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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

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

Intencje mszalne od 28.12.2008 r. 
do 04.01.2009 r.

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 Zaczków.
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.
18:00 + Józefa Denkę (1 r. śm.) i cr. Denków i 
Jacaków. 
Poniedziałek 29.12. 
7:00 + Mariana Kasprzaka (Gr. 28).
7:00 
7:30 Dz.-bł. w 35 r. ślubu Alicji i Michała z 
prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla Jubilatów i 
ich Synów.
7:30 
18:00 + Beatkę i Leszka Królickich.
Wtorek 30.12. 
7:00 + Mariana Kasprzaka (Gr. 29).
7:00 + Eugeniusza Dziubaka, Mariannę i Stani-
sława Szczeblewskich.
7:00 + Emanuela Bagińskiego.
7:30 
18:00 Dz-bł. w 10 r. ślubu Ewy i Krzysztofa z 
prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i córek Kasi i 
Małgosi.
Środa 31.12. 
7:00 + Mariana Kasprzaka (Gr. 30).
7:00 
7:30 Dziękczynna od Kółka Różańcowego św. 
Teresy od DZ. Jezus za kończący się rok z proś-
bą o bł. na Nowy Rok dla ich rodzin.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

Dziękczynna za miniony rok.
O bł. Boże, zdrowie duszy i ciała dla Stefana, 
Krzysztofa i cr.
Czwartek 1.01. - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘ-
TEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 1).
8:30 Mieczysława Gołąb (5 r. śm.) i jego rodzi-
ców.
10:00 + Mieczysława Sierpińskiego (im.) i Ma-
rię Sierpińską.
11:30 + Krzysztofa Dąbrowskiego (5 r. śm.).
13:00 Za Parafian. 
18:00 + Jadwigę Strzeszewską.
Piątek 2.01. – Świętych Bazylego Wielkiego i 
Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów 
Kościoła
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 1).
7:00 + Józefa Chaidera i jego rodziców oraz Jó-
zefę i Stanisława Firlągów z cr.
7:00 Dz.-bł . w int. Krystyny w 35 r. urodzin 
oraz męża Piotra z prośbą o wszelkie potrzebne 
łaski.
7:30 
16:30 + Franciszka Zomera.
18:00 MSZA ZBIOROWA
+ Jana Solarczyka (3 r. śm.). + Dorotę Sanbat.
Sobota 3.01. 
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 1).
7:00 + Genowefę Bergiel (im.).
7:30 + Genowefę Wójcik (im.).
18:00 MSZA ZBIOROWA
+ Czesławę i Józefa Modzelewskich.
Niedziela 4.01. – 2 Niedziela po Narodzeniu 
Pańskim
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 1).
8:30 O szczęśliwe rozwiązanie dla Małgorzaty.
10:00 + Bronisławę i Antoniego Domareckich.
11:30 + Marka Miziołka (3 r. śm.).
13:00 Za Parafian. 
18:00 + Henryka Dmitruka (1 r. śm.).

Ogłoszenia duszpasterskie 25-26.12.2008. 
Uroczystość Bożego Narodzenia

„Dziś narodził się nam Zbawiciel”. Ta 
Dobra Nowina przynosi radość ludziom 
wszystkich czasów. Dodaje otuchy i wlewa 
nadzieję także w nasze współczesne serca, 
w czasie, kiedy tak wielu ludzi pogrążonych 
jest w nocy beznadziejności, zwątpienia 

i lęku o przyszłość. Pełni wiary i radości 
świętujmy więc ten szczególny czas Bożego 
Nawiedzenia. Niech te święta dla wszyst-
kich Drogich Parafian i Gości będą pełne 
Bożego błogosławieństwa i miłości, którą 
przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze da-
chy, w nasze rodziny i serce każdego z nas. 
Niech ta Boża radość i miłość przedłuża się 
na kolejne dni naszego świętowania i na 
całą, nieraz trudną codzienność.
wMszą Świętą wigilijną rozpoczęliśmy 

oktawę i okres Narodzenia Pańskiego, nie-
zwykle bogaty w znaki Bożej obecności, 
który będzie trwał aż do  niedzieli Chrztu 
Pańskiego, 11 stycznia.
wW dni świąteczne zapraszamy wszyst-

kich na Msze Święte do naszej parafialnej 
świątyni. Tu ma miejsce najpełniejsze spo-
tkanie wierzącego z Bogiem - Człowie-
kiem. Starajmy się jak najgłębiej pochylić 
nad radosną tajemnicą narodzin Bożego 
Syna. Zachęcamy wszystkich, zwłaszcza 
dzieci, do gromadzenia się przy betlejem-
skim żłóbku. 
wNiech przejawem takiego przeżywania 

tych świąt będzie wspólne śpiewanie  kolęd 
i pastorałek. To piękny polski zwyczaj, nie-
stety, zanikający już w naszych rodzinach 
i w naszej współczesnej kulturze. Polskie 
kolędy zawierają  bogate treści teologicz-
ne, czerpią z narodowej tradycji i historii. 
Niech polskie  katolickie domy w tym cza-
sie rozbrzmiewają kolędą płynącą nie tylko 
z głośników radiowych i telewizyjnych, ale 
przede wszystkim z naszych serc.
wJutro środa - drugi dzień świąt Bożego 

Narodzenia. Msze św. będą odprawiane 
według porządku niedzielnego: 7.00, 8.30, 
10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. W liturgii Ko-
ściół czci  świętego Szczepana, pierwszego 
męczennika, który przypomina, że prawda 
o Zbawicielu warta jest każdej, nawet naj-
większej, ofiary. Pamiętajmy,  że wszyscy 
jesteśmy powołani do świętości. Trady-

25 GRUDNIA 2008
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

26 GRUDNIA 2008
Piątek
Drugi dzień w oktawie Narodzenia 
Pańskiego, święto św. Szczepana, 
pierwszego męczennika
Dzisiejsze czytania: Dz 6,8-10;7,54-
60; Ps 31,3-4.6.8.16-17; Ps 118,26-27; 
Mt 10,17-22
28 GRUDNIA 2008
NIEDZIELA
Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, 
Maryi i Józefa
Dzisiejsze czytania: Syr 3,2-6.12-14; 
Ps 128,1-5; Kol 3,12-21; Kol 3,15-16; 
Łk 2,22-40

Intencje mszalne od 21.12. do 28.12.2008 r.
Niedziela 21.12. – 4 Niedziela Adwentu 
7:00 + Mariana Kasprzaka (Gr. 20).
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cyjnie tego dnia w kościołach całej Polski 
składamy ofiary na potrzeby Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego.
wOktawę Bożego Narodzenia ubogacają 

przypadające w najbliższych dniach kolejne 
święta. W sobotę, 27 grudnia, wspomina-
my świętego Jana Apostoła, największego 
teologa wśród Ewangelistów. W przyszłą 
niedzielę, 28 grudnia, przypada święto 
Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, 
Maryi i Józefa. Tego dnia wspominamy 
też świętych Młodzianków, męczenników. 
Tradycyjnie jest to Dzień modlitw w inten-
cji dzieci.
wW sobotę 27 grudnia rozpoczną się 

odwiedziny duszpasterskie, zwane  kolę-
dą. Pragniemy odwiedzić naszych para-
fian, aby zanieść do ich domów i rodzin 
Boże błogosławieństwo. Będzie to przede 
wszystkim wizyta  duszpasterska, podczas 
której zapraszamy wszystkich do wspólnej 
modlitwy, do zastanowienia się nad naszy-
mi praktykami religijnymi. Kolęda ma  tak-
że służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu 
się, zbliżeniu duszpasterzy  do powierzo-
nych ich trosce parafian i odwrotnie. Niech 
to będzie okazja  do rozmowy o radościach 
i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o 
sprawach całej naszej wspólnoty parafial-
nej. Składane przy tej okazji ofiary  zostaną 
przeznaczone na potrzeby naszej parafii. W 
okresie kolędy kancelaria od poniedziałku 
do piątku będzie czynna tylko przed połu-
dniem w godz. 9.00 – 10.45, a w sobotę tyl-
ko po południu w godz. 16.00 – 17.45. 

Oto plan kolędy na najbliższą sobotę:   
27. 12. Sobota   Armii Krajowej (1), Po-

godna (1), Mała (1), Urocza, Wewnętrzna, 
Klonowa (2)

Cyfry w nawiasach oznaczają liczbę 
księży na danej trasie kolędowej

Ogłoszenia duszpasterskie 28.12.2008. 
Uroczystość Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.

wDzisiejsza niedziela, ostatnia nie-
dziela kończącego się 2008 roku, jest jed-
nocześnie świętem Świętej Rodziny Naza-
retańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Jest ona 
wzorem dla nas i naszych rodzin. Prośmy 
Boga, by w tych niełatwych czasach, przy 

tylu zagrożeniach i celowych atakach róż-
norakich wrogów, nasze rodziny stawały  
się prawdziwym domowym Kościołem. 
wZapraszamy dzisiaj po Mszy św. wie-

czornej o godz. 18.00 do dolnego kościoła.  
Młodzież Ruchu Światło-Życie przedsta-
wi Jasełkę, po niej spotkanie opłatkowe i 
wspólne śpiewanie kolęd. Liczymy na licz-
ny udział parafian i gości, Kół ŻR, ruchów 
i stowarzyszeń działających przy naszej pa-
rafii. Pół godziny przed spotkaniem warto 
przynieść jakieś ciasta lub cukierki i pomóc 
w przygotowaniu miejsca.  
wWe środę ostatni dzień roku kalenda-

rzowego 2008. Podczas specjalnego na-
bożeństwa dziękczynno-przebłagalnego 
podziękujemy Bogu - Dobremu  Ojcu w 
Niebie za miniony czas, za dobro, którego 
w tym czasie doznaliśmy. Przeprosimy za 
wszelkie błędy i odejścia od miłości. Bę-
dziemy  również prosić o dalsze błogosła-
wieństwo nad nami, naszymi rodzinami  i 
nad naszą Ojczyzną.  Za publiczne odśpie-
wanie hymnu „Ciebie,  Boga, wysławia-
my" podczas nabożeństwa będzie można 
uzyskać odpust  zupełny. Zapraszamy do 
kościoła na Mszę św. o godz. 18.00. Po niej 
wystawienie Najśw. Sakramentu i modli-
twy na zakończenie Roku Pańskiego 2008. 
Ogłaszana w biuletynie opłatkowym na 
31 grudnia kolęda została przeniesiona 
na 16 lutego 2009 !!!
wW czwartek, 1 stycznia, w pierwszy 

dzień nowego roku i jeszcze w oktawie 
Bożego Narodzenia, w liturgii celebrujemy 
uroczystość Świętej Bożej  Rodzicielki. Ta 
maryjna uroczystość należy do tak zwa-
nych świąt nakazanych. Zobowiązuje nas 
więc do udziału w świątecznej Eucharystii. 
Wpatrzeni w Maryję - Królową Pokoju, 
w pierwszy dzień stycznia modlimy się  
o tak bardzo potrzebny pokój na świecie. 
Msze św. w tym dniu według porządku nie-
dzielnego: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 
i 18.00. 
wW tym tygodniu także pierwszy piątek i 

pierwsza sobota miesiąca. W piątek okazja 
do spowiedzi świętej rano i po południu od 
godz. 16.00 (Msze św. o godz. 7.00, 7.30, 

16.30 i 18.00). Tego dnia modlimy się przez 
wstawiennictwo świętych Bazylego Wiel-
kiego i Grzegorz z Nazjanzu, biskupów i 
Doktorów Kościoła. A w sobotę, 3 stycz-
nia, przypada liturgiczne wspomnienie 
Najświętszego Imienia Jezus.
wW niedzielę 4 stycznia po Mszy św. o 

godz. 11.30 spotkanie dla rodziców i dzieci 
przygotowujących się do I Komunii św.
wWracając do korzeni i tradycji Kościoła 

pragniemy, by jedna w miesiącu Msza św. 
niedzielna była odprawiana w języku łaciń-
skim i ze śpiewami gregoriańskimi (w rycie 
posoborowym). Zapraszamy więc w każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca na godz. 18. 
Najbliższa Msza św. łacińska będzie odpra-
wiona w najbliższą niedzielę (4 stycznia) o 
godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy.
wTrwa wizyta duszpasterska w naszej 

parafii. 
Oto plan kolędy w tym tygodniu:
29.12. Poniedziałek Sztumska, Włó-

kiennicza, Wąska, 3 Maja (bez bloków- od 
Falenicy do ul. Kopernika) (5)

30.12. Wtorek 3 Maja (bez bloków – od 
ul. Kopernika do ul. Jarosławskiej), Zagaj-
nikowa (4), Obrońców Westerplatte (1) 

31.12. Środa  Uwaga: ogłaszana w biu-
letynie opłatkowym kolęda z ostatniego 
dnia grudnia została przeniesiona na 16 
lutego 2009 !!!

2.01. Piątek Szkolna, Skorupki (1), 
Rozkoszna (1), Iglasta (1), Słoneczna (2)

3.01. Sobota Nowa (2), Górna z bloka-
mi , Spokojna (2), Skargi, Szeroka (1)

Plan kolędy 5 – 10.01.2009:
5.01. Poniedziałek Piaskowa bez blo-

ków (5)
6.01. Wtorek Zawiszy (4), Kopernika 

bez bloków (1)
7.01. Środa  Sienkiewicza (4)
8.01. Czwartek Lelewela (2), Puszki-

na, Samorządowa – cała (za cmentarzem 
też) (2)

9.01. Piątek Wawerska (3), Kopernika 
15 (1)

10.01. Sobota Wyszyńskiego, Prusa (4)   
* Cyfry w nawiasach oznaczają liczbę 

księży na danej trasie kolędowej

PODZIĘKOWANIE
Grupa Charytatywna działająca przy Stowarzy-

szeniu Forum Chrześcijańskie składa serdeczne 
podziękowanie wszystkim, którzy aktywnie i z 
życzliwością włączyli się w kwestę i zakupy na 
kiermaszu zorganizowanym przy naszym koście-
le. Wszystkie środki ze sprzedaży zostały przezna-
czone na zakup ponad 140 paczek świątecznych 
dla potrzebujących rodzin z Józefowa. Dziękuje-
my również wszystkim osobom przygotowującym 
ozdoby i stroiki świąteczne na kiermasz  oraz 
wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie i 
przeprowadzenie całej akcji świątecznej.

Wigilia „ucztą miłości”
«Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał» (J 3, 16). Zatrzymujemy się w 

skupieniu nad tymi słowami z Ewangelii św. Jana. Mówią one bowiem o niezmierzonej miłości Boga do 
człowieka, a zarazem o wielkości i godności samego człowieka. Hojność Boga, okazywana od samego 
początku stworzenia, osiąga swój zenit w Jezusie Chrystusie. Bóg stał się człowiekiem i narodził się z 
Dziewicy bezbronny, został owinięty w pieluszki i położony w żłobie, bo nie było dla Niego miejsca w 
ludzkim domu. «Ogołocił samego siebie — jak pisze św. Paweł — przyjąwszy postać sługi, stawszy 
się podobnym do ludzi» (Flp 2, 7). Nigdy nie zrozumiemy w pełni tej tajemnicy uniżenia, ogołocenia 
posuniętego do granic ostateczności. W tym wydarzeniu, tak dobrze nam znanym z Ewangelii, Bóg 
wszedł w dzieje człowieka i pozostanie w nich do końca. Z Betlejem płynie od dwóch tysięcy lat na cały 
świat wielkie orędzie miłości i pojednania. Narodzenie Syna Bożego ukazuje nam także głęboką prawdę 
o człowieku. W Chrystusie, i to właśnie w Nim człowiek w pełni odkrywa swoje najwyższe powołanie. 
W wigilijny wieczór, będziemy łamać się opłatkiem z naszymi najbliższymi. Niech ten piękny zwyczaj 
przybliży nas do siebie i rozszerzy nasze serca. Dzieląc się wigilijnym opłatkiem, tym chlebem, który 
jest darem Boga i owocem pracy ludzkich rąk, otwórzmy się ku sobie nawzajem, otwórzmy się szeroko 
na drugiego człowieka, zwłaszcza na tych naszych braci, którzy są samotni, zapomniani, albo żyją w 
niedostatku, a może w biedzie, na tych, którzy pozbawieni są domu czy pracy. Niech ta Wigilia stanie się 
prawdziwą «ucztą miłości».


