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Biuletyn Parafialny nr 50 (726)

CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA SOFONIASZA (So 3, 14-18a)
Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny
okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca,
Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie,
usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan,
jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się
złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: Nie
bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!
Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz - On
zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi
swą miłość, wzniesie okrzyk radości, (jak w
dniu uroczystego święta).

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 13.12. do 20.12.2009 r.
Niedziela 13.12. –3 Niedziela AdwentuREKOLEKCJE - Św. Łucji, dziewicy i męczennicy
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
Puchów.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
+ Kosmę Maciejewskiego.
18:00 + Ryszarda Szota (2 r. śm.)
Poniedziałek 14.12. – REKOLEKCJE - Św.
Jana od Krzyża, pr. i d. K.
6:30 + Teresę Pucha (mies. po śm.)
9:00
11:00 + Władysława Białka (Gr. 14).
16:30 + Tadeusza Niedbałkę (2 r. śm.), syna
Bogdana i cr. Dobroszkiewiczów.
18:00 + Jana i Kazimierę Gąsiorowskich oraz
Szczepana Olszewskiego i ich rodziców.
20:00 + Jadwigę (r. śm.) i Romana Wójcików.
Wtorek 15.12. - REKOLEKCJE
6:30 + Henryka Szymeckiego (28 r. śm.)
9:00 + Zofię Wielkołaską (14 r. Sm.), Stefana
Wielgołaskiego (19 r. śm.)

III NIEDZIELA ADWENTU
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA
APOSTOŁA DO FILIPIAN (Flp 4, 4-7)
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana
wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie
troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu
z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych
serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
S Ł O WA E WA N G E L I I W E D Ł U G
ŚWIĘTEGO ŁUKASZA (Łk 3, 10-18)
Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić?
On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie,
niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma
żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili
także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go:
Nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile
wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: A
my, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nad
nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie,

11:00 + Władysława Białka (Gr. 15).
16:30 + Aleksandra Cieślińskiego.
18:00 + Irenę Gawryjołek (21 r. śm)
20:00 + Irminę i Kazimierza Zbigniewa Lewandowiczów, Józefa Szymaczaka.
Środa 16.12. - REKOLEKCJE
6:30 O rozeznanie drogi powołania dla Beaty
i Zbyszka.
9:00
11:00 + Władysława Białka (Gr. 16).
16:30 + Adama Abramczuka i jego rodziców.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Aleksandrę i Józefa Żelazek. + Mieczysława Ostrowskiego (31 r. śm.)
20:00 + Wojciecha (1 r. śm.) i Jadwigę Jachowiczów i zm z cr.
Czwartek 17.12.
6:30 + Władysława Białka (Gr. 17).
7:15 + Mieczysława Ćwieka (mies. po śm.)
18:00 + Wojciecha Kuśmierczaka (9 r. śm.)
Piątek 18.12.
6:30 + Romana Kulawinka (mies. po śm.)
7:15 + Władysława Białka (Gr. 18).
7:15 + Tadeusza i Jadwigę Wojtaszewskich.
18:00 + Irminę Piotrowską (8 r. Sm.) i cr. Piotrowskich.
Sobota 19.12.
6:30 + Kazimierza Biernackiego (mies. po
śm.)
7:15 + Władysława Białka (Gr. 19).
7:15 + Marię i Witolda Gawryjołków, Janinę
Pytel.
7:15 + Weronikę Gontarek.
18:00 + Antoniego Poryckiego (2 r. śm.)
Niedziela 20.12. – 4 Niedziela Adwentu
7:15 + Władysława Białka (Gr. 20).
8:30 + Krzysztofa Majznera.
10:00 + Jana Borkowskiego (5 r. śm.)
11:30 + Stanisława (30 r. śm.) i Katarzynę

13.12.2009
lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy
więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli
domysły w sercach co do Jana, czy nie jest
Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich:
Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode
mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać
rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie
Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w
ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę
zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu
nieugaszonym. Wiele też innych napomnień
dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
Nasza codzienna modlitwa
PN.: Lb 24,2-7.15-17a; Ps 25,4-9; Ps 85,8; Mt
21,23-27; WT.: So 3,1-2.9-13; Ps 34,2-3.6-7.1719.23; Mt 21,28-32; ŚR.: Iz 45,6b-8.18.21b-25;
Ps 85,9ab-14; Iz 40,9-10; Łk 7,18b-23; CZ.: Rdz
49,2.8-10; Ps 72,1-4.7-8.17; Mt 1,1-17; PT.: Jr
23,5-8; Ps 72,1-2.12-13.18-19; Mt 1,18-24; SB.:
Sdz 13,2-7.24-25a; Ps 71,3-6.16-17; Łk 1,5-25.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Auguścińskich i ich rodziców.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Stanisława Króla (10 r. śm.), cr. Królów i Latuszków.

Ogłoszenia duszpasterskie 13.12.2009.
III Niedziela Adwentu
wTo już połowa Adwentu. W najbliższą środę wkraczamy w liturgiczny okres
bezpośredniego przygotowania do świąt
Bożego Narodzenia. Przypatrzmy się,
jak przeżywamy ten święty czas. Może
to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z
Bogiem i bliźnimi poprzez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi z pomocą
jako szafarz Bożego Miłosierdzia oraz
poprzez piękno i bogactwo adwentowej
liturgii. Pamiętajmy, że nasza życiowa
droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Bogiem - Sprawiedliwym Sędzią.
wRozpoczynamy dzisiaj adwentowe
Rekolekcje Parafialne. Dzisiaj nauki rekolekcyjne na wszystkich Mszach św.
i potem w poniedziałek, wtorek i środę
Msze św. z naukami o godz. 6.30, 9.00,
11.00, 16.30 (dla dzieci) 18.00 i 20.00.
Zwróćmy uwagę, że o godz. 20.00 jest
Msza św. i nauka rekolekcyjna do młodzieży i dla wszystkich późno wracających z pracy. Pamiętajmy, że wtorek jest
dniem spowiedzi. Skorzystajmy przed
Bożym Narodzeniem z okazji pojednania z Bogiem i ludźmi. W poniedziałek
na godz. 11.00 zapraszamy do kościoła
zwłaszcza chorych i starszych. W tym
dniu po godz. 12.30 chcemy nawiedzić

chorych, których nie można przywieźć
do kościoła. Prosimy o zgłaszanie tych
chorych w zakrystii.
wPodczas rekolekcji kancelaria będzie
nieczynna. W sprawach najpilniejszych
(np. pogrzeby) należy zgłaszać się do
księdza w zakrystii.
wTaca w dniu dzisiejszym jest przeznaczona na nasze diecezjalne Seminarium Duchowne.
wPrzygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o naszych
chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w domach
pobłogosławionego wcześniej w kościele 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 Zbawiciela, dzielmy tę radość z innymi i dziękujmy Bogu za dar
Wcielenia Bożego Syna. Opłatki i świece
Caritas są do nabycia w parafialnym kiosku, w zakrystii lub w kancelarii.
wZapraszamy wszystkich na Roraty uroczyste Msze św. o Najświętszej Maryi
Pannie odprawiane w naszym kościele
codziennie o godz. 6.30 rano.
wW tym tygodniu rozpoczynamy też
Kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie
życie rodzin. Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona przecież
pierwszym, podstawowym i naturalnym
środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. Trosce o
trudną codzienność naszych rodzin niech
towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa domowego Kościoła.
wDzisiaj Grupa Charytatywna organizuje kwestę – środki zebrane podczas
tej kwesty będą przeznaczone na paczki
żywnościowe dla potrzebujących rodzin
z naszego miasta. Serdecznie prosimy
o przyłączenie się do naszej akcji przez
udział w dzisiejszej kweście.
wZaś w niedzielę, (20 XII) Grupa Charytatywna zaprasza na kiermasz ozdób i
stroików świątecznych, wykonanych
przez dzieci i dorosłych mieszkańców
naszego miasta. W sprzedaży będzie również kalendarz poświęcony św. Janowi
Napomucenowi z pięknymi tekstami p.
Małgorzaty Kupiszewskiej. Cały dochód
z kiermaszu zostanie przeznaczony na
zakup paczek świątecznych dla potrzebujących rodzin z Józefowa. Zachęcamy
Państwa do skorzystania z okazji, aby
włączyć się naszą akcję kupując te piękne prace. Wszystkim, którzy zechcieli już

wspomóc akcję i tym, którzy jeszcze się
włączą serdecznie dziękujemy.
wZapraszamy do aktywnego udziału
w śpiewie liturgicznym. Okazją do tego
są spotkania chóru parafialnego, które
prowadzi p. Bogumił Godlewski. Próby
chóru odbywają się w każdą środę, po
Mszy św. o 18:00 w salce na plebani.
Przypominamy też o próbach chóru prowadzonego przez p. Zbigniewa Siekierzyńskiego. Próby tego rodzinnego chóru
odbywają się w każdy poniedziałek w
godzinach 19.00 - 20.30.
wJeszcze jedno ogłoszenie: Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie wraz z ks.
Proboszczem zaprasza dzieci i rodziców
na XI Spotkanie Mikołajkowe, które odbędzie się w naszej parafii (w dolnym kościele) w dniu 17 grudnia o godz. 17.00.
Serdecznie zapraszamy.

ŚWIĘTY JAN VIANEY

PATRON ROKU KAPŁAŃSKIEGO

ja ci wska¿e drogê do nieba

Pomnik upamiêtniaj¹cy przybycie
nowo mianowanego Proboszcza,
œwiêtego Jana Marii Vianney,
do Ars 9 lutego 1818 roku.
Ma³y pastuszek, Antoni Givre, wskaza³
ks. Vianney drogê. Œwiêty rzek³ mu na
podziêkowanie: Kochany ch³opcze, tyœ mi
pokaza³ drogê do Ars, a ja ci wska¿e
drogê do nieba. Skoro pastuszek powiedzia³, ¿e na tym miejscu, gdzie stali,
przechodzi³a granica parafii, Proboszcz
z Ars ukl¹k³ i pomodli³ siê.
Antoni zmar³ 41 lat póŸniej, kilka dni po
œmierci swojego œwiêtego Proboszcza.
Na podstawie ksi¹¿ki Francis Trochu Proboszcz z Ars

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

"CÓŻ WIĘC
MAMY CZYNIĆ?"

Udały się Janowi adwentowe rekolekcje. Ludzie
słuchali uważnie. Nauka Chrzciciela docierała do
ich serc i umysłów. Przeżywali to spotkanie głęboko, ponieważ przychodzili, wyznawali grzechy i
przyjmowali chrzest pokuty. To jednak jeszcze nie
jest sukcesem kaznodziei. Można wyłożyć prawdę
tak jasno, że ludzie wiedzą, co jest dobre a co złe;
można wzruszyć tak mocno, że zdobędą się na
spowiedź, ale to jeszcze nie wszystko. Najważniejsze jest wezwać słuchaczy do czynu. Janowi się
to udało. Podchodzili do niego i stawiali najważniejsze pytanie: Co mamy czynić?
Jan przekonał słuchaczy nie tylko o potrzebie
opuszczenia drogi nieprawości, ale i o konieczności wejścia na drogę pełnienia woli Bożej, na
drogę czynu. Każdy kaznodzieja mógłby mu pozazdrościć takiego sukcesu.
Co mamy czynić? — oto adwentowe pytanie.
Trzeba by postawił je każdy chrześcijanin, by postawiły je grupy zawodowe — górnicy, hutnicy,
lekarze, kolejarze, rolnicy, nauczyciele. Winien je
postawić cały naród. Udzielenie na nie odpowiedzi, a następnie podjęcie czynu decyduje o nadziei, z jaką możemy spojrzeć w przyszłość.
Do postawienia tego pytania wzywał Jan Paweł II. On, tak jak Jan, głosił do nas adwentowe
rekolekcje — wyjaśniał, nauczał, wzruszał, ale w
niewielkim stopniu udało mu się skłonić nas do
postawienia pytania: Co mamy czynić? Nie udało
mu się wezwać nas do czynu, mimo że na wzór
Jana Chrzciciela kierował swe słowo do wszystkich grup w naszej Ojczyźnie, począwszy od dzieci, a skończywszy na ludziach piastujących władzę w Kościele i państwie.
Nasz naród jest zasypany słowem. Ono przypomina pianę, którą straż gasi groźny ogień.
Potrzebna jest więc oliwa wielkich czynów, która
podsyci ogień i odniesie zwycięstwo nad pianą
słowa. Cała Ewangelia to czyn. Gdyby to były tylko piękne słowa, jej ogień już dawno wygasłby na
ziemi. Chrystus jednak w każdym pokoleniu ma
ludzi czynu i oni decydują o trwaniu i życiu Jego
Kościoła.
Adwent to czas głębokiej refleksji nad skutecznością słowa i wagą czynu. Bóg wzywa do
twórczego milczenia, w którym można usłyszeć
Jego odpowiedź na pytanie: Co mamy czynić? A
z chwilą gdy ta odpowiedź dotrze do nas, należy
uczynić wszystko, by wcielić ją w życie. Tajemnica
Bożego Narodzenia to tajemnica wcielenia Słowa
Bożego. „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” /J 1, 14/. Nasze słowo tylko o tyle
przedstawia wartość, o ile zamienia się w czyn.
Dziś zarówno Ojczyzna, jak Kościół czeka nie na
słowo, lecz na czyny.
Jest rzeczą znamienną, że Jan zajmował się etyką zawodową. Przybywali do niego z konkretnym
pytaniem: co mamy czynić — przedstawiciele administracji, żołnierze, wychowawcy, a nawet sam
Herod. Odpowiadał jasno, wzywał do szacunku
wobec Bożego prawa, do uczciwości i odpowiedzialności. Wiedział, że prawdziwa reforma, którą
miał w wymiarze religijnym kontynuować Chrystus, musi być oparta na fundamencie dobrze
ustawionej etyki zawodowej. To ona decyduje o
sukcesach w życiu społecznym i gospodarczym.
Podejście Jana Chrzciciela nic nie straciło ze swej
aktualności.
Ks. Edward Staniek

www.parafiajozefow.pl

