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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

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

PIERWSZE CZYTANIE Syr 24,1-2.8-12
Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie 
Czytanie z Księgi Syracydesa 
Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się 
pośród swego ludu. Otwiera swe usta na zgro-
madzeniu Najwyższego i ukazuje się dumnie 
przed Jego potęgą: Wtedy przykazał mi Stwór-
ca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyzna-
czył mi mieszkanie i rzekł: „W Jakubie rozbij 
namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo”. Przed 
wiekami, na samym początku mię stworzył 
i już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym 
przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić 
świętą służbę i przez to na Syjonie mocno sta-
nęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał 
mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. 
Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w 
posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie. Oto 
słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE Ef 1,3-6.15-18
Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła 
do Efezjan 
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas 
wszelkim błogosławieństwem duchowym 
na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W 
Nim bowiem wybrał nas przed założeniem 
świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed 
Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla 
siebie jako przybranych synów przez Jezusa 
Chrystusa, według postanowienia swej woli, 
ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył 
nas w Umiłowanym. 
Przeto i ja usłyszawszy o waszej wierze w 
Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich 
świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, 
wspominając was w moich modlitwach. Proszę 
w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości 
i objawienia w głębszym poznawaniu Jego 
samego. Niech da wam światłe oczy serca, tak 
byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego 
powołania, czym bogactwo chwały Jego dzie-
dzictwa wśród świętych. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA J 1,1-18
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między 
nami 
Słowa Ewangelii według świętego Jana 
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, 
i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u 
Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego 

Intencje mszalne od 03.01. do 10.01.2010 r.
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 Baśkiewi-
czów.
10:00 + Lucjana Ciechowskiego, Stefanię i 
Romana oraz Wita Ciechowskich, Zofię i Wła-
dysława Tenderendów.
11:30 + Witolda Kowalewskiego (3 r. śm.), 
Kazimierza Kowalskiego, Stanisława i Zofię 
Tomaszewskich.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII  
18:00 + Andrzeja Janika (2 r. śm.), Walerię i 
Eugeniusza, Teresę i Bronisława Janików, Ja-
dwigę i Jana Rutynów, Tadeusza Przasnyskie-
go.

nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, 
a życie było światłością ludzi, a światłość w 
ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. 
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan 
mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, 
aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy 
uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, 
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. 
Była Światłość prawdziwa, która oświeca każ-
dego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na 
świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, 
lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej 
własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim 
tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby 
się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą 
w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy 
ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. 
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między 
nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką 
Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski 
i prawdy. 
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w 
słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: 
Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie 
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z 
Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę 
po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane 
przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez 
Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. 
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o 
Nim pouczył. Oto słowo Pańskie.

Poniedziałek 4.01. 
6:30 
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 4).
7:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 4).
7:00 + Józefa, Bronisławę i Maksymiliana 
Chajderów, Józefę i Stanisława Firlągów.
8:30 
18:00 + Antoniego i Bronisławę Domarec-
kich.
Wtorek 5.01. 
6:30 
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 5).
7:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 5).
7:00 O powołania do Zgr. SS Dominikanek
8:30 
18:00 Dz.-bł. w 25 r. ślubu Barbary i Andrzeja 
Strzeszewskich.
Środa 6.01. - OBJAWIENIE PAŃSKIE
6:30 
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 6).
7:00 Za dobroczyńców SS Dominikanek.
9:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 6).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
O bł. Boże dla Kacpra w 18 r. urodzin.
+ Dorotę, Monikę Piotrusia Marciniaków oraz 
cr. Marciniaków. + Wacława Bajkowskiego 
(mies. po śm.). Ewę Granica (1 r. śm.). + Nata-
lię Bogusz (mies. po śm.).
19:00 Msza wg mszału Jana XXIII   
20:00 Za dawcę nerki w 12 r. śmierci.
Czwartek 7.01. 
6:30 
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 7).
7:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 7).

7:00 Za misje i misjonarzy Zgr. SS Domini-
kanek
8:30 O zgodę w rodzinie, bł. Boże i opiekę 
MB.
18:00 + Romana Wilka (15 r. śm.)
Piątek 8.01.  
6:30 
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 8).
7:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 8).
7:00 + Zofię Nowak (24 r. śm.)
8:30 
18:00 + Krzysztofa Majznera (3 r. śm.)
Sobota 9.01. 
6:30 
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 9).
7:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 9).
8:30 
17:00 Ślub: Jakub Białecki – Edyta Wójcik.
18:00 Dziękczynna w 7 r. ślubu Krzysztofa i 
Małgorzaty z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo dla Jubilatów i ich dzieci.
Niedziela 10.01. –Niedziela Chrztu Pańskie-
go
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 10). + Irenę 
Węgrzyn (Gr. 10).
8:30 + Ignacego Zakrzewskiego (6 r. śm.)
10:00 + Bolesława Lusawę.
11:30 + Kazimierza i Ewę Cicheckich (9 r. śm. 
obojga)
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII  
18:00 + Anetę Wisińską (8 r. śm.) oraz cr. Cho-
dakowskich i Basków.
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Ogłoszenia duszpasterskie 03.01.2010.
Druga niedziela po Narodzeniu Pańskim.
wDzisiaj I Niedziela miesiąca: po 

Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie dla 
rodziców i dzieci przygotowujących się 
do I Komunii św., po Mszy św. o godz. 
13.00 adoracja Najśw. Sakramentu, a o 
godz. 17.00 w salce na plebani spotkanie 
dla rodziców i chrzestnych przed chrztem 
dziecka.
wW środę, 6 stycznia, przypada Uro-

czystość Objawienia Pańskiego, zwana 
w naszej tradycji Świętem Trzech Króli. 
Tego dnia w kościołach święcona jest 
kreda, którą – zgodnie z dawnym pol-
skim zwyczajem – na drzwiach naszych 
domostw kreślimy pierwsze litery imion 
Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchio-
ra i Baltazara. Pragniemy przez to wyra-
zić, że jak kiedyś oni, tak my teraz rów-
nież chcemy szukać Chrystusa i cieszyć 
się z Jego znalezienia w naszym życiu. 
Oznakowanie w ten sposób drzwi na-
szych domów posiada rangę świadectwa 
wiary wobec naszych braci i sióstr, któ-
rzy od nas tego świadectwa żądają i na 
nie oczekują. Msze św. z poświęceniem 
kredy i kadzidła będą odprawione o godz. 
6.30, 7.00, 9.00, 16.30, 18.00 i 20.00. 

Przypominamy o obowiązku udziału we 
Mszy św. w tym dniu.
wW tym dniu w naszych parafiach 

szczególną modlitwą otaczamy misjona-
rzy i misjonarki, modlimy się o liczne i 
święte powołania misyjne, może także  z 
naszej parafii, by Dobra Nowina o zba-
wieniu przyniesionym przez Pana Jezu-
sa - Wcielone Słowo Boże skutecznie 
dotarła na wszystkie krańce świata, do 
wszystkich narodów i wszystkich ludzi 
spragnionych i poszukujących Boga. 
Zebrane 6 stycznia ofiary na tacę będą 
przeznaczone są na Krajowy Fundusz 
Misyjny.

Trwa wizyta duszpasterska w naszej 
parafii. Oto plan kolędy w tym tygo-
dniu:

4.01. Poniedziałek - Armii Krajowej 
(1), Pogodna (1), Mała (1), Urocza, We-
wnętrzna, Klonowa (2)

5.01. Wtorek - 3 Maja (bez bloków-
od ul. Kopernika do ul. Jarosławskiej), 
Zagajnikowa (4), Obrońców Westerplat-
te (1)

6.01. Środa Uroczystość Objawienia 
Pańskiego – nie ma kolędy

7.01. Czwartek - Graniczna (2), Der-
kaczy, Teatralna, Uśmiech (2), Zaułek, 

Cicha (1)
8.01. Piątek - Iglasta (1), Rozkoszna 

(1), Słoneczna (2), Szkolna, Skorupki 
(1)

9.01. Sobota - Nowa (2), Górna z blo-
kami, Spokojna (2), Skargi, Szeroka (1)

Plan kolędy 11 – 16.01.2010:
11.01. Poniedziałek - Piaskowa bez 

bloków (5)
12.01. Wtorek - Zawiszy z blokami 

(5)
13.01. Środa - Kopernika bez bloków 

(1), Sienkiewicza (4)
14.01. Czwartek - Kopernika 11a i 13 

(1), Lelewela (2), Puszkina, Samorządo-
wa-cała (za cmentarzem też) (2)

15.01. Piątek - Wawerska bez bloków 
(3), Kopernika 11 (2)

16.01. Sobota - Kard.Wyszyńskiego, 
Prusa (5)

Cyfry w nawiasach oznaczają liczbę 
księży na danej trasie kolędowej. Kolę-
dę rozpoczynamy codziennie (pon. – pt.) 
o godz. 16.00, w soboty o godz. 10.00. 
W czasie kolędy (pon. – pt.) kancelaria 
będzie czynna tylko rano, w godz. 9.00 
– 10.45, zaś w sobotę tylko po południu, 
w godz. 16.00 – 17.45.

Czym jako chrześcijanie winniśmy 
się różnić w życiu, tak na co dzień, od 
innych? Zdziwicie się, gdy powiem, że 
powinniśmy być mądrzejsi. Nasze spoj-
rzenie na świat, na trudne sprawy, na 
życie winno być pełniejsze, doskonal-
sze, mądrzejsze.

Tak być powinno. W życiu należy 
kierować się nie mądrością ludzką, ale 
Bożą. Nie przesadzę, gdy powiem, że 
dzieje chrześcijanina, dzieje każdego z 
nas, to historia współpracy ludzkiej sła-
bości z Bożą mądrością. O tym mówią 
nam dzisiejsze czytania.

Słowa prologu św. Jana można od-
czytać i tak: „Na początku była Mą-
drość, a Mądrość była u Boga i Bogiem 
była Mądrość. Wszystko przez nią się 
stało, bez niej nic się nie stało /.../. Mą-
drość zamieszkała wśród ludzi, do swo-
ich przyszła, a swoi jej nie przyjęli”.

Myślę, że nikogo nie obrażę, gdy 
posłużę się porównaniem. Pustą, zaro-
zumiałą kobietę pokochał bardzo mą-
dry, taktowny mężczyzna. Zawarli ślub. 
Mąż zamieszkał z żoną przekonany, że 
potrafi kierować ich wspólnym życiem, 
aż do pełnego szczęścia. Był pewny, że 
żona go zrozumie, że uzna jego racje... 
Kobieta chciała jednak rządzić sama. 
Mąż musiał siedzieć cicho. Ustępował 

przez długi czas sądząc, że się opa-
mięta, że dostrzeże pomyłkę. Upomi-
nał, zwracał uwagę na bezsensowność 
takiego postępowania, aż w końcu usły-
szał: „Jak ci się nie podoba, to sobie 
idź!” I poszedł. Żona go nie zrozumiała. 
Ciasna głowa odrzuciła mądrość.

Podobnie było z nami. Bóg zamiesz-
kał w nas, ale powiedzmy sobie szcze-
rze, czy chcieliśmy, by On był z nami? 
Czy chcieliśmy otworzyć się na Jego 
mądrość? Jak często liczyliśmy się z 
Jego wolą? Ileż to razy stawialiśmy na 
swoim?

Dlaczego dziś, w dwudziestym 
wieku, odważam się mówić do was o 
Ewangelii? Dlatego, bo ufam, że każdy 
chce być mądry, że każdy jest gotów 
przyjąć do domu mądrego Przyjaciela. 
Jak planując małżeństwo czekaliście 
na zamieszkanie razem ze współmał-
żonkiem wiedząc, że ubogaci was swo-
ją miłością, tak trzeba, byście przyjęli 
na mieszkanie Bożą Mądrość.

Gdy ona wami pokieruje, wygracie 
życie, odkryjecie wielkie szczęście pły-
nące z kontaktu z kochającą Mądro-
ścią. Jej oczami zobaczycie świat, in-
nych ludzi, siebie... Wówczas wszystko 
nabierze zupełnie nowej wartości.

Ks. Edward Staniek

CHRZECIJANIN - CZŁOWIEK MĄDRY W sercu Boga Ojca istniejemy 
odwiecznie. Mówiąc o naszych 
początkach, św. Paweł przypo-
mina, jak wielką godność ma 
każdy człowiek w oczach Boga. 
Dopiero jednak przyjęcie Słowa, 
którym jest wcielony Syn Boży, 
daje nam udział w pełni życia 
Bożego. Bycie obdarowanym 
jest kluczem do zrozumienia isto-
ty chrześcijaństwa. Dar Ducha 
Świętego pozwala nam współ-
uczestniczyć w godności synow-
skiej Jednorodzonego Słowa Bo-
żego. Dzięki Niemu też możemy 
rozpoznać, kim jest Ojciec i kim 
my dla Niego jesteśmy. Trwajmy 
w dziękczynieniu za dar Bożego 
dziecięctwa, które pozwala nam 
powtarzać: „Abba, Ojcze”.

Ks. Wojciech Skóra MIC & Dorota Wojcie-

chowska, „Oremus” styczeń 2003, s. 22


