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II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI SYRACHA (Syr 24,
1-2. 8-12)
Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się
pośród swego ludu. Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się dumnie
przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi Stwórca
wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył
mi mieszkanie i rzekł: W Jakubie rozbij namiot i
w Izraelu obejmij dziedzictwo! Przed wiekami,
na samym początku mię stworzył i już nigdy
istnieć nie przestanę. W świętym Przybytku, w
Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę
i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie
w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w
Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w
Jego dziedzictwie.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA DO EFEZJAN (Ef 1, 3-6.
15-18)
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana
naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas
wszelkim błogosławieństwem duchowym
na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W

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 16.0018.00. 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 04.01. do 11.01.2009 r.
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.).
Poniedziałek 5.01.
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 5).
7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 5).
7:00 ; 7:30
18:00 Dz.-bł. w 8 r. ślubu Wojciecha i Anny z
prośbą o bł. dla Małżonków i dzieci: Bernadety,
Łucji i Agaty.
Wtorek 6.01. - OBJAWIENIE PAŃSKIE
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 6).
7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 6).
7:00 Za Parafian
9:00 O bł. Boże i wszelkie potrzebne łaski dla
małżonków Anny i Zbigniewa w 15 r. ślubu oraz
ich dzieci: Piotra, Kasi, Macieja, Krzysia, Oli i

04.01.2009

Nim bowiem wybrał nas przez założeniem
świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed
Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla
siebie jako przybranych synów przez Jezusa
Chrystusa, według postanowienia swej woli,
ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył
nas w Umiłowanym. Przeto i ja, usłyszawszy
o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości
względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję
dziękczynienia, wspominając was w moich
modlitwach. [Proszę w nich], aby Bóg Pana
naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał
wam ducha mądrości i objawienia w głębszym
poznaniu Jego samego. [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest
nadzieja waszego powołania, czym bogactwo
chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA (J 1, 1-18)
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u
Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego
nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi, a światłość w
ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
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.
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na

świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej
własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim
tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby
się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą
w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy
ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród
nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką
Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski
i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno
woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył
mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.
Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę
po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane
przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez
Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział,
Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca,
/o Nim/ pouczył.
Nasza codzienna modlitwa
PN.: 1 J 3,11-21; Ps 100,1-5; J 1,43-51; WT.:
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO Iz
60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.10-13; Ef 3,2-3a.5-6; Mt
2,3; Mt 2, 1-12; ŚR.: 1 J 3,22-4,6; Ps 2,7-8,1011; Mt 4,23; Mt 4,12-17.23-25; CZ.: 1 J 4,7-10;
Ps 72,1-4.7-8; Łk 4,18-19; Mk 6,34-44; PT.: 1 J
4,11-18; Ps 72,1-2.10-13; 1 Tm 3,16; Mk 6,4552; SB.: 1 J 4,19-5,4; Ps 72, 1-2.14.15bc.17; Łk
4,18-19; Łk 4,14-22a.

Kubusia.
18:00 + Monikę, Piotrusia i Dorotę Marciniaków (12 r. śm.), Justynę i Krzysztofa Klotz.
19:30 Helenę i Ignacego Żyłowskich.
Środa 7.01.
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 7).
7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 7).
7:00 ; 7:30
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dziękczynna za uratowanie życia w pożarze
Hanny i Dariusza z prośbą o błogosławieństwo.
+ Romana Wilka (14 r. śm.). + Eugenię Bogusz
(mies. po śm.), + Adolfa Głowalę i jego rodziców. + Anetę Wisińską (8 r. śm.).
Czwartek 8.01.
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 8).
7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 8).
7:00
7:30 + Zofię Nowak (22 r. śm.).
18:00 + Krzysztofa Majznera (2 r. śm.)
Piątek 9.01.
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 9).
7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 9).
7:00
7:30 O zdrowie i szczęśliwą operację dla Iwony.
18:00 + Władysława (20 r. śm.) i Janinę oraz
Barbarę Firlągów.
Sobota 10.01.
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 10).
7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 10).
7:00 ; 7:30
16:00 Ślub: Sławomir Szymański i Agnieszka
Salwa.
18:00 Dz.-bł. w 5 r. ślubu Aleksandry i Toma-

sza.
Niedziela 11.01. – CHRZEST PAŃSKI
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 11).
7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 11).
8:30 + Ignacego Zakrzewskiego (5 r. śm.).
10:00 Dz.-bł. w 7 r. ślubu Krzysztofa i Małgorzaty Majewskich oraz o bł. dla Franciszka.
11:30 + Witolda Kowalewskiego (2 r. śm.).
13:00 Za Parafian.
18:00 + Kazimierza i Ewę Cicheckich (8 r.
śm.).

(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 04.01.2009.
Druga niedziela po Narodzeniu Pańskim.
wDzisiaj I niedziela miesiąca: po Mszy
św. o godz. 11.30 spotkanie dla rodziców i
dzieci przygotowujących się do I Komunii
św., a po Mszy św. o godz. 13.00 adoracja
Najśw. Sakramentu.
wWracając do korzeni i tradycji Kościoła
pragniemy, by jedna w miesiącu Msza św.
niedzielna była odprawiana w języku łacińskim, z chorałem gregoriańskim (w rycie
posoborowym). Zapraszamy więc w każdą
pierwszą niedzielę miesiąca na godz. 18.
Najbliższa Msza św. łacińska będzie odprawiona dzisiaj o godz. 18.00. Serdecznie
zapraszamy.
wRównież dzisiaj po Mszy św. wieczornej odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu chóru Rubikon.
wWe wtorek, 6 stycznia, przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana w
naszej tradycji Świętem Trzech Króli. Tego

dnia w kościołach święcona jest kreda, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze
Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara.
Pragniemy przez to wyrazić, że jak kiedyś
oni, tak my teraz również chcemy szukać
Chrystusa i cieszyć się z Jego znalezienia w
naszym życiu. Oznakowanie w ten sposób
drzwi naszych domów posiada rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr,
którzy od nas tego świadectwa żądają i na
nie oczekują. Msze św. z poświęceniem
kresy i kadzidła będą odprawione o godz.
7.00, 9.00, 16.30, 18.00 i 19.30. Przypominamy o obowiązku udziału we Mszy św. w
tym dniu.
wW tym dniu w naszych parafiach szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy i
misjonarki, modlimy się o liczne i święte
powołania misyjne, może także z naszej
parafii, by Dobra Nowina o zbawieniu
przyniesionym przez Pana Jezusa - Wcielone Słowo Boże skutecznie dotarła na
wszystkie krańce świata, do wszystkich

narodów i wszystkich ludzi spragnionych
i poszukujących Boga. Zebrane 6 stycznia ofiary na tacę będą przeznaczone są na
Krajowy Fundusz Misyjny .
Trwa wizyta duszpasterska w naszej parafii. Oto plan kolędy w tym tygodniu:
5.01. Poniedziałek: Piaskowa bez bloków
(5)
6.01. Wtorek: Zawiszy (4), Kopernika bez
bloków (1)
7.01. Środa: Sienkiewicza (4)
8.01. Czwartek: Lelewela (2), Puszkina,
Samorządowa – cała (za cmentarzem też)
(2)
9.01. Piątek: Wawerska (3), Kopernika 15 (1)
10.01. Sobota: Wyszyńskiego, Prusa (4)
Plan kolędy 12 – 17.01.2009:
12.01. Poniedziałek: Polna bez bloków,
Sowińskiego, Ordona (4)
13.01. Wtorek: Zielona bloki (3) Zielona
bez bloków (1)
14.01. Środa: Wiosenna, Wesoła (1) Ogrodowa (3)

15.01. Czwartek: Błękitna z blokami 1a,
1b i 3 (3) Staszica z blokiem (1)
16.01. Piątek: Leśna z blokami (3) Brzozowa (1)
17.01. Sobota: Botaniczna, Wodna, Skośna, Skrajna, Zaciszna, Boczna, Rodziewiczówny, Orzeszkowej, Dziekońska,
Noakowskiego, Budziszewskiej, Łąkowa, Drogowców, Aleja Przyszłości, (1)
Jarosławska, Parkingowa, (1) Telimeny,
Wschodnia, Kościuszki (2)
Cyfry w nawiasach oznaczają liczbę księży na danej trasie kolędowej. Kolędę rozpoczynamy codziennie (pon. – pt.) o godz.
16.00, w soboty o godz. 10.00. W czasie
kolędy (pon. – pt.) kancelaria będzie czynna tylko rano, w godz. 9.00 – 10.45, zaś w
sobotę tylko po południu, w godz. 16.00
– 17.45.
W tym tygodniu patronuje nam: 5 I – bł.
Marcelina Darowska (1827-1911), zakonnica, jedna z pierwszych przełożonych
Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – niepokalanek (wspomnienie dowolne).

DZIECKO NASZA WŁASNOŚĆ?

Jase³ka, w wykonaniu m³odzie¿y z Oazy,
uœwietni³y spotkanie op³atkowe i wspólne œpiewanie kolêd w naszym koœciele 28 grudnia 2008

POWOŁANIE I MISJA RODZINY

W ostatnią niedzielę roku obchodziliśmy święto
Świętej Rodziny z Nazaretu. Z radością pozdrawiam
wszystkie rodziny na świecie i życzę im pokoju i
miłości, które dał nam Jezus, przychodząc do nas
w Boże Narodzenie. W Ewangelii nie znajdujemy
przemówień o rodzinie, ale wydarzenie, które znaczy więcej niż jakiekolwiek słowa: Bóg zechciał
urodzić się i wzrastać w rodzinie ludzkiej. W ten
sposób uświęcił ją jako pierwsze i zwyczajne miejsce swego spotkania z ludzkością. Jezus, żyjąc w
Nazarecie, czcił Dziewicę Maryję i sprawiedliwego
Józefa oraz był im poddany przez całe dzieciństwo i
czas dorastania. Tym samym wskazał na pierwszorzędne znaczenie rodziny w wychowaniu człowieka.
Przez Maryję i Józefa Jezus został wprowadzony do
wspólnoty religijnej i wraz z nimi uczęszczał do synagogi w Nazarecie. Maryja i Józef wychowywali Jezusa przede wszystkim własnym przykładem. Dzięki
swym rodzicom poznał On całe piękno wiary, miłości do Boga i do Jego Prawa, jak również wymogi

sprawiedliwości, która urzeczywistnia się w pełni
przez miłość. Od nich nauczył się, że trzeba przede
wszystkim wypełniać wolę Bożą i że więzy duchowe są ważniejsze od więzów krwi. Święta Rodzina
z Nazaretu jest prawdziwym wzorem każdej rodziny
chrześcijańskiej, zjednoczonej sakramentem małżeństwa, karmiącej się Słowem i Eucharystią i mającej wypełniać wspaniałe powołanie i misję, czyli być
żywą komórką nie tylko społeczeństwa, ale również
Kościoła, który jest znakiem i narzędziem jedności
całego rodzaju ludzkiego.
Módlmy się teraz razem do Najświętszej Maryi
Panny i św. Józefa, aby opiekowali się wszystkimi
rodzinami, a zwłaszcza tymi, które przeżywają trudności. Niech je wspomagają, aby umiały oprzeć się
destrukcyjnym wpływom pewnego nurtu współczesnej kultury, który podkopuje fundamenty instytucji
rodziny. Niech pomagają rodzinom chrześcijańskim
na całym świecie, by były żywym obrazem Bożej
miłości.
Benedykt XVI

Kontakt z Redakcj¹ Biuletynu poprzez Kancelariê Parafialn¹. Nak³ad 1000 egz.

Dla niejednego człowieka stwierdzenie, że
dziecko jest darem Boga, jest prowokacją. Znamy
biologiczne mechanizmy przekazywania życia.
Chciałoby się powiedzieć, że nawet dzieci nie
wierzą w bociana. I skłonni jesteśmy nie wierzyć
nawet w Boga. Uważamy, że biologia, zwykłe
mechanizmy obowiązujące w całej przyrodzie to
wszystko. Przychodzą na świat nowe pokolenia
jaskółek, kotów, łososi i ludzi także – powie ktoś.
Owszem, przychodzą. Ale przecież mimo biologicznych podobieństw, jesteśmy tak inni. Jest jedna znamienna różnica. I problem. Wszystkie zwierzęta rozstają się ze swym potomstwem, nieraz
brutalnie je przeganiając od siebie, gdy przyjdzie
pora. Tylko człowiek zachowuje związek z dziećmi, one z rodzicami także. Więcej – tylko człowiek
pielęgnuje więź pokoleniową. Popatrzcie, jak rozprzestrzenia się moda odtwarzania swoich genealogii! Z więzi pokoleniowej wyrasta inny problem.
Otóż nawet w potocznym języku używamy zwrotu
„mam dziecko”. Przepraszam, czy „mam dziecko”
znaczy tyle samo co „mam samochód”, albo „mam
nowe meble”? Nawet „mam męża (żonę)” znaczy
co innego. Mąż i żona sami zdecydowali i oddali
się sobie wzajemnie. Dziecko nie. Dziecko zostało
na czas wychowania powierzone obojgu rodzicom.
Więzy zostaną na zawsze, ale dziecko od samego
początku jest suwerenną osobą. Kimś, kto prędzej
czy później poniesie odpowiedzialność za własne
życie. Nie można zatrzymać dziecka dla siebie.
Zresztą – wiemy ile tragedii przeżywają rodziny, w
których rodzice są zbyt zaborczy.
Ostatnio często można usłyszeć hasło: „Każdy ma prawo do posiadania dziecka”. Potrzeba
ojcostwa czy macierzyństwa jest ogromna, to
prawda. Ale zdanie „mam prawo do dziecka” jest
nieporozumieniem. Dziecko zawsze jest darem i
zadaniem.

www.parafiajozefow.pl

