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CZYTANIA LITURGICZNE

PIERWSZE CZYTANIE Mi 5,1-4a
Mesjasz będzie pochodził z Betlejem
Czytanie z Księgi proroka Micheasza
To mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze
jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie
Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto
Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi, mająca
porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do
synów Izraela. I powstanie, i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana
Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego
władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A
On będzie pokojem

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 20.12. do 27.12.2009 r.
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
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.
Poniedziałek 21.12.
6:30 O bł. Boże dla Alberta w dniu urodzin
oraz dla cr.
6:30 +Władysława Kwiatkowskiego, Bronisławę i Józefa Kajków, Mariannę i Stanisława
Brzyskich.
7:15 + Władysława Białka (Gr. 21).
7:15 + Stanisława Figurę (mies. po śm.).
7:15 + Aleksandrę Wojtyrę i cr. Wojtyrów.
18:00 + Józefa i Stanisława Zowczaków, Michała i Stefana Traczyków, Stanisława Biernackiego.
Wtorek 22.12.
6:30 + Władysława Białka (Gr. 22).
7:15

IV NIEDZIELA ADWENTU

20.12.2009

DRUGIE CZYTANIE Hbr 10,5-10
Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Bracia: Chrystus przychodząc na świat mówi:
„Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył
ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę. W zwoju
księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę
Twoją, Boże”.
Wyżej powiedział: „Ofiar, darów, całopaleń i
ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się
Tobie”, choć składa się je na podstawie Prawa.
Następnie powiedział: „Oto idę, abym spełniał
wolę Twoją”. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić
inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez
ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze
EWANGELIA Łk 1,39-45
Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu
Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła
Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to,
że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto,
skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich
uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie
moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że
spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

18:00 + Janinę (11 r. śm.), Adama (im.), Janusza i Stanisława Walczaków.
Środa 23.12.
6:30 + Władysława Białka (Gr. 23).
7:15
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Leokadię Sońtę (mies. po śm.). + Wiktorię
Makosza, Jadwigę i Stanisława Gozdanów. +
Jadwigę Fedynę (1 r. śm.)
Czwartek 24.12. – Wigilia Bożego Narodzenia
6:30 + Władysława Białka (Gr. 24).
7:15 O bł. dla ks. Adama – im.
7:15 + Ewę Wilk.
7:15 + Kazimierza i Ewę Cicheckich.
18:00 NIE MA MSZY ŚW.
Piątek 25.12. – NARODZENIE PAŃSKIE
0:01 Za Parafian.
8:30 + Władysława Białka (Gr. 25).
10:00 + Mariannę i Romana Kotarskich, rców Wardaków i Kotarskich.
11:30 + Wacława Zawadę.
13:00 + Józefa Denkę (2 r. śm.)
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 Dz.-bł. w 35 r. chrztu Tomasza.
Sobota 26.12. - ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
7:00 + Władysława Białka (Gr. 5).
8:30 + Roberta, Witolda i cr. Jarkiewiczów,
Sabinę, Stanisława, Leopolda Michalskich.
10:00 + Mikołaja i Stanisławę Kostek.
11:30 + Zbigniewa i Józefa Wielgoszów, Józefa Przyczkę.
13:00 + Ks. Prob. Ludwika Antolaka (3 r.
śm.)
+ Szczepana Grabskiego.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII

17:00 Ślub: Karol Zarzycki – Emilia Korga.
18:00 + Helenę i Stanisława Rudnickich.
Niedziela 27.12. – Św. Rodziny: JEZUSA,
MARYI I JÓZEFA
7:00 + Władysława Białka (Gr. 6).
8:30 + Apolonię i Feliksa Cacków oraz ich
rodziców.
10:00 + Beatę Królicką (2 r. śm.)
11:30 + Eugeniusza, Marka i Ewę Jaroniów,
r-ców Jana i Mariannę Baranów.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – + r-ców
Bożenę, Stanisława i Marię Kargol.
18:00 + Kazimierę Kowalczyk (5 r. śm.).

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Pnp 2,8-14 lub So 3,14-18a; Ps 33,2-3.1112.20-21; Łk 1,39-45; WT.: 1 Sm 1,24-28; 1
Sm 2,1.4-8; Łk 1,46-56; ŚR.: Ml 3,1-4.23-24;
Ps 25,4-5.8-10.14; Łk 1,57-66; CZ.: 2 Sm 7,15.8b-12.14a-16; Ps 89,2-5.27.29; Łk 1,67-79;
wieczorna msza wigilijna: Iz 62,1-5; Ps 89,4-5.1617.27.29; Dz 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25; msza w
nocy: Iz 9,1-3.5-6; Ps 96,1-3.10-13; Tt 2,11-14; Łk
2,10-11; Łk 2,1-14; PT.: NARODZENIE PAŃSKIE
msza o świcie: Iz 62,11-12; Ps 97,1.6.11-12;
Tt 3,4-7; Łk 2,14; Łk 2,15-20; msza w dzień: Iz
52,7-10; Ps 98,1-6; Hbr 1,1-6; J 1,1-18; SB.: Dz
6,8-10;7,54-60; Ps 31,3-4.6.8.16-17; Ps 118,2627; Mt 10,17-22.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 20.12.2009.
IV Niedziela Adwentu

wDo świąt Bożego Narodzenia naprawdę blisko! W czwartek Wigilia i
potem kolejne świąteczne dni. Czy do
ich przeżywania jesteśmy dobrze, po
chrześcijańsku przygotowani? Pamiętajmy, że to Bóg wkracza w naszą historię i przez to nadaje naszemu życiu
wymiar Boży.
wGrupa Charytatywna organizuje dzisiaj przed kościołem kiermasz
ozdób i stroików świątecznych, wykonanych przez dzieci i dorosłych mieszkańców naszego miasta. W sprzedaży
jest 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.
wDzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30
spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św., a
o godz. 17.00 spotkanie dla rodziców
i chrzestnych dzieci, które 25 grudnia
podczas Mszy św. o godz. 13.00 zostaną uroczyście ochrzczone.
wRoraty w naszym kościele codziennie (jeszcze do czwartku) o godz.
6.30 rano – zapraszamy. W wigilię
Msze św. tylko rano o godz. 6.30 i 7.15
– wieczorem Mszy św. nie będzie.
wOpłatki i świece Caritas są do nabycia w parafialnym kiosku, w zakrystii lub w kancelarii.
wZadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy.
Niech to będzie okazja, może jedyna
w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś
pośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy
towarzyszy wspólna modlitwa, łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Tradycyjnie zachowajmy wstrzemięźliwość od potraw
mięsnych, choć post ten nie jest już
obowiązkowy.
wNiech czas Bożego Narodzenia będzie przepełniony chrześcijańską wzajemną życzliwością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już
od nas odeszli do Domu Ojca, a żyli z
nami, kochali nas i dla nas się trudzili.
W tym duchu przyjdźmy na Pasterkę o
północy do naszej parafialnej świątyni.
Tak czynili nasi ojcowie i my chcemy
być wierni tej tradycji. Radośnie i we
wspólnocie uczcijmy przychodzącego
Pana. Pasterkę poprzedzi, czuwanie
prowadzone od godz. 23.30 przez młodzież Ruchu Światło – Życie.
wPo nocnej Pasterce w pierwszy
dzień Świąt Bożego Narodzenia Msze
św. będą odprawiane o godz. 8.30,
10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. W drugi
dzień Świąt (26 grudnia) Msze św.
według porządku niedzielnego: 7.00,
8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00, a
taca w tym dniu tradycyjnie będzie

przeznaczona na Katolicki Uniwersytet Lubelski. W te dni (uroczystości
i niedziele) będzie też odprawiona o
godz. 15.00 Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.
wW drugi dzień Bożego Narodzenia
obchodzimy święto świętego Szczepana, jednego z siedmiu diakonów
Kościoła jerozolimskiego, pierwszego
męczennika. Dzieje Apostolskie określają go jako „pełnego łaski i mocy
Ducha Świętego”. Za publiczne wyznawanie Chrystusa został ukamienowany. Zbudowani jego wzorem, starajmy się być w naszej codzienności
prawdziwymi świadkami Chrystusa.
wZaraz po świętach w niedzielę (27
grudnia) będziemy celebrować święto
Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Pragniemy, aby ta Uroczystość
stała się co roku dniem Jubileuszów
Małżeńskich, dlatego też 27 grudnia
podczas Mszy św. o godz. 13.00 chcemy zorganizować uroczyste odnowienie przysięgi małżeńskiej par, które w
tym roku kalendarzowym obchodziły,
bądź będą obchodzić jubileusz 50-lecia
i 25-lecia ślubu. Prosimy o zgłaszanie
(w zakrystii lub w kancelarii) swojego
udziału w tej pięknej uroczystości.
wMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie serdecznie zaprasza
osoby samotne i nie tylko, na Wigilię
w dniu 24 grudnia 2009 r. (czwartek) o
godz. 10.00. Spotkanie odbędzie się w
Domu Nauki i Sztuki w Józefowie, ul.
Kard. Wyszyńskiego 4 (vis a vis Urzędu Miasta).

Z okazji Imienin
Księdzu Adamowi Banaszek

wytrwałości, spokoju
i pogody ducha,
przede wszystkim ogromu
łask Bożych
i mocy Ducha Świętego
oraz opieki Matki Bożej
życzą parafianie

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

BŁOGOSŁAWIONAŚ,
KTÓRAŚ UWIERZYŁA
Wydarzenie to, znane nam doskonale z rozważania drugiej tajemnicy radosnej – Nawiedzenia, trzeba koniecznie rozpatrywać w kontekście późniejszych związków Jezusa i Jana
Chrzciciela. W tym momencie, jeszcze na kilka
miesięcy przed swoimi narodzinami, zetknęli
się Oni ze sobą po raz pierwszy.
Spotkanie to w wyraźny sposób ukazuje, że
misja i związek, który ich łączy, ma charakter
nadprzyrodzony, boski, inspirowany przez Ducha Świętego. Choć wydaje się to oczywiste,
jest to jednak bardzo ważne spostrzeżenie, bo
często jesteśmy skłonni traktować Jezusa i Kościół w porządku czysto doczesnym. I polega
to nie tylko na sprowadzaniu Kościoła i religii
do ciasnych ramek polityki, jak sądzi wielu z
nas. To jest tylko pewna dalsza konsekwencja
o wiele groźniejszego zjawiska i postawy. Polega ona na braku wiary, czyli na niepoważnym
traktowaniu Boga – tak jakby On w zasadzie
nie istniał.
Jak to wygląda w praktyce? Przede wszystkim tak, że nie liczymy się z Nim w podejmowaniu naszych decyzji i czynów. Zwłaszcza
decyzji, bo w działaniu możemy nieraz ulec
doraźnym, nieprzemyślanym motywacjom, w
których po prostu zapominamy o Bogu. Ale
podejmując decyzje, czyli planując działanie,
mamy czas, aby pomyśleć o oczekiwaniach
Boga, o Jego Prawie i sądach. Gdybyśmy traktowali Go poważnie, jako kogoś, kto naprawdę
żyje, wtedy uwzględnilibyśmy to wszystko.
Tymczasem my zacieśniamy się tylko do motywów i konsekwencji doczesnych, liczymy się
tylko ze sobą, swoimi zyskami czy stratami, a
Bóg nas nie obchodzi. W ten sposób okazujemy, że nie wierzymy w boski charakter misji Jezusa, a tym samym, że nie uznajemy też
Jego samego jako Pana i Zbawiciela.
Konsekwencje tego są bardzo poważne i
daleko idące. Otóż człowiek, który odrzuca
Boga, staje się straszliwie samotny. Szybko
się przekonuje, że na ludziach nie można polegać ani im ufać. I to nie tylko wtedy, gdy brak
im dobrej woli, ale również w sytuacji, gdy nie
potrafią lub nie mogą pomóc. Wtedy próbujemy stawiać tylko na siebie, ale także szybko
przekonujemy się i o swej niewystarczalności.
A jeśli nawet jakoś sobie radzimy, to ostatecznie w obliczu śmierci i tak wszystko zawodzi.
Na kogo wtedy liczyć, jeśli Boga wykreśliliśmy
już z swego myślenia i życia?
Maryja i Elżbieta ze swymi Synami ukazują
nam, że człowiek, który zaufał Bogu, nigdy nie
jest samotny, że zawsze może na Niego liczyć,
że może także liczyć na swych braci i siostry w
wierze. Wie on, że Bóg czuwa nad wszystkim
i zawsze w porę przyjdzie albo kogoś pośle.
Powinien się także liczyć z tym, że i sam może
być posłany do innych. I w imię wiary i miłości
będzie gotów iść – tak jak Maryja. W ten sposób wiara staje się błogosławieństwem i siłą
człowieka.
Ks. Mariusz Pohl

www.parafiajozefow.pl

