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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Hbr 5,1-10; Ps 110,1-4; Hbr 4,12; Mk 2,18-
22; WT.: Hbr 6,10-20; Ps 111,1-2.4-5.9-10; Ef 
1,17-18; Mk 2,23-28; ŚR.: Hbr 7,1-3.15-17; Ps 
110,1-4; Mt 4,23; Mk 3,1-6; CZ.: Hbr 7,25-8,6; Ps 
40, 7-10.17; Mt 4,23; Mk 3,7-12; PT.: Hbr 8,6-13; 
Ps 85,8.10-14; J 15,16; Mk 3,13-19; SB.: Hbr 9,1-
3.11-14; Ps 47,2-3.6-9; Dz 16,14b; Mk 3,20-21.
(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 PIERWSZEJ KSIĘGI SAMU-
ELA (1 Sm 3, 3b-10. 19)
Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znaj-
dowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał 
Samuela, a ten odpowiedział: Oto jestem. Potem 
pobiegł do Helego mówiąc mu: Oto jestem: 
przecież mię wołałeś. Heli odrzekł: Nie wołałem 
cię, wróć i połóż się spać. Położył się zatem spać. 
Lecz Pan powtórzył wołanie: Samuelu! Wstał 
Samuel i poszedł do Helego mówiąc: Oto jestem: 
przecież mię wołałeś. Odrzekł mu: Nie wołałem 
cię, synu. Wróć i połóż się spać. Samuel bowiem 
jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było 
mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po 
raz trzeci swe wołanie: Samuelu! Wstał więc i 
poszedł do Helego, mówiąc: Oto jestem: przecież 
mię wołałeś. Heli spostrzegł się, że to Pan woła 
chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: Idź spać! 
Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: Mów, 
Panie, bo sługa Twój słucha. Odszedł Samuel, 

położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan 
i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: 
Samuelu, Samuelu! Samuel odpowiedział: 
Mów, bo sługa Twój słucha. Samuel dorastał, 
a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu 
jego słowu na ziemię.
CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU 
ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KO-
RYNTIAN (1 Kor 6, 13c-15a. 17-20)
Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan 
dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas rów-
nież swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie 
wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? 
Czyż wziąwszy członki Chrystusa będę je 
czynił członkami nierządnicy? Przenigdy! Ten 
zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym 
duchem. Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech 
popełniony przez człowieka jest na zewnątrz 
ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko wła-
snemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało 
wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w 
was jest, a którego macie od Boga, i że już nie 
należycie do samych siebie? Za /wielką/ bowiem 
cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w 
waszym ciele!
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO JANA (J 1, 35-42)
Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy zoba-

Intencje mszalne od 18.01. do 25.01.2009 r.
Niedziela 18.01.   2 Niedziela Zwykła	
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 (7 r. śm.), cr. To-
biaszów i Sierajów.    
13:00 Za Parafian.     
18:00 + Helenę Kowalczyk.    
Poniedziałek 19.01.      
7:00 + Henryka Parzyszka, rodziców Ju-
liannę i Franciszka Maśniaków, Stanisława 
Sochackiego    
7:00 + Henryka Górka w 33 r. śm.    
7:00 Marię i Witolda Gawryjołków, Janinę 
Pytel.    
7:30 + Stanisława w 39 r. śm., Piotra i Józe-
fę Siemieniuk.    
7:30 + Teresę Piotrowską (Gr. 19).    
7:30 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 19). 
18:00 + Marka Stalka w 5 r. śm.     
Wtorek 20.01.     

czył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek 
Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i 
poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się 
i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: 
Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: 
Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie miesz-
kasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. 
Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego 
dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 
dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli 
od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat 
Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego 
brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza 
- to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do 
Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty 
jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał 
się Kefas - to znaczy: Piotr.

7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 24).    
7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 24). 
7:30     
18:00 + Władysława Talarka (12 r. śm.), 
Emilię Talarek oraz cr. Zarzyckich i Talar-
ków.    
Niedziela 25.01.  3 Niedziela Zwykła 
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 25).    
7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 25). 
8:30 + Antoniego Molak i Anastazji Ko-
paczko. 
10:00 + ppłk pilota Roberta Maja (1 r. 
śm.). 
11:30 + Mieczysława Lodowskiego (1 r. 
śm.). 
13:00 Za Parafian.     
18:00 + Genowefę Kowalską (1 r. śm.) i 
Wacława Kowalskiego.
Ogłoszenia duszpasterskie 18.01.2009. 

2 Niedziela Zwykła 
wDzisiaj w całym Kościele rozpoczy-

namy Tydzień Powszechnej Modlitw o 
Jedność Chrześcijan. Niestrudzenie o 
potrzebie tej modlitwy podczas swojego 
długiego pontyfikatu przypominał Sługa 
Boży Ojciec Święty Jan Paweł II. Bę-
dąc we Wrocławiu powiedział: „Proszę 
o wspólne świadectwo składane przed 
światem Chrystusowi. W imię Chry-
stusa proszę! Zwracam się najpierw do 
wszystkich wiernych Kościoła katolic-
kiego […]. Ośmielam się prosić również 
was, umiłowani Bracia i Siostry z innych 
Kościołów […]. W imię Jezusa proszę o 

7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 20).    
7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 20). 
7:00 + Adama Kłoska (4 r. śm.)    
7:30	 	 			
18:00 + Jarosława Wasążnika    
Środa 21.01.     
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 21).    
7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 21). 
7:00 + Krzysztofa Jaworskiego.    
7:30 + Juliannę Pióro (20 r. śm.), Matyldę 
Szczepańską (12 r. śm.).    
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Po-
mocy.
 + Jadwigę Fedyna w miesiąc po śm.  
Czwartek 22.01.     
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 22).    
7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 22). 
7:00 + Jana i Mariannę Grzechnik.    
7:30 + Bronisławę, Katarzynę i Stefana 
Płachtów, Wiesławę Kusio.    
18:00 + Stanisławę, Ludwika i Henryka 
Witanów, Sewerynę i Kazimierza Boguc-
kich, Gustawa Repsza, Feliksę, Andrzeja i 
Zbigniewa Nowackich, Zofię, Stanisława i 
Eugeniusza Książków.    
Piątek 23.01.     
7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 23). 
7:00 + Feliksę Gruba w 25 r. śm.    
7:00 + Piotra Lipskiego w 5 r. śm.    
7:30 + Teresę Piotrowską (Gr. 23)    
7:30 + Krzysztofa Jaworskiego w miesiąc 
po śm.    
18:00 + Henryka Denka, cr. Denków i Ja-
caków. 
Sobota 24.01.     
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wspólne chrześcijańskie świadectwo. Na-
szej wiary, żywej i głębokiej, potrzebuje 
bardzo Zachód na historycznym etapie 
budowania nowego systemu wielorakich 
odniesień. Mocnego znaku zawierzenia 
Chrystusowi potrzebuje Wschód, ducho-
wo spustoszony przez lata programowej 
ateizacji. Europa potrzebuje nas wszyst-
kich zebranych solidarnie wokół Krzyża 
i Ewangelii”. W to nawoływanie Kościo-
ła włączmy także nasze osobiste modli-
twy. Niech będą one skromnym wkładem 
w budowanie jedności, w dzieło ekume-
nizmu.  
wW dzisiejszą niedzielę w Kościele 

obchodzimy też Światowy Dzień Mi-
granta i Uchodźcy. 
wW związku z feriami w szkołach w 

naszej kolędzie też następuje dwutygo-
dniowa przerwa.
wZapraszamy  dzieci do korzystania 

z ciekawych zajęć w świetlicy działa-
jącej przy naszej parafii. W czasie ferii 
szkolnych świetlica będzie czynna od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 
10.00 do 15.00. Zajęcia odbywają się pod 
opieką wychowawców, a na dzieci czeka 
wiele atrakcji, m.in. wyjazd do kina, na 
basen, zajęcia taneczne. Dzieci otrzyma-
ją również drugie śniadanie.
wW środę, 21 stycznia, przypada 

Dzień Babci, a zaraz w czwartek, 22 
stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy 
i módlmy się w tych dniach za naszych 
kochanych Dziadków, tych żyjących i 
tych, którzy już odeszli do Pana. Bardzo 
często tyle im zawdzięczamy! Niech na-
szym podziękowaniem będzie modlitwa, 
ofiarowana Komunia Święta i serdeczna 
pamięć.

W tym tygodniu patronują nam:
19 I – św. Józef Sebastian Pelczar 

(1842-1924), biskup przemyski, założy-
ciel Zgromadzenia Służebnic Najświęt-
szego Serca Jezusowego, tak zwanych 
sercanek (wspomnienie obowiązkowe);

21 I – św. Agnieszka, dziewica i mę-
czennica, która jako 12-letnia dziew-
czynka poniosła śmierć na stadionie 
Domicjana około 305 roku (wspomnienie 
obowiązkowe);

23 I – bł. Wincenty Lewoniuk i jego 
Towarzysze, katolicy obrządku unickie-
go, którzy w 1874 roku we wsi Pratulin 
na Podlasiu ponieśli śmierć męczeńską 
(wspomnienie obowiązkowe);

24 I – św. Franciszek Salezy (1567-
1622), biskup i Doktor Kościoła, wybitny 
pisarz, patron dziennikarzy i prasy kato-
lickiej (wspomnienie obowiązkowe). 
	

	

SŁUCHANIE BOGA
Dlaczego jednak nie słyszymy Bożego 

głosu jak Samuel, czemu będąc boga-
czami, zachowujemy się jak nędzarze? 
Nie można zobaczyć Boga i pozostać 
przy życiu!

Gdy odkrywamy Jezusa jako żywą, ko-
chającą osobę, odkrywamy także, że jest 
Kimś, kto chce się z nami zaprzyjaźnić. 
On nie szuka w nas ideologów, aktywi-
stów, działaczy, ale przyjaciół. Dla niego 
jestem ważny ja sam, z moją biedą i moim 
obdarowaniem, moim cierpieniem i tęsk-
notą. Nie jestem dla niego pionkiem ani 
trybikiem. Dlatego poprzez słowa Ewan-
gelii pyta nas Jezus o nasze pragnienia: 
„Czego szukacie?".

Uczniowie Jana Chrzciciela odpowiada-
ją pytaniem: „Rabbi, gdzie mieszkasz?". 
To znak tęsknoty za miłością Baranka, to 
nie ciekawość, ale pragnienie bycia przy-
jętym przez Jezusa, pragnienie, aby się 
do Niego zbliżyć. Jeżeli na pytanie Jezu-
sa odpowiadamy z podobną tęsknotą za 
zbliżeniem się do Niego, to możemy usły-
szeć słowa: „Chodźcie, a zobaczycie".

Pójść za Jezusem. Podpowiedz, jak 
to zrobić jest w drugim czytaniu: „Wa-
sze ciała są członkami Chrystusa", „ciała 
Wasze są przybytkiem Ducha Świętego". 
Jeśli to prawda, to o ileż bardziej możemy 
się spodziewać w naszym życiu tego, co 
stało się w życiu proroka Samuela, gdy 
do niego zaczął przemawiać Bóg. W nas 
jest ukryty skarb, drogocenna perłą, źró-
dło żywej miłości - Bóg obecny znacznie 
bardziej niż w Samuelu. Dlaczego jednak 
nie słyszymy Bożego głosu jak Samuel, 
czemu będąc bogaczami, zachowujemy 
się jak nędzarze?

Nie można zobaczyć Boga i pozostać 
przy życiu! Zobaczyć Boga przez pozna-
nie Go swoim sercem oznacza rewolucję. 
Odkrywam, że On dając mi się cały przez 
tajemnicę Wcielenia i Odkupienia, prosi 
mnie także o dar całkowity. Tracę swoje 
życie bo odkrywam, że „moje" życie jest 
pozorem. Nie mam swojego życia, bo 
„już nie należycie do samych siebie? Za 
wielką bowiem cenę zostaliście nabyci." 
Pójść za Nim oznacza zrezygnować ze 
swojej drogi, swojego sposobu na życie, 
swojego radzenia sobie z problemami. 
Jeśli mam gotowość stracić swoje życie, 
wybrać Boga, Jego wezwanie, wtedy sta-
ję się wrażliwy i zdolny, aby przyjąć Jego 
głos i Jego prowadzenie. Wtedy właśnie 
mogę ze śmiałością powiedzieć za Sa-
muelem „Mów, bo sługa Twój słucha", by 
moje życie mogło po Bożemu owocować. 
Wtedy także mogę powtórzyć słowa św. 
Andrzeja: „Znaleźliśmy Mesjasza".

o. Paweł

GDZIE MIESZKASZ?
Nasza dzisiejsza sytuacja jest bardzo 

różna od tej, w której znaleźli się ucznio-
wie Jana. Nie możemy, tak jak oni, zo-
baczyć, gdzie mieszka Jezus. Jednak py-
tanie: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”, 
zdaje się nie tracić nic ze swej aktualno-
ści. Wprost przeciwnie: dziś brzmi jesz-
cze mocniej i w jakimś sensie jest dużo 
ciekawsze. 

Czasami zdarza się nam wchodzić po 
raz pierwszy do czyjegoś mieszkania czy 
biura. Nie jest też niczym dziwnym, że już 
pierwszy rzut oka na tak czy inaczej urzą-
dzony pokój lub w taki czy inny sposób 
zorganizowane miejsce pracy odciska się 
w naszej świadomości i w dużej mierze 
rzutuje na nasz kontakt z rozmówcą. Za-
interesowanie uczniów Jana miejscem, 
w którym mieszka Pan Jezus, w swej 
istocie jest także poszukiwaniem prawdy 
o Człowieku, którego sam Jan nazywa 
„Barankiem Bożym”. Uczniowie chcą być 
przy Jezusie. Chcą zasiąść z Nim do sto-
łu, słuchać Go i obserwować. Czują, że 
to spotkanie nie jest jak wszystkie inne. 
Widzą w nim coś niezwykłego, co prze-
kracza nie tylko ich codzienne doświad-
czenie, ale wszystko, cokolwiek dotych-
czas przeżyli. Wiedzą, że to spotkanie 
pozostawi niezatarty ślad na ich życiu. 

Czytając dzisiejszą Ewangelię, tak-
że my możemy zapytać Jezusa: „gdzie 
mieszkasz?” Bo przecież w tym pytaniu 
najbardziej chodzi o nas samych: jak mo-
żemy Go spotkać i jak możemy Go lepiej 
poznać. Gdybyśmy sięgnęli po Ewange-
lię i prześledzili różne wypowiedzi Chry-
stusa, zauważymy, że odpowiedzią na 
pytanie, gdzie Go spotykamy, jest sam 
człowiek — Bóg jest tam, gdzie jest czło-
wiek. To właśnie człowiek — ludzkie ser-
ce jest właściwym domem Boga. On jest 
tam, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się 
w Jego imię i pośród nas jest Jego Kró-
lestwo... Spójrzmy więc na nasze domy 
i miejsca pracy. Posłuchajmy naszych 
codziennych rozmów, wsłuchajmy się w 
ich tematy i w wypowiadane opinie. Przyj-
rzyjmy się gazetom, które czytamy, oceń-
my filmy i programy, które oglądamy w te-
lewizji. Zastanówmy się, jak wypełniamy 
powierzone nam zadania, czy jesteśmy 
uczciwi i sumienni w naszej pracy. Jak 
traktujemy ludzi, których mamy obok sie-
bie, najbliższych i współpracowników? 

Chrystus chce mieszkać pośród nas. 
Trzeba Mu jednak przygotować odpo-
wiednie miejsce w naszym życiu. Spoglą-
dając na naszą codzienność — na oso-
bistą postawę i na stosunek do innych 
— pytajmy się nieustannie, czy Jezus 
znajdzie sobie miejsce pośród nas? 

Ks. Dariusz Madejczyk


