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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI JEREMIASZA
(Jr 33, 14-16)
Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana
- kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź,
jaką obwieściłem domowi izraelskiemu
i domowi judzkiemu. W owych dniach i
w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać
prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych
dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima
będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest
imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą
sprawiedliwością.
CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO
TESALONICZAN (1 Tes 3, 12-4,2)

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: 9.00-10.45 oraz od 16.0017.45. 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 29.11. do 06.11.2009 r.
Niedziela 29.11. –1 Niedziela Adwentu
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 28).
8:30 + Andrzeja i Franciszka Kopaczko
10:00 + Sławomira, Józefa, Janinę i cr. Baranów.
11:30 + Zdzisława Frankowskiego.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Cr. Kortyków, Śliwińskich i Baśkiewiczów.
Poniedziałek 30.11. – ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
6:30
7:15 + Anielę Choroś (Gr. 30).
7:15 + Andrzeja Janika
7:15 + Andrzeja Strupiechowskiego.
18:00 + Andrzeja i Władysława Jarząbków.
Wtorek 1.12.
6:30
7:15 + Władysława Białka (Gr. 1).
7:15 O bł. Boże i opiekę MB dla Stasia w 9 r.
urodzin.
18:00 + Mieczysława Olek (8 r. śm.), Katarzynę, Piotra Kosickich, cr. Tobiaszów.
Środa 2.12.
6:30 Dz.-bł .w 85 r. urodzin Jana Mazura z prośbą o opiekę i bł. Boże.

I NIEDZIELA ADWENTU

29.11.2009

Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech
spotęguje waszą wzajemną miłość dla
wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby
serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca
naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa
wraz ze wszystkimi Jego świętymi. A na
koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w
Panu Jezusie: według tego, coście od nas
przejęli w sprawie sposobu postępowania
i podobania się Bogu - jak już postępujecie
- stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie
przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez
Pana Jezusa.
S Ł OWA EWA NGEL I I W E D ŁUG
ŚWIĘTEGO ŁUKASZA (Łk 21, 25-28.
34-36)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą
znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na
ziemi trwoga narodów bezradnych wobec
szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie
mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu
wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem
moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy

ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w
obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to
dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście
głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca
nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie
przypadł na was znienacka, jak potrzask.
Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy
mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i
módlcie się w każdym czasie, abyście mogli
uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i
stanąć przed Synem Człowieczym.

7:15 + Władysława Białka (Gr. 2).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. z prośbą o opiekę dla Wiktora, Karoliny
i Andrzeja.
+ Hannę i Józefa Halbertów. + Barbarę Romańską (mies. po śm.).
Czwartek 3.12. – Św. Franciszka Ksawerego,
prezbitera
6:30
7:15 + Władysława Białka (Gr. 3).
7:15 O powołania do Zgromadzenia SS Dominikanek.
18:00 + Scholastykę Przywóską (16 r. śm.), Antoniego, Zofię i Henryka Wilińskich.
Piątek 4.12. – Św. Barbary, dziewicy i męczennicy
6:30 + Michała Rutę (ur.)
7:15 + Władysława Białka (Gr. 4).
7:15 Za Dobroczyńców Zgromadzenia SS Dominikanek.
16:30 + Zdzisława Wołowicza.
18:00 MSZA ZBIOROWA
+ Barbarę Dindorf. + Barbarę Kornacką i Jana
Górkę. + Barbarę Skoczylas.
Sobota 5.11.
6:30
7:15 + Władysława Białka (Gr. 5).
7:15 + Juliannę (5 r. śm) i Franciszka Maśniaków, Henryka Parzyszka, Zygmunta Szymańskiego.
18:00 MSZA ZBIOROWA
+ Stefana i Mariannę Kaczmarków. + Marka
Szmidta (2 r. śm.) oraz r-ców Eugeniusza i Elżbietę Szmidtów. + Leona i Aleksandrę Lemieszków, Pawła i Juliannę Gawinów, Jana i Jana. +
Marię i Wiesława Szumidło (ur.).
Niedziela 6.11. –2 Niedziela Adwentu- Św.
Mikołaja, biskupa
7:15 + Władysława Białka (Gr. 6).
8:30 + Józefę Pielak.

10:00 + Franciszkę, Józefę i Wiktora Jarząbków.
11:30 + Jana Mazka (14 r. śm.)
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Marię, Juliana i Andrzeja Janczewskich.

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Iz 49,1-6 lub Rz 10,9-18; Ps 19,2-5ab; Mt
4,19; Mt 4,18-22; WT.: Iz 11,1-10; Ps 72,1-2.78.12-13.17; Łk 10,21-24; ŚR.: Iz 25,6-10a; Ps
23,1-6; Mt 15,29-37; CZ.: Iz 26,1-6; Ps 118,1.89.19-21.25-27; Iz 55,6; Mt 7,21.24-27; PT.: Iz
29,17-24; Ps 27,1.4.13-14; Mt 9,27-31; SB.: Iz
30,19-21.23-26; Ps 147,1-6; Iz 33,22; Mt 9,3510,1.6-8.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 29.11.2009.
I Niedziela Adwentu
wDzisiejszą niedzielą w Kościele rozpo-

czynamy nowy rok liturgiczny, a jednocześnie wchodzimy w okres Adwentu, który
jest radosnym oczekiwaniem na przyjście
Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać
tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa
przy końcu czasów. Zaś kolejne dni mają
służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do Świąt Bożego Narodzenia.
Wykorzystajmy ten czas dla odnowienia i
umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Ze
szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję,
która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Podczas Mszy Świętych będzie Ją
symbolizowała zapalona roratnia świeca.
Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne
zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom.
wZachęcamy do licznego udziału w
roratach, odprawianych codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 rano.
Przychodzimy na nie ze świecami opatrzonymi lampionami (również dorośli), pomóżmy dzieciom wziąć udział w Roratach.
Pamiętajmy: Roraty zaczynamy już jutro o
godz. 6.30. Pamiętajmy o wsparciu wszystkich potrzebujących, zwłaszcza dzieci z

biednych rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu,
które są już do nabycia w naszym kiosku.
Zachęcamy też do odprawienia nowenny
do Dzieciątka Jezus w dniach do 16 do 24
grudnia albo w okresie Bożego Narodzenia.
wWarto postarać się o adwentowy wystrój mieszkań i domów, który codziennie będzie przypominał o czuwaniu np.
w mieszkaniach postawmy wieniec adwentowy z czterema świecami, symbolizującymi cztery niedziele Adwentu.
wDzisiaj po Mszach św. święcimy opłatki – to ważny znak więzi jaka powinna być
między Wieczerzą Wigilijną w naszych domach, a ołtarzem w kościele parafialnym.
Dlatego opłatki kupowane na bazarach i w
marketach jako tzw. „pieczywo świąteczne” nie mają tej duchowej wartości. Do
opłatków jak co roku dołączamy życzenia
świąteczne od księży naszej parafii oraz
szereg informacji, m.in. program rekolekcji
Adwentowych oraz program poświątecznej
wizyty duszpasterskiej w naszej parafii.
Mamy nadzieję, że pozwoli to tak zaplanować czas, by można było przyjąć wizytę
kolędową księdza. Od dzisiaj opłatki można nabyć w kiosku parafialnym, w zakrystii
lub w kancelarii.
wJak ogłaszaliśmy przed tygodniem,
gościmy dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej z Grupę św. Michała Archanioła z
p. Robertem Tekieli. Posłuchajmy o zagrożeniach duchowych, jakie niesie współcze-

sny świat. Główne spotkanie będzie miało
miejsce po Mszy św. o godz. 10:00.
wParafialny oddział Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Warszawsko – Praskiej zachęca do
wypełnienia i podpisania deklaracji członkowskiej tego Towarzystwa. Niech to będzie jedno z naszych działań w trwającym
obecnie Roku Kapłańskim.
wDzisiaj po mszach św. o godz. 8.30,
10.00, 11.30 oraz 13.00, będzie można
nabyć ozdoby adwentowe i bożonarodzeniowe. Wykonane one zostały przez
wychowanki domu dziecka prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Kapucynek
Najświętszego Serca Jezusa w Siennicy.
Uzyskany dochód będzie przeznaczony na
organizację zimowego wypoczynku podopiecznych.
wW tym tygodniu przypada pierwszy
czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek dodatkowa Msza św.
o godz. 16.30, a spowiedź po południu od
godz. 16.00.
wW najbliższą sobotę (5 grudnia) o godz.
11.00 w katedrze Warszawsko – Praskiej
bp Stanisław Kędziorą obchodzi jubileusz
75 lat życia. Polecamy Dostojnego Jubilata
waszym modlitwom i życzliwej pamięci.
wZa tydzień z racji I niedzieli miesiąca
po Mszy św. o godz. 13.00 wystawienie
Najśw. Sakramentu i Adoracja, a po niej
spotkanie Kół Żywego Różańca.
wW niedzielę za tydzień po Mszach św.
przed kościołami w całej Polsce, a więc i u

nas odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc dla Kościoła na wschodzie.
wNaszemu czuwaniu adwentowemu w
tym tygodniu patronować będą:
w poniedziałek, 30 listopada – święty
Andrzej, brat świętego Piotra. Tradycja
mówi, że ewangelizował tereny, na których
dziś dominuje prawosławie; jest też bardzo
uroczyście czczony w Kościołach wschodnich;
w czwartek, 3 grudnia – święty Franciszek Ksawery, misjonarz Indii, Japonii
i Chin. Polecajmy mu w naszej modlitwie
zwłaszcza Kościół w Indiach i Chinach, aby
mógł rozwijać się w prawdziwej wolności;
tego dnia obchodzimy też Dzień Misyjny
Papieskiej Unii Misyjnej. Wykorzystajmy
ten dzień, by bliżej poznać pracę misjonarzy, wesprzeć ich modlitwą i odpowiednią
do ich sytuacji pomocą. A dzieła misyjne są
bardzo różne i każdy znajdzie taki obszar,
gdzie jego pomoc okaże się niezbędna;
w piątek, 4 grudnia – święta Barbara,
patronka górników i ludzi ciężkiej pracy.
Jej wspomnienie jest też dniem modlitw za
bezrobotnych;
w tym tygodniu przypada pierwszy
czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne,
pierwszy piątek – szczególna okazja do
pojednania się z Bogiem, i pierwsza sobota
miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi.

UWAŻAJCIE NA SIEBIE

Nowy rok kościelny, który rozpoczynamy pierwszą Niedzielą Adwentu, upłynie nam pod znakiem Ewangelisty Łukasza: cały czas
będzie nam towarzyszyła jego Ewangelia. Na inaugurację tego nowego cyklu Kościół przygotował nam prawie to samo czytanie, które
zamykało rok Marka: o Sądzie Ostatecznym. Może ta powtórka ma nas jeszcze bardziej uwrażliwić na ostateczny sens i cel życia, jakim
jest zbawienie, czyli spotkanie z Bogiem? A może chodzi o to, abyśmy zaczęli sobie bardziej cenić doczesność, ale nie jako cel sam
w sobie, lecz jako drogę do wieczności? Po prostu: zanim zaczniemy cokolwiek czytać i rozważać na temat życia chrześcijańskiego,
Kościół chce nam na samym początku pokazać ostateczny koniec, tak byśmy wszystko potrafili zobaczyć w jego perspektywie.
Bo bez tej ostatecznej perspektywy łatwo zatracić sens życia, zwłaszcza, gdy jest to życie trudne, naznaczone bezradnością,
nieszczęściem, cierpieniem, smutkiem. Kiedy oglądamy dziennik telewizyjny i migawki ze świata, widzimy wyraźnie jak bardzo realistycznie potrafił Chrystus określić sytuację człowieka wobec kataklizmów natury i żywiołów wojny, rozpętanych ręką ludzką. W stanie
takiej trwogi nie widać żadnego ratunku, wszystko zawodzi. Człowiek doświadcza wtedy w całej pełni swojej bezradności, samotności
i niemocy.
Przez ostatnie dziesięciolecia, w których historia bardzo nas oszczędzała, zdążyliśmy chyba trochę o tych doświadczeniach zapomnieć i nabrać zbytniej pewności siebie. W takim stanie łatwo utracić z oczu obraz końca świata i ostatecznego celu ludzkiego życia.
Człowiek pogrąża się w doczesności, tak jakby to było wszystko.
I dlatego Chrystus wzywa nas do czuwania. Właśnie w takiej postawie należy przeżywać życie doczesne: czuwając. A czuwanie
to nic innego, jak tylko świadomość końca, świadomość konsekwencji naszych decyzji i postępowania. To ona nas zmobilizuje do
wszystkiego, co konieczne.
Przede wszystkim do poczucia odpowiedzialności za losy świata i ludzkości. To jest podstawowy warunek pokoju i sprawiedliwości
na świecie. Jeśli odpowiedzialność tę złożymy na barki polityków, wtedy możemy być pewni jakiegoś nieszczęścia. Przecież gdyby w
byłej Jugosławii ludzie mieli trochę więcej poczucia osobistej odpowiedzialności, nie byłoby wojny. Najpierw ta wojna rozpętała się w
sercu każdego człowieka.
Dalej czuwanie to wolność od wszelkiego wewnętrznego i zewnętrznego zniewolenia. Zniewala pożądanie, przyjemność, wygoda,
dobrobyt, ale także nędza i nadmiar trosk, zniewala żądza władzy i ślepe poddanie władzy nieodpowiedzialnej. Czuwanie ma temu
zapobiec przez ukazanie właściwych proporcji i nabranie dystansu do tego, co przemijające.
Ale przede wszystkim czuwanie to świadomość zależności od Boga, Jego miłości i opieki, oraz ufne poddanie się Jego mocy. Ale na
co dzień często o tym zapominamy. Żyjemy tak, jak byśmy byli jedynymi panami samych siebie i nie musieli się z niczym liczyć. A gdy
przychodzą przeciwności i przeszkody nie do pokonania, gdy nagle doświadczamy bezradności i bezsiły, wtedy przychodzi też lęk.
Ludzi bez Boga czeka wtedy nieodwołalna rozpacz i trwoga. Kto jednak ma wiarę w sercu wie, że może liczyć na Boga. Ta nadzieja i
otucha powinna nam towarzyszyć w każdym momencie naszego życia.
Ks. Mariusz Pohl

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

www.parafiajozefow.pl

