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CZYTANIA LITURGICZNE

PIERWSZE CZYTANIE Syr 3,2-6.12-14
Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców
Czytanie z Księgi Syracydesa
Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki
nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje
odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę,
jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość
mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy
swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca,
długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu,
da wytchnienie swej matce. Synu, wspomagaj
swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego
życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś
w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie
pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów
zamieszka u ciebie.
DRUGIE CZYTANIE Kol 3,12-21

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 27.12. do 03.01.2010 r.
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.).
Poniedziałek 28.12. – ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW
6:30 Dz.-bł. w 18 r. ślubu Katarzyny i Michała
7:00 + Władysława Białka (Gr. 28).
7:00 + Ryszarda Dzienniaka (1 r. śm.)
7:00 + Piotra Grużewskiego (mies. po
pog.)
18:00 Dz.-bł. w 50 r. ślubu Haliny i Stani-

Św. Rodziny: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

25-27.12.2009

Chrześcijańskie zasady życia domowego
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła
do Kolosan
Bracia: Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie,
dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc
jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem,
jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu:
jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś
wszystko przyobleczcie miłość, która jest
więzią doskonałości. A sercami waszymi
niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego
też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I
bądźcie wdzięczni.
Słowo Chrystusa niech w was przebywa z
całym swym bogactwem: z wszelką mądrością
nauczajcie i napominajcie samych siebie przez
psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.
I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub
czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa,
dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało
w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie
dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne
rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu.
Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci,
aby nie traciły ducha.
EWANGELIA Łk 2,41-52

Rodzice znajdują Jezusa w świątyni
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy
na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali
się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali
po skończonych uroczystościach, został Jezus w
Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice.
Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników,
uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych
i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do
Jerozolimy, szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś,
którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego
umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka
rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił?
Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie
szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być
w tym, co należy do mego Ojca?”.
Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i
był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie
wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i
w łasce u Boga i u ludzi

sława Ładno z prośbą o bł. Boże dla dzieci
i wnuków.
Wtorek 29.12.
6:30
7:00 + Władysława Białka (Gr. 29).
18:00 + Augustyna Kotczyka (22 r. śm.)
Środa 30.12.
6:30
7:00 + Władysława Białka (Gr. 30).
7:00 + Eugeniusza Załęskiego, jego rodziców, braci i cr. Księżopolskich.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł w 1 r. ślubu Anny i Krzysztofa.
Dz.-bł. w 3 r. ślubu Magdaleny i Łukasza
z prośbą o bł. Boże i wszelki łaski dla małżonków oraz syna Stanisława.
Czwartek 31.12.
6:30
7:00
18:00 Dz.-bł. Członkiń Koła ŻR św. Teresy
od Dzieciątka Jezus
Piątek 1.01. – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 1).
7:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 1).
8:30 + Mieczysława Gołąba (6 r. śm.) i jego
rodziców, Emilię i Władysława Talarków.
10:00 + Mieczysława Sierpińskiego (im.) i
Marię Sierpińską
11:30 + Franciszka Zomera (6 r. śm.)
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Jadwigę i Aleksandra Strzeszew-

skich.
Sobota 2.01. -Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bp i d.K.
6:30 + Krystynę Dymek – Balcerek (2 r.
śm.)
6:30 + Mariannę Kaniewską (Gr. 2).
7:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 2).
7:00 + Henryka Dymitruka (2 r. śm.)
7:00 + Józefę, Piotra, Aleksandra Czarneckich.
7:00 + Genowefę Wójcik.
7:30
18:00 ZBIOROWA
+ Jana Solarczyka (4 r. śm.).
Niedziela 3.01. – 2 niedziela po Narodzeniu Pańskim
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 3).
7:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 3).
7:00 + Mieczysława i Stanisława Opolskich
i zm. z ich rodzin.
8:30 + Cr. Kortyków, Śliwińskich i Baśkiewiczów.
10:00 + Lucjana Ciechowskiego, Stefanię
i Romana oraz Wita Ciechowskich, Zofię i
Władysława Tenderendów.
11:30 + Witolda Kowalewskiego (3 r. śm.),
Kazimierza Kowalskiego, Stanisłąwa i Zofię Tomaszewskich.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Andrzeja Janika (2 r. śm.), Wlaerię
i Eugeniusza, Teresę i Bronisława Janików,
Jadwigę i Jana Rutynów, Tadeusza Przasnyskiego.

Ogłoszenia duszpasterskie 25-27.12.2009.
Uroczystość Bożego Narodzenia

wMszą Świętą wigilijną rozpoczęliśmy oktawę i okres Narodzenia
Pańskiego, niezwykle bogaty w znaki
Bożej obecności, który będzie trwał
aż do niedzieli Chrztu Pańskiego, 10
stycznia.
wW dni świąteczne zapraszamy
wszystkich na Msze Święte do naszej
parafialnej świątyni. Tu ma miejsce
najpełniejsze spotkanie wierzącego
z Bogiem - Człowiekiem. Starajmy
się jak najgłębiej pochylić nad radosną tajemnicą narodzin Bożego Syna.
Zachęcamy wszystkich, zwłaszcza
dzieci, do gromadzenia się przy betlejemskim żłóbku. Niech przejawem takiego przeżywania tych świąt będzie
też wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek w naszych domach.
wW drugi dzień świąt Bożego Narodzenia msze św. będą odprawiane
według porządku niedzielnego: 7.00,
8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. W
liturgii Kościół czci świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Tradycyjnie tego dnia w kościołach całej
Polski składamy ofiary na potrzeby
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
wW niedzielę 27 grudnia przypada
święto Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. 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 uroczystości.
wW poniedziałek po świętach (28
XII) wprowadzamy nowy układ Mszy
św. w dni powszednie: godz. 6.30,
7.00, 8.30 i 18.00. Proszono nas o
Mszę św. o godz. 8.30 – jest więc ona
wprowadzona na styczeń i stosownie
do frekwencji pozostanie na stałe lub
z niej zrezygnujemy.
wW czwartek ostatni dzień roku
kalendarzowego 2009. Podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynnoprzebłagalnego podziękujemy Bogu
- Dobremu Ojcu w Niebie za miniony
czas, za dobro, którego w tym czasie
doznaliśmy. Przeprosimy za wszelkie

błędy i odejścia od miłości. Będziemy
również prosić o dalsze błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami i
nad naszą Ojczyzną. Za publiczne
odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga,
wysławiamy” podczas nabożeństwa
będzie można uzyskać odpust zupełny. Zapraszamy do kościoła na Mszę
św. o godz. 18.00. Po niej wystawienie Najśw. Sakramentu i modlitwy na
zakończenie Roku Pańskiego 2009.
wW piątek 1 stycznia (I piątek
miesiąca), w pierwszy dzień nowego
roku i jeszcze w oktawie Bożego Narodzenia, w liturgii celebrujemy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.
Ta maryjna uroczystość należy do tak
zwanych świąt nakazanych. Zobowiązuje nas więc do udziału w świątecznej Eucharystii. Wpatrzeni w Maryję
- Królową Pokoju, w pierwszy dzień
stycznia modlimy się o tak bardzo
potrzebny pokój na świecie. Msze
św. w tym dniu według porządku niedzielnego: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30,
13.00 i 18.00.
wW sobotę 2 stycznie 2010 r. rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie,
zwane kolędą. Pragniemy odwiedzić
naszych parafian, aby zanieść do ich
domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim
wizyta duszpasterska, podczas której
zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się
nad naszymi praktykami religijnymi.
Kolęda ma także służyć lepszemu
wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu
duszpasterzy do powierzonych ich
trosce parafian i odwrotnie. Niech
to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych
rodzin oraz o sprawach całej naszej
wspólnoty parafialnej. Składane przy
tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na potrzeby naszej parafii. W okresie kolędy kancelaria od poniedziałku
do piątku będzie czynna tylko przed
południem w godz. 9.00 – 10.45, a
w sobotę tylko po południu w godz.
16.00 – 17.45.
Oto plan kolędy na najbliższą sobotę:
02.01.2009. ul. Sztumska, Włókiennicza, Wąska, 3 Maja (bez bloków- od
Falenicy do ul. Kopernika)

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

Drodzy Przyjaciele
Oto nadeszły dni wielkiej radości, świątecznego pokoju i ludzkiej solidarności. Wraz z całym
Kościołem powszechnym i wszystkimi ludźmi dobrej woli przeżywamy Tajemnicę Narodzenia
Pańskiego. Dzieląc się z Wami,
tym bożonarodzeniowym weselem, składamy serdeczne, świąteczne życzenia:
Niech blask Bożego Narodzenia
opromienia każdy dzień życia.
Niech miłość Dzieciątka Jezus
rozpala wiarę i nadzieję w sercu.
Niech świętość ubogiej Rodziny
z Nazaretu będzie pomocą i natchnieniem.
Niech pokój cichej nocy odnowi
siły i zwiastuje dobroć od ludzi.
Szczęść Boże na Nowy Rok!
Z pozdrowieniami w Panu
duszpasterze

«Tak bowiem Bóg umiłował świat, że
Syna swego Jednorodzonego dał» (J 3,
16). Zatrzymujemy się w skupieniu nad
tymi słowami z Ewangelii św. Jana. Mówią one bowiem o niezmierzonej miłości
Boga do człowieka, a zarazem o wielkości i godności samego człowieka. Hojność Boga, okazywana od samego początku stworzenia, osiąga swój zenit w
Jezusie Chrystusie. Bóg stał się człowiekiem i narodził się z Dziewicy bezbronny, został owinięty w pieluszki i położony
w żłobie, bo nie było dla Niego miejsca
w ludzkim domu. «Ogołocił samego siebie — jak pisze św. Paweł — przyjąwszy
postać sługi, stawszy się podobnym do
ludzi» (Flp 2, 7).

www.parafiajozefow.pl

