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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Iz 35,1-10; Ps 85,9-14; Łk 5,17-26; WT.: Rdz 
3,9-15.20; Ps 98,1-4; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,28; Łk 
1,26-38; ŚR.: Iz 40,25-31; Ps 103,1-4.8.10; Mt 
11,28-30; CZ.: Iz 41,13-20; Ps 145,1.9-13; Iz 45,8; 
Mt 11,11-15; PT.: Iz 48,17-19; Ps 1,1-4.6; Mt 
11,16-19; SB.: Syr 48,1-4.9-11; Ps 80,2ac.3b.15-
16.18-19; Łk 3,4.6; Mt 17,10-13.
(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: 9.00-10.45 oraz od 16.00-
17.45. 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

CZYTANIE Z KSIĘGI BARUCHA (Ba 5, 
1-9)
Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swe-
go, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane 
ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem 
sprawiedliwości, pochodzącej od Boga, włóż 
na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! 
Albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość twoją 
wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię twe u 
Boga na wieki będzie nazwane: Pokój spra-
wiedliwości i chwała pobożności! Podnieś się, 
Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj 
na Wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na 
słowo Świętego od wschodu słońca aż do zacho-
du, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli 
od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg 
przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na 
tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg 

zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, 
doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bez-
piecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. 
Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać 
będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi 
Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą 
sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PA-
WŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN (Flp 1, 
4-6. 8-11)
Zawsze w każdej modlitwie, zanoszę prośbę za 
was wszystkich - z powodu waszego udziału 
w [szerzeniu] Ewangelii od pierwszego dnia 
aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że 
Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, 
dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Albo-
wiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsk-
nię za wami wszystkimi [ożywiony] miłością 
Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość 
wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej 
w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla 
oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez 
zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem 
sprawiedliwości, [nabytym] przez Jezusa Chry-
stusa ku chwale i czci Boga.
S Ł O WA  E WA N G E L I I  W E D Ł U G 
ŚWIĘTEGO ŁUKASZA (Łk 3, 1-6)

Intencje mszalne od 06.12. do 13.12.2009 r.
Niedziela 6.12. –2 Niedziela Adwentu- Św. 
Mikołaja, biskupa
7:15 + Władysława Białka (Gr. 6).
8:30 + Józefę Pielak.
10:00 + Franciszkę, Józefę i Wiktora Jarząb-
ków.
11:30 + Jana Mazka (14 r. śm.)
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 + Marię, Juliana i Andrzeja Janczew-
skich.
Poniedziałek 7.12. – Św. Ambrożego, biskupa 
i doktora Kościoła
6:30 + Władysława Białka (Gr. 7).
7:15 + Józefa Górskiego (3 r. śm.).
7:15 + Daniela Łysiaka (mies. po śm.).
18:00 + Genowefę i Bolesława Dąbrowów i Eu-
geniusza Rusaka.
Wtorek 8.12. - NIEPOKALANE POCZĘCIE 
NAJŚW. MARYI PANNY
6:30 + Mariannę Bełkowską.
7:15 + Władysława Białka (Gr. 8).
7:15 + Mariannę i Juliana Więckowskich, cr. 
Więckowskich
9:00 + Jana i Zofię Winiarek, Leokadię i Józefa 
Pluskotów.

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza 
Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem 
Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip te-
trarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrar-
chą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza 
i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do 
Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził 
więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest 
nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak 
jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: 
Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę 
Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina 
niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek 
zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, 
a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie 
ujrzą zbawienie Boże.

11:00 + Marię Batory.
16:30 + Mariana Sierotę, Jana Zawadkę. O bł. 
Boże dla Wiesława w dniu urodzin.
18:00 + Władysławę i Czesława Tyszków.
W int. Bielanek.
19:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
Środa 9.12.
6:30 + Władysława Białka (Gr. 9).
7:15 + Leokadię Rosłonek (im.) i Jacka Mołot-
kiewicza.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Mirosława Cichockiego. +Stanisława i Wale-
rię Kucharczuków, ich rodziców oraz Mariannę 
Oszczak.
Czwartek 10.12. – Najśw. Maryi Panny Lo-
retańskiej
6:30 + Władysława Białka (Gr. 10).
6:30 Dz.-bł. w 80 r. urodzin Kazimiery z prośbą 
o bł. Boże i opiekę MB.
7:15 + Kazimierza Jankowskiego (36 r. śm.) i 
jego rodziców oraz brata Eugeniusza.
18:00 + Andrzeja Wiśniewskiego (2 r. śm.).
Piątek 11.12. 
6:30 + Władysława Białka (Gr. 11).
6:30 + Mariannę Czaplińską (mies. po śm.).
7:15 + Zofię Pielak (1 r. śm.) i Henryka Piela-
ka.
7:15 + Władysława Grużeskiego (3 r. śm.)
18:00 + Halinę Lisowską (5 r. śm.) i Ewę Gra-
necką (14 r. śm.).
Sobota 12.12. 
6:30 + Władysława Białka (Gr. 5).
7:15 + Wacława Chorosia (9 r. śm.).
18:00 + Mariana Wójcika (17 r. śm.).
Niedziela 13.12. –3 Niedziela Adwentu- RE-
KOLEKCJE - Św. Łucji, dziewicy i męczen-
nicy
7:15 + Władysława Białka (Gr. 6).
8:30 Dz.-bł. rodziny Zakrzewskich z prośbą o 

dalsze wszelkie łaski na nowy rok.
10:00 + Zbigniewa Wielgosza (8 r. śm.).
11:30 + Mieczysława, Jadwigę i Ryszarda Pu-
chów.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII   + Kosmę 
Maciejewskiego.
18:00 + Ryszarda Szota (2 r. śm.)
Ogłoszenia duszpasterskie 06.12.2009. 

 II Niedziela Adwentu
wDziś druga niedziela Adwen-

tu. Niech ten święty czas mobilizuje 
każdego do duchowej odnowy. Nie 
pozwólmy, by religijny charakter Ad-
wentu zagłuszyły nachalne, głośne 
reklamy i przedświąteczna bieganina 
między regałami w marketach. Wśród 
adwentowych umartwień i wyrze-
czeń niech znajdzie się także miejsce 
na walkę z nałogami i słabościami, 
zwłaszcza z alkoholizmem. 
wDzisiaj z racji I niedzieli miesiąca 

po Mszy św. o godz. 13.00 wystawie-
nie Najśw. Sakramentu i Adoracja, a po 
niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
Również dzisiaj, po Mszach św. przed 
kościołami w całej Polsce, a więc i u 
nas trwa zbiórka do puszek na pomoc 
dla Kościoła na wschodzie.
wWszystkich Parafian: dzieci, mło-

dzież i dorosłych (z lampionami!) za-
chęcamy do licznego udziału w Rora-
tach, odprawianych w naszym kościele 
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codziennie (od poniedziałku do sobo-
ty) o godz. 6.30 rano. 
wPrzygotowując się do świąt Boże-

go Narodzenia, pamiętajmy o naszych  
chrześcijańskich i narodowych trady-
cjach. Niech nie zabraknie w domach  
pobłogosławionego wcześniej w ko-
ściele wigilijnego opłatka i płonącej  
świecy Caritas. Miejmy serca wrażliwe 
i otwarte. Wielu chciałoby wykreślić z 
nich Jezusa, a święta ograniczyć do 
rozrywki i stołu. Radujmy się  przede 
wszystkim tajemnicą narodzenia Zba-
wiciela, dzielmy tę radość  z innymi i 
dziękujmy Bogu za dar Wcielenia Bo-
żego Syna. Opłatki i świece Caritas 
są do nabycia w parafialnym kiosku, 
w zakrystii lub w kancelarii.
wWe wtorek, 8 grudnia, przypada 

uroczystość Niepokalanego Poczę-
cia NMP. Maryja, przeznaczona od 
wieków, by stać się Matką Syna Bo-
żego, na mocy Jego zasług została 
poczęta bez grzechu pierworodnego. 
Uciekając się pod Jej obronę, prośmy 
o zachowanie czystości naszych serc, 
wszak to o ludziach czystego serca Je-
zus powiedział, że są błogosławieni. 
Chcemy w naszej świątyni wyrazić 
Bogu wdzięczność za dar Niepokala-
nej Matki. Msze św. w tym dniu w 
naszym kościele o godz. 6.30 (Rora-
ty), 9.00, 11.00, 16.30 i 18.00. O godz. 
11.00 odprawiona zostanie uroczysta 
Msza święta ku czci Maryi Niepokala-
nej, a po niej odmówimy Różańcowe 
Tajemnice Światła i inne modlitwy. 
Odmówimy też Akt Ofiarowania Pa-
rafii Maryi Niepokalanej. Przewidu-
jemy, że modlitwa będzie trwała do 
godz. 13.00. 
wZa tydzień rozpoczynamy nasze 

Rekolekcje Adwentowe (13 – 16 XII). 
Taca za tydzień będzie przeznaczona 
na nasze Seminarium Duchowne. 

Naszemu czuwaniu adwentowemu w 
tym tygodniu patronować będzie: 

w poniedziałek, 7 grudnia – święty 
Ambroży, wybitny biskup Mediolanu, 
wspaniały nauczyciel, który skutecz-
nie zwalczał błędy arian. Prośmy, by 
jego orędownictwo było umocnieniem 
dla profesorów i wykładowców teolo-
gii. Święty Ambroży jest też patronem 
pszczelarzy. Delektując się miodem, 
dziękujmy Bogu za tak wspaniały dar i 
prośmy o błogosławieństwo dla wszyst-
kich pszczelarzy.

Za tydzień,  w niedzielę 13 XII zapraszamy do udziału w 
kweście organizowanej przez Grupę Charytatywną. Środ-
ki zebrane podczas kwesty będą przeznaczone na paczki 
żywnościowe dla potrzebujących rodzin z naszego miasta. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich do włączenia się w ak-
cję Grupy Charytatywnej.

Dogmat o Niepokalanym 
Poczęciu Najświętszej 

Maryi Panny 

został ogłoszony w 1854 roku; w 
bieżącym roku przypada 150. rocznica 
jego ogłoszenia. Cztery lata później, 
podczas objawień w 1858 roku w Lour-
des, Matka Boża powiedziała: „Jestem 
Niepokalane Poczęcie”, określając 
swoje wyjątkowe powołanie. 

W objawieniach w Fatimie, które roz-
poczęły się w 1917 roku, Najświętsza 
Maryja Panna przepowiedziała zwycię-
stwo swego Niepokalanego Serca: „Na 
koniec, moje Niepokalane Serce zatry-
umfuje”. W tym też 1917 roku powstaje 
we Włoszech Rycerstwo Niepokalanej. 

Dzieje kultu Niepokalanego Poczę-
cia NMP zostały podane przez papie-
ża Aleksandra VII, w bulli Sollicitudo 
omnium ecclesiarum, wydanej 8 grud-
nia 1661 roku. Kult istniał, jednakże 
dopiero papież Klemens XI ustanowił w 
1708 roku dzień 8 grudnia jako święto 
Niepokalanego Poczęcia NMP, obowią-
zujące w całym Kościele. Kilkanaście 
lat później, dominikanie otrzymali po-
zwolenie na obchodzenie tego święta z 
uroczystą oktawą. Tymczasem dogmat 
o Niepokalanym Poczęciu został ogło-
szony przez papieża Piusa IX, bullą In-
effabilis Deus, 8 grudnia 1854 roku. 

W bulli tej papież stwierdził, że Ma-

ryja w żadnej chwili swego życia nie 
pozostawała pod władzą grzechu oraz 
ze względu na przewidzianą zbawczą 
śmierć Chrystusa otrzymała od Boga 
wyjątkowy przywilej zachowania od 
grzechu pierworodnego. 

Orędzie z Lourdes 
Po upływie czterech lat od ogłosze-

nia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu 
NMP – od 11 lutego 1858 roku – na-
stąpiły, objawienia Matki Bożej w Lour-
des. Szczególne znaczenie miała wy-
powiedź Najświętszej Maryi Panny 25 
marca: „Jestem Niepokalane Poczę-
cie”. W ten sposób Maryja potwierdziła 
swoje wyjątkowe powołanie. 

Bernadetta Soubirous, która widzia-
ła zjawiającą się Maryję, tak opisała 
Jej wygląd: „Miała białą suknię, prze-
wiązaną niebieską szarfą, biały welon 
na głowie i złotą różę na każdej stopie. 
Była bardzo piękna, najpiękniejsza ze 
wszystkich kobiet, jakie do tej pory zna-
łam”. 

Podczas jednego z objawień Matka 
Boża powiedziała do Bernadetty: „Idź, 
napij się i obmyj. Zjedz zioła, które tam 
znajdziesz”. Od tego czasu aż do na-
szych dni źródełko to dostarcza piel-
grzymom cudownej wody. 

Maryja wzywała także do modlitwy 
różańcowej. To Jej polecenie realizo-
wane jest obecnie w Lourdes. Codzien-
nie odbywa się tam procesja różańco-
wa, zwana procesją światła. Pielgrzymi 
zapalają wieczorem świece i pochod-
nie; w różnych językach odmawiają ró-
żaniec oraz śpiewają pieśni, sławiące 
Królową Różańca Świętego. 

Dzień 11 lutego, w którym w 1858 
roku objawiła się Maryja Niepkalana 
w Lourdes, został ustanowiony przez 
Jana Pawła II jako Światowy Dzień 
Chorego. 

Szczególna jest historia życia Ber-
nadetty Soubirous. Urodzona w Lour-
des w 1844 roku, miała 14 lat w chwili 
widzeń. W 1866 roku wstąpiła do zgro-
madzenia Sióstr Miłosierdzia i Wycho-
wania Chrześcijańskiego. Po 13 latach 
życia zakonnego zmarła 16 kwietnia 
1879 roku. 

W 1925 roku została beatyfikowana, 
a w 1933 – kanonizowana. Jej relikwie 
znajdują się w Nevers; ciało po śmierci 
zostało zachowane w stanie nienaru-
szonym.


