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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Hbr 1,1-6; Ps 97,1-2.6-7.9.12; Mk 1,15; Mk 
1,14-20; WT.: Hbr 2,5-12; Ps 8,2.5-9; 1 Tes 2,13; 
Mk 1,21-28; ŚR.: Hbr 2,14-18; Ps 105,1-4.6-9; 
J 10,27; Mk 1,29-39; CZ.: Hbr 3,7-14; Ps 95,6-
11; Mt 4,23; Mk 1,40-45; PT.: Hbr 4,1-5.11; Ps 
78,3.4.6-8; 2 Kor 5,19; Mk 2,1-12; SB.: Hbr 4,12-
16; Ps 19,8-10.15; Mk 2,17; Mk 2,13-17.
(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 42, 
1-4. 6-7)
To mówi Pan: Oto mój Sługa, którego pod-
trzymuję. Wybrany mój, w którym mam 
upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim 
spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie 
będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć 
krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny 
nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym pło-
myku. On niezachwianie przyniesie Prawo. Nie 
zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo 
na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. 
Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za 
rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przy-

mierzem dla ludzi, światłością dla narodów, 
abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z 
zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, 
co mieszkają w ciemności.
CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOL -
SKICH (Dz 10, 34-38)
Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Kor-
neliusza, przemówił: Przekonuję się, że Bóg 
naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w 
każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się 
Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe 
słowo synom Izraela, zwiastując im pokój 
przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem 
wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, 
począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił 
Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego 
Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dla-
tego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze 
czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli 
pod władzą diabła.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘ-
TEGO MARKA (Mk 1, 6b-11)

Intencje mszalne od 11.01. do 18.11.2009 r.
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 6 r. ślubu Krzysztofa i Małgo-
rzaty Majewskich oraz o Boże błog. dla ich syna 
Franciszka.    
11:30 + Witolda Kowalewskiego (2 r. śm.). 
13:00 Za Parafian.     
18:00 + Kazimierza i Ewę Cicheckich (8 r. 
śm.).    
Poniedziałek 12.01.     
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 12).    
7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 12). 
7:00 + Józefę (w 34 r. Sm.) i Michała Wojdów i 
ich rodziców.    
7:30 + Stanisława w 39 r. śm., Piotra i Józefę 
Siemieniuk.    
18:00 + Stanisława Księżaka w 3 r. śm.  
Wtorek 13.01. 	 			
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 13).    
7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 13).  
7:30 + Euzebię Domańską w 2 r. śm., Zbignie-
wa i Jerzego Domańskich.    
18:00 + Szymona Ponceleusza (20 r. śm.), cr. 
Ponceleuszów.    
Środa 14.01. 	 			
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 14).    
7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 14). 
7:00 O Powołania do Zgromadzenia Sióstr Do-
minikanek.    
7:00 + Helenę Pawłowską w 2 r. śm. 

Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną mocniejszy 
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. W owym czasie przyszedł Jezus z 
Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w 
Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, uj-
rzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę 
zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się 
głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam 
upodobanie.

18:00 + Helenę Kowalczyk.

Ogłoszenia duszpasterskie 11.01.2009.  
Niedziela Chrztu Pańskiego

wWspominając dzisiaj chrzest Pana Je-
zusa w Jordanie, myślimy także o naszym 
chrzcie, który jest początkiem i funda-
mentem naszego chrześcijańskiego życia. 
W tym sakramencie otrzymaliśmy god-
ności przybranego dziecka Bożego i dar 
Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do 
wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest 
dla nas jednocześnie wielkim zobowią-
zaniem. Sługa Boży Ojciec Święty Jan 
Paweł II w liście apostolskim Rosarium 
Virginis Mariae przypomniał: „Wylanie 
Ducha Świętego w chrzcie wszczepia wie-
rzącego jako latorośl w krzew winny, któ-
rym jest Chrystus (por. J 15,5), czyni go 
członkiem Jego mistycznego Ciała (por. 
1 Kor 12,12; Rz 12,5). Tej istniejącej od 
początku jedności musi jednak odpowia-
dać droga coraz większego upodabniania 
się do Niego, które winno coraz bardziej 
ukierunkowywać postępowanie ucznia 
zgodnie z logiką Chrystusa: «To dążenie 
niech was ożywia; ono też było w Chry-
stusie Jezusie» (Flp 2,5)” (nr 15). Zatrzy-
majmy się na moment przy chrzcielnicy, 
aby podziękować za dar dziecięctwa Bo-
żego, ale także zdać sobie sprawę z naszej 
odpowiedzialności za budowanie Kościo-
ła na ziemi.
wDzisiejsza niedziela kończy okres Na-

rodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii 
rozpoczyna się tak zwany okres zwykły. 
Jednak tradycyjnie przedłużamy śpie-
wanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta 
Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas 
Matki Bożej Gromnicznej, które bezpo-

7:30 + Andrzeja Janika w 1 r. śm.    
7:30 + Andrzeja i Bolesława Nojków. 
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
W int. pp. Jolanty i Lecha w 20 r. ślubu, dzię-
kując za wszystko Bogu, z prośbą o dary Ducha 
św. i opiekę M. Bożej dla małżonków i ich dzie-
ci Martyny i Mateusza,
+ Bronisława Celeja w 2 r. śm.,
+ Kazimierę w 8 r. śm., Jana, ich rodziców i ro-
dzeństwo,
+ Cecylię, Jana i Zdzisława Michalak, Cecylię i 
Adolfa Walkiewicz, Małgorzatę Wasążnik, Ka-
zimierę i Mieczysława Archutowskich. 
Czwartek 15.01. 	 			
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 15).    
7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 15). 
Za Dobroczyńców Zgromadzenia Sióstr Domi-
nikanek.    
7:00 + Rodziców Stefana i Aleksandrę Ornoch 
7:30 + Irenę Kosecką.    
18:00 + Józefa oraz jego rodziców i rodzeń-
stwo.    
Piątek 16.01. 	 			
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 16).    
7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 16). 
7:00 + Mariannę i Józefa Wachnio, Jana Kompa 
w 1 r. śm.    
7:00 + Włodzimierza Miłodrowskiego. 
7:30 + Helenę Nowak w 10 r. śm.    
18:00 + Andrzeja Strupiechowskiego w 6 r. śm. 
Sobota 17.01. 	 			
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 17).    
7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 17). 
7:00 Annę Smolik w miesiąc po śm. 
7:30 + Wojciecha Jachowicza w miesiąc po śm.
18:00 + Henryka Dziubaka w 9 r. śm. 
Niedziela 18.01.    
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 18).    
7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 18). 
8:30 + Andrzeja Bytniewskiego (9 r. śm.). 
10:00 + Stefanię i Franciszka Wójcików, Józefę 
i Kazimierza Pyszków.    
11:30 + Ryszarda Sieraja, cr. Tobiaszów i Siera-
jów.    
13:00 Za Parafian.     
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Stowarzyszenie Forum 
Chrześcijańskie zaprasza 

dzieci od lat 7 do korzystania z 
ciekawych zajęć w świetlicy dzia-
łającej przy parafii. W czasie ferii 
szkolnych świetlica będzie czyn-
na od poniedziałku do piątku, w 
godzinach od 10 do 15. Zajęcia 
odbywają się pod opieką wycho-
wawców, a na dzieci czeka wiele 
atrakcji, m.in. wyjazd do kina, na 
basen, zajęcia taneczne.

DZIEŃ KRWIODAWSTWA

Najbliższy Dzień Krwiodawstwa w parafii 
MB Częstochowskiej w Józefowie odbędzie 
się 17 stycznia 2009 roku (sobota) w godzi-
nach od 08.00 - 13.00.

Krew pobierać będą pracownicy Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa z Warszawy w Stacji Caritas przy parafii.

Krew może oddać każdy z przedziału wie-
kowego 18-60 lat, kto jest zdrowy. Zapraszam 
szczególnie młodzież do bezinteresownego 
daru własnej krwi dla 

potrzebujących chorych z województwa 
mazowieckiego.

Ustalone zostały również pozostałe termi-
ny akcji krwiodawstwa w 

Józefowie w 2009 roku. Są to:
18 kwietnia
18 lipca
17 października.
Akcje krwiodawstwa w Józefowie organi-

zuję od 1999 roku. Co trzy miesiące, zawsze 
w sobotę, chętni dawcy mogą oddać honoro-
wo krew. 

Dotychczas już ponad 320 litrów krwi od-
dali dawcy w tych akcjach.

Janusz Krupa

Od uroczystego aktu chrztu Chrystus rozpoczął 
swoją misję nauczycielską, którą św. Piotr, przy-
gotowując do przyjęcia chrztu rodzinę rzymskiego 
urzędnika Korneliusza, opisał w następujących 
słowach: "Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, które-
go Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Prze-
szedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, 
którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był 
z Nim" (Dz 10, 38). Jezus miał wtedy trzydzieści 
lat, gdyż dopiero od tego wieku zwyczaj żydow-
ski pozwalał występować publicznie przed ludem 
i nauczać. W tym wydarzeniu mamy też pierwsze w 
historii świata pojawienie się w postaci widzialnej 
całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn 
Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty poja-
wia się nad Nim w postaci gołębicy.

Św. Jan Apostoł podaje nam miejsce, gdzie miał 
być Pan Jezus ochrzczony: "Działo się to w Beta-
nii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Pan udzielał 
chrztu" (J 1, 28). Jako dawną Betanię Zajordańską 
(była bowiem także Betania Przedjordańska ok. 3 
km od Jerozolimy, gdzie mieszkał Łazarz z Marią i 
Martą) wskazuje się dzisiejsze Chirbet el Medesz, 
gdzie znajduje się potok, wpływający do Jordanu, 
mający wodę nawet w upalne lata. Tu według bi-
blistów miał się ukrywać kiedyś Eliasz. Tu osiem-
set lat po nim miał wystąpić Jan Chrzciciel. Ry-
tualne obmywania były znane w starożytności u 
wielu ludów. Był to zewnętrzny znak wewnętrznej 
odmiany, żalu za popełnione grzechy i gotowości 
zadośćuczynienia za nie. Był to krzyk tęsknoty du-
szy, aby Bóg w swoim miłosierdziu oczyścił ją z 

średnio wiąże się z Bożym Narodzeniem. 
wW sobotę, 17 stycznia, przypada Dzień 

Dialogu Chrześcijańsko-Żydowskie-
go. Tego dnia pamiętajmy szczególnie o 
naszych starszych braciach w wierze, 
prosząc Boga o wzajemne przebaczenie 
krzywd, uprzedzeń, coraz lepsze zrozu-
mienie i wzajemną miłość. Te intencje 
włączmy w naszą codzienną modlitwę. 
Program warszawskich obchodów jest na 
tablicy ogłoszeń 
wW przyszłą niedzielę, 18 stycznia, roz-

poczniemy obchody Tygodnia Powszech-
nej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 
wTrwa wizyta duszpasterska zwana 

„kolędą”. Niech ona będzie okazją do 
wspólnej modlitwy, wzajemnego pozna-
nia się, zbliżenia i rozmowy o problemach 
nie tylko konkretnej rodziny, ale także o 
sprawach naszej parafialnej wspólnoty. 
Kapłan przynosi w nasz dom Boże błogo-
sławieństwo. 

Plan kolędy w tygodniu 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) Ogro-
dowa (3)
15.01. Czwartek: Błękitna z blokami 1a, 
1b i 3 (3) Staszica z blokiem(1)
16.01. Piątek: Leśna z blokami (3) Brzo-
zowa (1)
17.01. Sobota: Botaniczna, Wodna, Sko-
śna, Skrajna, Zaciszna, Boczna, Rodzie-
wiczówny, Orzeszkowej, Dziekońska, 
Noakowskiego, Budziszewskiej, Łąko-
wa, Drogowców, Aleja Przyszłości, (1) 
Jarosławska, Parkingowa, (1) Telimeny, 
Wschodnia, Kościuszki (2)

Cyfry w nawiasach oznaczają liczbę księ-
ży na danej trasie kolędowej. Kolędę roz-
poczynamy 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 patronują nam:
13 I – św. Hilary (między 310 a 320 – 367), 
biskup i Doktor Kościoła, wielki miłośnik 
i znawca Pisma Świętego oraz obrońca 
bóstwa Chrystusa w sporach teologicz-
nych IV wieku (wspomnienie dowolne);
17 I – św. Antoni (251-356), opat. Ten 
słynny pustelnik do dziś znajduje wielu 
naśladowców w praktykowaniu takiej 
właśnie drogi doskonałości chrześcijań-
skiej (wspomnienie obowiązkowe).	
	

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
win, jak woda oczyszcza ciało z brudu zewnętrzne-
go, materialnego. 

Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony obja-
wia nam Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, 
posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla 
zbawienia człowieka, z drugiej zaś strony kieruje 
uwagę na rzeczywistość naszego chrztu. W tym 
sakramencie bowiem doświadczamy mocy zbaw-
czej Chrystusa, która wyzwala z niewoli grzechów. 
Zostajemy także napełnieni Duchem Świętym i 
w ten sposób każdy z nas staje się umiłowanym 
dzieckiem Bożym. Kościół obchodzi w ten sposób 
święto narodzin milionów swoich dzieci, którym 
dała nowe, Boże życie woda Chrztu świętego. Ist-
nieje nakaz liturgiczny, aby w Wielką Sobotę wy-
stroić chrzcielnicę i pokazać ludowi jako kołyskę 
jego narodzin dla nieba. Z tej okazji kapłan do-
konuje wtedy uroczystego poświęcenia na oczach 
ludu wody chrzcielnej. Tego dnia powinno się 
udzielać chrztu wszystkim katechumenom, którzy 
w czasie wielkanocnym mają otrzymać Chrzest 
święty. Temu służy również publiczne odnowienie 
obietnic Chrztu świętego wszystkich wiernych, ze-
branych w kościele.

Wraz ze świętem Chrztu Chrystusa kończy się 
liturgicznie okres Bożego Narodzenia. W Polsce 
jednak jest dawny zwyczaj kończenia tego cza-
su świętem Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej 
Gromnicznej) 2 lutego. Dlatego do tego czasu 
można zachować szopkę w kościele i śpiewać ko-
lędy.

Wg   www.brewiarz.katolik.pl

Koncert Kolęd 
w wykonaniu zespołu 

RUBIKON
W niedzielę 4 I 2009 odbyła się ciekawa 
inscenizacja i koncert kolęd w wykona-
niu dzieci i młodzieży z zespołu Rubikon 
oraz zaproszonych gości. Wszyscy wyko-
nawcy wspaniale realizowali swoje role a 
nad całością czuwała pani Anna Vranova, 
prowadząca zespół. Warto było zostać po 
Mszy św., obejrzeć, posłuchać a także za-
śpiewać razem z zespołem Rubikon trady-
cyjne kolędy.


