22.12. 
7:00 + Mariana Kasprzaka (Gr. 21).
7:00 Dz.-bł.  w 45 r. urodzin Teresy z prośbą o 
wszelkie potrzebne łaski dla Jubilatki i jej ro-
dziny.
7:30 + Katarzynę, Adama, Stanisławę i cr. Ścię-
goszów, Denkiewiczów, Przystawków i Kamiń-
skich.
7:30 
18:00 + Janinę (10 r. śm., Adama (im.), Janusza 
i Stanisława Walczaków.
Wtorek 23.12. 
7:00 + Mariana Kasprzaka (Gr. 22).

bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz 
Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki 
i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg 
da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował 
nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu 
nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: 
Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł 
Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i 
moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, 
które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. 
A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w 
swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, 
która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie 
ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto 
Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według 
twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.

7:00 
7:30 + Wiktorię Mąkosza i Stanisława Gozda-
na.
7:30 + Halinę Dominowską (mies. po pog.)
18:00 + Wiktorię, Antoniego i Feliksa Muraw-
skich.
Środa 24.12. - WIGILIA
7:00 + Mariana Kasprzaka (Gr. 23).
7:00 + Kazimierza i Ewę Cicheckich.
7:00 + Joannę-Henrykę Zabielską (mies. po 
śm.).
7:30 + Ewę Wilk.
18:00 Nie ma Mszy świętej wieczornej
Czwartek 25.12. - NARODZENIE PAŃSKIE
0:01 ZA PARAFIAN
8:30 + Mariana Kasprzaka (Gr. 24).
8:30 + Jana i Zofię Ochnio, Ryszarda Trusko-
laskiego.
10:00 + Szczepana Pokorskiego.
11:30 + Apolonię i Feliksa Cacko oraz ich ro-
dziców.
13:00 + Wacława Zawadę.
18:00 + Annę Kamińską (5 r. śm.)
Piątek 26.12. – ŚW. SZCZEPANA, PIERW-
SZEGO MĘCZENNIKA
7:00 + Mariana Kasprzaka (Gr. 25).
7:00 + Szczepana Chełstowskiego i jego rodzi-
ców, cr. Masnych.
8:30 Dz.-bł. w 50 r. ślubu Anny i Tomasza Wi-
słowskich z prośbą o bł. Boże i wszelkie łaski 
oraz opiekę MB. Dla Jubilatów i rodziny.
10:00 + Mikołaja i Stanisławę Kostek.
11:30 Dz.-bł. w 55 r. ślubu Krystyny i Mariana.
13:00 + ks. Ludwika Antolaka 
13:00 + Szczepana Grabskiego. 
13:00 Dz.-bł. w 45 r. ślubu Henryki i Wiesława 

Lipków z prośbą o bł. Boże
18:00 + Helenę Rudnicką (7 r. śm.) i Stanisława 
Rudnickiego (10 r. śm.).
Sobota 27.12. - ŚW. JANA, APOSTOŁA I 
EWANGELISTY
7:00 + Mariana Kasprzaka (Gr. 26).
7:00 + Kazimierę Kowalczyk (4 r. śm.).,
7:00 + Jadwigę Kiniewicz (mies. po śm.)
7:30 + Irenę Kosecką.
7:30 + Aleksandrę i Franciszka Karpiuków, Ja-
nusza, Janinę i Stanisława Matejuków.
17:00 Ślub: Krzysztof Arkuszewski – Anna 
Smyk
18:00 + Władysławę Pleskot (17 r. śm.) cr. Ple-
skotów i Powierzów.
Niedziela 28.12. – Niedziela ŚWIĘTEJ RO-
DZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
7:00 + Mariana Kasprzaka (Gr. 27).
7:00 + Dz.-bł. w int Eweliny i Łukasza Zacz-
ków.
8:30 Dz.-bł. w rocznicę chrztu Tomasza z proś-
bą o bł. Boże i opiekę MB dla całej rodziny
10:00 + Eugeniusza, Marka i Ewę Jaroń, Jana i 
Mariannę Baranów.
11:30 Dz.-bł. w 90 r. urodzin Heleny Staroń z 
prośbą o bł. Boże o opiekę MB.
13:00 Za Parafian. 
18:00 + Józefa Denkę (1 r. śm.) i cr. Denków i 
Jacaków.

Ogłoszenia duszpasterskie 21.12.2008. 
IV Niedziela Adwentu

wDo świąt Bożego Narodzenia napraw-
dę blisko! W środę Wigilia i potem kolejne 
świąteczne dni. Czy do ich przeżywania 
jesteśmy dobrze, po chrześcijańsku przy-
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Kiermasz Charytatywny
W ostatnim tygodniu trwały przygotowania do kiermaszu charytatywnego przy naszej parafii. W różnych miejscach, różne osoby bardzo starały 

się przygotować ciekawe ozdoby, stroiki, pierniki, aniołki i inne przedmioty. Wspólna praca w wolnym czasie, którego tak mało przed świętami 
zaowocowała bogatym wyborem ozdób świątecznych. Zapraszamy do stoisk Stowarzyszenia Forum i do zakupów. Wszystkie środki ze sprzedaży będą 
przeznaczone na zakup paczek świątecznych dla potrzebujących rodzin z Józefowa.

Kolejny Adwent w moim życiu. Co zrobić, by 
nie zmarnować tego czasu, by dobrze przy-
gotować się na przyjście Pana? Zaglądam do 
Dzienniczka św. s. Faustyny. Jak ona przeży-
wała ten czas?

29.XI.1936 r.: “Matka Boża pouczyła mnie, 
jak się przygotować do święta Bożego Naro-
dzenia. Widziałam Ją dziś bez Dzieciątka Je-
zus; powiedziała mi: Córko moja, staraj się o 
cichość i pokorę, aby Jezus, który ustawicznie 
mieszka w sercu twoim, mógł wypocząć. Ad-
oruj Go w sercu swoim (...)” (Dz. 785).

Pouczenie na Adwent z samego Nieba od 
Matki Boga. Ale to pouczenie skierowane do 
konkretnej osoby, do św. Faustyny. Czy ono 
może dotyczyć i mnie? W następnym roku 
Faustyna pisze: “Nadchodzi Adwent, pragnę 
przygotować swoje serce na przyjście Pana 
Jezusa przez cichość i skupienie ducha, łącząc 
się z Matką Najświętszą i naśladując wiernie 
Jej cnotę cichości, przez którą znalazła upodo-
banie w oczach Boga samego” (Dz. 1398).

Ja także pragnę znaleźć upodobanie u 
Boga. Maryja i Święci pokazują mi do tego 
drogę, którą oni odnaleźli. Chcę poprzez ten 
Adwent przygotować się do przyjęcia Jezusa w 
moim wnętrzu, do przyjmowania Go codzien-
nie w Komunii Świętej tak, aby mógł powie-
dzieć i do mnie: “Dobrze mi przy sercu twoim” 
(Dz. 1481). Dlatego też chcę skorzystać z do-

JAK MAM PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA PRZYJŚCIE PANA?

gotowani? Pamiętajmy, że to Bóg wkracza 
w naszą historię i przez to nadaje naszemu 
życiu wymiar Boży. 
wStowarzyszenie Forum Chrześcijań-

skie organizuje dzisiaj przed kościołem 
kiermasz stroików i ozdób świątecznych. 
Dochód z tej akcji będzie przeznaczony na 
przygotowanie ponad 140 świątecznych pa-
czek żywnościowych  dla potrzebujących 
rodzin z Józefowa.
wDzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30 spot-

kanie dla rodziców i dzieci przygotowują-
cych się do I Komunii św., a o godz. 17.00 
spotkanie dla rodziców i chrzestnych dzieci, 
które 25 grudnia podczas Mszy św. o godz. 
13.00 zostaną uroczyście ochrzczone.  
wRoraty w naszym kościele codziennie o 

godz. 7 rano (jeszcze do środy) – zaprasza-
my. W wigilię Msze św. tylko rano o godz. 
7.00 i 7.30 – wieczorem Mszy św. nie bę-
dzie.
wZadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską 

oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to bę-
dzie okazja, może jedyna w roku, do po-
jednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej 
dłoni do kogoś pośród bliskich, znajomych, 
w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy 
towarzyszy wspólna modlitwa, łamanie się 
opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastora-
łek. Tradycyjnie zachowajmy wstrzemięźli-
wość od potraw mięsnych, choć post ten nie 
jest już obowiązkowy.

wOpłatki są do nabycia w parafialnym 
kiosku, w zakrystii lub w kancelarii.
wPrzy wigilijnym stole pamiętajmy o 

ludziach biednych i samotnych. Zakorze-
nione w naszej tradycji dodatkowe miejsce 
wcale nie musi pozostać puste! Może zna-
my osoby samotne, które należy zaprosić na 
kolację wigilijną. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Józefowie serdecznie zapra-
sza osoby samotne i nie tylko, na Wigilię w 
dniu 24 grudnia 2008 r. Spotkanie odbędzie 
się o godz. 10.00 w Domu Nauki i Sztuki w 
Józefowie, ul. Kard. Wyszyńskiego 4.
wNiech czas Bożego Narodzenia będzie 

przepełniony chrześcijańską wzajemną 
życzliwością i dobrocią. Pamięcią obejmij-
my również tych, którzy już od nas odeszli 
do Domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i 
dla nas się trudzili. W tym duchu przyjdźmy 
na Pasterkę o północy do naszej parafialnej 
świątyni. Tak czynili nasi ojcowie i my 
chcemy być wierni tej tradycji. Radośnie i 
we wspólnocie uczcijmy przychodzącego 
Pana. Pasterkę poprzedzi, czuwanie prowa-
dzone od godz. 23.30 przez młodzież Ru-
chu Światło – Życie.
wPo nocnej Pasterce w pierwszy dzień 

Świąt Bożego Narodzenia Msze św. będą 
odprawiane o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 
13.00 i 18.00. W drugi dzień Świąt (26 
grudnia) Msze św. według porządku nie-
dzielnego: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 

18.00, a taca w tym dniu tradycyjnie będzie 
przeznaczona na Katolicki Uniwersytet Lu-
belski. 
wZaraz po Bożym Narodzeniu pragnie-

my, zgodnie z tradycją Kościoła, udać się z 
wizytą duszpasterską do mieszkańców na-
szej parafii. Program tej wizyty podaliśmy 
w biuletynie opłatkowym, będzie też poda-
ny w biuletynie świątecznym. 
wW drugi dzień Bożego Narodzenia ob-

chodzimy święto świętego Szczepana, jed-
nego z siedmiu diakonów Kościoła jerozo-
limskiego, pierwszego męczennika. Dzieje 
Apostolskie określają go jako „pełnego ła-
ski i mocy Ducha Świętego”. Za publiczne 
wyznawanie Chrystusa został ukamienowa-
ny (Dz 7,54-60). Zbudowani jego wzorem, 
starajmy się być w naszej codzienności 
prawdziwymi świadkami Chrystusa.
wZaraz po świętach w oktawie Bożego 

Narodzenia, w sobotę, 27 grudnia, przypa-
da święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty. 
A w przyszłą niedzielę, 28 grudnia, będzie-
my celebrować święto Świętej Rodziny: Je-
zusa, Maryi i Józefa.
wMłodzież Ruchu Światło – Życie za-

prasza w niedzielę 28 grudnia po Mszy św. 
wieczornej do dolnego kościoła na Jasełkę. 
Po niej będzie wspólne dzielenie się opłat-
kiem i kolędowanie. Zapraszamy wszyst-
kich parafian i gości (również ruchy i sto-
warzyszenia działające przy parafii).  

świadczenia świętych. Może i ja odnajdę swoją 
drogę. Dlaczego właśnie cichość i pokora ma 
być przygotowaniem na przyjście Pana?

Syn Boży stając się człowiekiem tak bardzo 
się uniżył. On potężny i wszechmogący Bóg. 
I w tym uniżeniu poszedł do końca, gdyż stał 
się najpierw małym, bezbronnym dzieckiem, 
uzależnionym od swoich stworzeń. Nie mogę 
spotkać się w Boże Narodzenie z Jezusem sa-
memu będąc ważnym i wyniosłym. Oczekując 
od innych chwały i poważania, czując się lep-
szym, a nawet gardząc drugą osobą odchodzę 
od miejsca spotkania z moim Bogiem, który 
schodzi w dolinę pokory i małości, i tam mnie 
oczekuje. Jezus powiedział: “Uczcie się ode 
Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 
11,29). Do św. Faustyny natomiast: “Oblubieni-
co moja, zawsze mi się podobasz przez poko-
rę. Największa nędza nie powstrzymuje mnie 
od połączenia się z duszą, ale gdzie pycha, 
tam mnie nie ma” (Dz. 1563). W jaki więc spo-
sób mogę wejść na drogę cichości i pokory?

Pokora to uznanie prawdy o sobie, o tym, 
że nie jestem kimś lepszym od innych. To sta-
wianie drugiej osoby zawsze przed sobą. Bóg 
obdarzył każdego człowieka jakimiś talentami, 
abyśmy mogli siebie nawzajem obdarowywać. 
Pokora to zobaczyć w sobie talenty, z których 
korzystam, które nieraz wywołują u innych po-
dziw, czy pochwałę, czy sprawiają, że inni nas 

akceptują, ale i te przez nikogo nie zauważone 
i niedocenione, i jednocześnie mieć świado-
mość, że to nie moja zasługa, że ja to potra-
fię jedynie z łaski Bożej, nie mogę się szczy-
cić czymś co nie jest moją zasługą. Ale także 
nie mogę wymagać od drugiej osoby, by była 
taka jak ja, by potrafiła to co ja. Nieraz to co 
przychodzi nam z łatwością dla drugiego może 
być ogromnym wysiłkiem i trudem, lub w ogóle 
czymś nie do przebrnięcia. Tak więc droga po-
kory to m.in. droga akceptacji siebie i drugiego 
człowieka, takim jakim jest, a nie takim jakim 
byśmy chcieli go widzieć.

Jesteś słabego ducha, jeszcze słabszego 
serca, ofiaruj to Bogu. Wszak nie można się 
zabić, by się odmienić. Na próżno gniewać 
się na siebie, że nie jesteś doskonałym. Jeże-
li chcesz wydać się doskonałym we własnych 
oczach, staniesz się jak nieuk wmawiający so-
bie, że jest uczonym. Jak biednemu dajesz jał-
mużnę, nie wnikając, czy na nią zasługuje, tak 
postępuj i z sobą. Twoja słabość i nieudolność 
jest warunkiem upokorzenia się. Znoś nieudol-
ność twoją, a to wyrobi pewien rodzaj spokoju, 
który cię z Bogiem zjednoczy”.

Wszystko jest łaską i darem od Ciebie, Pa-
nie. Kształtuj we mnie serce coraz bardziej 
ciche i pokorne, jak Twoje, aby było coraz mil-
szym mieszkaniem Twoim.

Estera Rudź ZSJM


