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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 Iz 42,1-4.6-7 
Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodo-
banie
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 
To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego 
podtrzymuję, Wybrany mój, w którym 
mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój 
na Nim spoczął; On przyniesie narodom 
Prawo. 
Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da 
słyszeć krzyku swego na dworze. Nie zła-
mie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka 
o nikłym płomyku. 
On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się 

ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, 
a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, 
Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię 
za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem 
Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla 
narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, 
ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z 
więzienia tych, co mieszkają w ciemności”. 
Oto Słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE Dz 10,34-38 
Jezus został namaszczony Duchem 
Świętym
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu 
Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, 
że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. 
Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, 
kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. 
Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując 
im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest 
Panem wszystkich. Wiecie, co się działo 
w całej Judei, począwszy od Galilei, po 
chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę 

Intencje mszalne od 10.01. do 17.01.2010 r.
Niedziela 10.01. –Niedziela Chrztu Pań-
skiego
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 10). + Ire-
nę 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. 
Chodakowskich i Basków.
Poniedziałek 11.01. 
6:30 
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 11).
7:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 11).
8:30 
18:00 Dz.-bł. w 6 r. ślubu Aleksandry i To-
masza Sulejów.
Wtorek 12.01. 
6:30 
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 12).
7:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 12).
7:00 + Józefę (35 r. śm.) i Michała Wojdów 
oraz ich rodziców.

Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Du-
chem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze 
czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli 
pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.
Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 3,15-16.21-22 
Chrzest Jezusa
Słowa Ewangelii według świętego Łuka-
sza
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli 
domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on 
Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: 
„Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy 
ode mnie, któremu nie jestem godzien roz-
wiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was 
będzie Duchem Świętym i ogniem”. 
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Je-
zus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, 
otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił 
na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, 
a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn 
umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Oto 
słowo Pańskie.

8:30 
18:00 + Feliksę Gruba (26 r. śm.)
Środa 13.01. 
6:30 
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 13).
7:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 13).
8:30 
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomo-
cy
+ Euzebię Domańska (3 r. śm.) oraz Zbi-
gniewa i Jerzego Domańskich.
Czwartek 14.01. 
6:30 + Mariannę Kaniewską (Gr. 14).
7:00 + Helenę Pawłowską (3 r. śm.)
7:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 14).
7:00 + Andrzeja i Bolesława Nojków, cr. 
Ciborków i Nojków.
8:30 + Stefana i Aleksandrę Ornochów.
18:00 + Bronisława Celeja.
Piątek 15.01. 
6:30 + Jana Kałasę (mies. po śm.)
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 15).
7:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 15).
8:30 + Irenę i Hannę Koseckie.
18:00 + Józefa, Jego rodziców i rodzeń-
stwo.
Sobota 16.01. 
6:30 + Irenę Węgrzyn (Gr. 16).
7:00 + Helenę Nowak (11 r. śm.)
7:00 + Jana Kompę (2 r. śm.), Józefa i Ma-
riannę Wachniów.
7:00 + Marka Niziołka (4 r. śm.), Tadeusza i 
Helenę Kopytów, Henryka Niziołka.
8:30 + Mariannę Kaniewską (Gr. 16).
18:00 + Andrzeja Strupiechowskiego (7 r. 
śm.)
Niedziela 17.01. – 2 niedziela zwykła - Św. 

Antoniego, opata
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 17). + Ire-
nę Węgrzyn (Gr. 17).
8:30 + Szymona Ponceleusza (21 r. śm.) 
oraz cr. Ponceleuszów.
10:00 + Stefanię i Franciszka Wójcików, 
Józefę i Kazimierza Pyszko.
11:30 + Henryka Dziubaka (10 r. śm.) i 
Annę Szczypek.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII –  o bł. 
Boze dla Benedykta I11 r. urodzin), Schola-
styki (8 r. urodzin) i Bernarda (6 r. urodzin) 
oraz dla cr.
18:00 + Helenę Kowalczyk

Ogłoszenia duszpasterskie 10.01.2010.
Niedziela Chrztu Pańskiego

wWspominając dzisiaj chrzest Pana 
Jezusa w Jordanie, myślimy także o na-
szym chrzcie, który jest początkiem i 
fundamentem naszego chrześcijańskiego 
życia. W tym sakramencie otrzymaliśmy 
godności przybranego dziecka Bożego i 
dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włą-
czeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie 
chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim 
zobowiązaniem. Zatrzymajmy się na mo-
ment przy chrzcielnicy, aby podziękować 
za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać 
sobie sprawę z naszej odpowiedzialności 
za budowanie Kościoła na ziemi.
wDzisiejsza niedziela kończy okres 

Narodzenia Pańskiego. Od jutra w li-
turgii rozpoczyna się tak zwany okres 
zwykły. Jednak tradycyjnie przedłużamy 
śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do 
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święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego 
u nas Matki Bożej Gromnicznej, które 
bezpośrednio wiąże się z Bożym Naro-
dzeniem. 
wW dniu dzisiejszym, po mszy wie-

czornej tj. o godz. 19.00 w dolnym ko-
ściele odbędzie się słowno muzyczne 
przedstawienie jasełkowe. Tę barwną 
opowieść autorstwa p. Wandy Chotom-
skiej przygotowała młodzież z Miejsko 
- Parafialnego Chóru Schola Cantorum 
Maximilianum. Szczególnie zapraszamy 
rodziców z dziećmi, aby jeszcze raz prze-
żyć te wspaniałe wydarzenia związane z 
narodzeniem Pana Jezusa.
wJak co roku w dniach 18 – 25 stycznia 

będziemy obchodzić Tydzień Modlitw o 
Jedność Chrześcijan, który poprzedzi 
Dzień Judaizmu (17.01.), a zakończy 
Dzień Islamu (26.01.). Intencje te włącz-
my w naszą codzienną modlitwę. War-
szawski program tych obchodów w tym 
roku pod hasłem: „Wy jesteście świad-
kami tego” jest wywieszony na tablicy 
ogłoszeń. 
wW przyszłą niedzielę 17 stycznia po 

sumie, czyli o godz. 14.00, w naszym 
kościele odbędzie się uroczysty koncert 
kolędowy, zatytułowany "Serca ludzkie 
się radują", w wykonaniu Miejsko - Pa-

rafialnego Chóru Schola Cantorum Ma-
ximilianum.  Do udziału w tym koncer-
cie udało się pozyskać wybitnego aktora 
scen polskich, niezrównanego odtwórcy 
postaci Józefa Piłsudskiego pana Janusza 
Zakrzeńskiego, który ubogaci koncert 
recytacjami, słowem wiążącym, a także 
- jak zapowiedział - śpiewem solowym. 
Dodatkową atrakcją będzie premierowy 
występ chóru działającego przy naszej 
parafii, oraz Chóru Ojców i Synów, z 
męskiej szkoły prowadzonej przez sto-
warzyszenie Sternik. Założycielem oraz 
dyrygentem wszystkich trzech chórów, 
a także pomysłodawcą imprezy jest pan 
Zbigniew Siekierzyński.

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

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)

Plan kolędy 18 – 23.01.2010:
18.01. Poniedziałek - Polna bez blo-

ków (4), Zielona bez bloków (1)
19.01. Wtorek - Zielona bloki (3), 

Wiosenna, Wesoła, Staszica z blokiem, 
Błękitna bez bloków (2)

20.01. Środa - Wiślana, Korczaka 
(2), Ogrodowa (3)

21.01. Czwartek - Długa, Ślusarskie-
go, Krucza (3), Parkowa, Reja z bloka-
mi (1)

22.01. Piątek - Sosnowa (3), Świder-
ska z blokami (2)

23.01. Sobota - Botaniczna, Wodna, 
Skośna, Skrajna, Zaciszna, Boczna, Ro-
dziewiczówny, Orzeszkowej, Dziekoń-
ska, Noakowskiego, Budziszewskiej, 
Łąkowa, Drogowców, Aleja Przyszłości, 
(2) Jarosławska, Parkingowa, Telimeny, 
Wschodnia (2), Brzozowa (1)

Cyfry w nawiasach oznaczają liczbę 
księży na danej trasie kolędowej. 

Kolędę 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.

Celem przyjęcia chrztu jest udział w życiu sa-
mego Boga. Po chrzest wyciąga rękę ten, kto chce 
przekroczyć barierę śmierci, kto chce mieć pewność 
wiecznej przynależności do Boga. Dokonuje się to 
przez polanie lub zanurzenie człowieka w wodzie, 
z równoczesnym wypowiadaniem słów: „ja ciebie 
chrzczę /to znaczy zanurzam/ w Imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego”. W tym momencie serce czło-
wieka zostaje nie tylko oczyszczone z wszelkiego 
grzechu, ale i wypełnione życiem Bożym. Innymi 
słowy, człowiek staje się święty. Ta świętość decy-
duje o naszym pokrewieństwie z Bogiem, stajemy 
się Jego dziećmi.

Sama tajemnica jakiegokolwiek życia jest dla 
nas zakryta. Nie znamy ani tajemnicy życia ukrytej 
w nasieniu maku, ani tajemnicy życia promieniują-
cej z paproci, ani tej, którą nosi w sobie biedronka 
czy ludzkie serce. Tym bardziej nie znamy tajem-
nicy życia Bożego. Co najwyżej obserwujemy, w 
pewnej mierze poznajemy, objawy życia oraz rzą-
dzące nim prawa.

Jako dzieci Boże, razem z życiem nadprzyro-
dzonym otrzymujemy na chrzcie świętym pewne 
prawa, które wyróżniają nas spośród milionów lu-
dzi nieochrzczonych. Te właśnie prawa odsłaniają 
nam rąbek tajemnicy owego życia, jakie Bóg w nas 
zapoczątkował.

Pierwszym z nich jest prawo mówienia Bogu 

PRAWA CZŁOWIEKA OCHRZCZONEGO
— „Ojcze”. Przez chrzest zmienia się stosunek 
Boga do nas. Uznaje On nas za swoje dzieci. Ob-
jawia nam siebie jako Ojca, i to zawsze dobrego 
Ojca, nawet wówczas, gdy my jako dzieci okażemy 
się tego niegodni. Od chrztu modlitwa ma charak-
ter rozmowy rodzinnej. Prośby zanoszone do nieba 
nie mają nic z oficjalnych podań czekających na 
łaskawe załatwienie, lecz są bezpośrednim spo-
tkaniem dziecka z Ojcem, które ma przystęp do 
swego Taty w każdym momencie dnia i nocy. W 
tym duchu należy odczytać modlitwę „Ojcze nasz”, 
najpiękniejszy wzór rozmowy Boga z człowiekiem i 
człowieka z Bogiem.

Ochrzczony otrzymuje również prawo spoży-
wania pokarmu nieśmiertelności. Życie Boże zapo-
czątkowane w człowieku na chrzcie ma się rozwijać 
i osiągać pełnię dojrzałości. Do tego jest potrzebny 
Boski pokarm ustanowiony przez Jezusa Chry-
stusa w Wieczerniku. Komunię świętą ma prawo 
przyjąć każdy, kto jest ochrzczony i nie stracił łaski 
uświęcającej. Wprawdzie w Kościele katolickim 
po chrzcie nie podaje się niemowlętom Komunii 
świętej, ale one mają już do niej prawo i tym się 
różnią od wszystkich nieochrzczonych. Z punktu 
widzenia praktycznego decyzję przyjęcia chrztu 
można uzasadnić przez pragnienie przystąpienia 
do stołu Pańskiego, na którym spoczywa pokarm 
dający życie wieczne.

Trzecim prawem jest prawo do wsparcia ze 

strony wspólnoty kościelnej, która przyjmuje 
członka w swoje szeregi. Chrześcijanin należy do 
parafii, w której przyjął chrzest, i ta parafia odpo-
wiedzialna jest za niego. On zaś ma wprawdzie 
wobec niej pewne obowiązki, ale również ma swoje 
prawa. Ta wspólnota ma go wspierać w rozwoju 
życia religijnego, ona też, gdyby zabrakło mu środ-
ków koniecznych do życia, ma obowiązek podzielić 
się z nim tym, co posiada. Wspólnie bowiem pro-
szą Ojca „chleba naszego powszedniego daj nam 
dzisiaj”. Chleb zatem, którym dysponuje parafia, 
jest darem Ojca, udzielonym w odpowiedzi na ich 
modlitwę, i należy do wszystkich.

Czwarte prawo dotyczy dziedziczenia dóbr, ja-
kie posiada nasz Ojciec niebieski. Każde dziecko 
ma prawo do udziału w dobrach swoich rodziców. 
Podobnie Bóg obiecuje swoim dzieciom dziedzi-
czenie wszystkich Jego dóbr. A ponieważ cały świat 
jest Jego własnością, cały będzie i naszym dzie-
dzictwem. Św. Paweł powiada, że będziemy sądzić 
nawet aniołów. Dopiero wtedy objawi się w pełni 
życie, jakie zapoczątkowała w nas łaska na chrzcie 
świętym. Tu na ziemi mamy już prawo mówić Bogu 
— „Ojcze”, mamy prawo uczestniczenia w przy-
gotowanej przez Niego Eucharystycznej Uczcie, i 
możemy liczyć na wsparcie duchowe i materialne 
ze strony Kościoła. Natomiast biorąc pod uwagę 
przyszłość, czekamy na udział w szczęściu samego 
Boga.                 Ks. Edward Staniek


