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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 62,1-5 
Jeruzalem odnajduje swojego Oblubień-
ca
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez 
wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki 
jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i 
zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. 
Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość 
i chwałę twoją wszyscy królowie. I nazwą 
cię nowym imieniem, które usta Pana ozna-
czą. Będziesz prześliczną koroną w rękach 
Pana, królewskim diademem w dłoni twego 
Boga. Nie będą więcej mówić o tobie „Po-
rzucona”, o krainie twej już nie powiedzą 
„Spustoszona”. Raczej cię nazwą „Moje w 
niej upodobanie”, a krainę twoją „Poślubio-
na”. Albowiem spodobałaś się Panu i twoja 
kraina otrzyma męża. Bo jak młodzieniec 

poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy 
ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się 
z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozra-
duje.Oto Słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 12,4-11
 Różne dary Ducha Świętego
Czytanie z Pierwszego Listu świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Różne są dary łaski, lecz ten sam 
Duch; różne też są rodzaje posługiwania, 
ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, 
lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we 
wszystkim. Wszystkim zaś objawia się Duch 
dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez 
Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejęt-
ność poznawania według tego samego Ducha, 
innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, 
innemu łaska uzdrawiania przez tego samego 
Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu 
proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, 
innemu dar języków i wreszcie innemu łaska 
tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia 
jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, 
jak chce. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA J 2,1-12 
Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej
Słowa Ewangelii według świętego Jana
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele 

Intencje mszalne od 17.01. do 24.01.2010 r.
Niedziela 17.01. – 2 niedziela zwykła - Św. 
Antoniego, opata
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 17). + Irenę 
Węgrzyn (Gr. 17).
8:30 + Szymona Ponceleusza (21 r. śm.) oraz 
cr. Ponceleuszów.
10:00 + Stefanię i Franciszka Wójcików, Józe-
fę 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. Boże 
dla Benedykta I 11 r. urodzin), Scholastyki (8 r. 
urodzin) i Bernarda (6 r. urodzin) oraz dla cr.
18:00 + Helenę Kowalczyk.
Poniedziałek 18.01. 
6:30 + Janinę Girtler (mies. po śm.).
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 18).
7:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 18).
7:00 + Juliannę i Stanisława Głowków, Helenę 
i Aleksandra Rogólskich.

i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to 
wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy 
zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: 
„Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: 
„Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? 
Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?”. 
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: 
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. 
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych 
przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, 
z których każda mogła pomieścić dwie lub 
trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie 
stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Po-
tem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i 
zanieście staroście weselnemu”. Oni zaś zanie-
śli. A gdy starosta weselny skosztował wody, 
która stała się winem - nie wiedział bowiem, 
skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali 
wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i 
powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia 
najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas 
gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej 
pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus 
w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i 
uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie 
On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali 
się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. 
Oto słowo Pańskie.

8:30 Za Parafian.
18:00 + Marka Stalkę (6 r. śm.)
Wtorek 19.01. - Św. Józefa Sebastiana Pel-
czara, biskupa
6:30 + Mariannę Kaniewską (Gr. 12).
7:00 + Henryka Parzyszka, Juliannę i Francisz-
ka Maśniaków.
7:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 12).
7:00 + Henryka Górkę (34 r. śm.).
7:00 + Marię i Witolda Gawryjołków, Janinę 
Pytel.
8:30 + Henryka Szymeckiego.
18:00 + Henrykę Denka, cr. Denków i Jaca-
ków.
Środa 20.01. 
6:30 + Stanisławę Augustyniak (mies. po śm.).
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 20).
7:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 20).
7:00 + Włodzimierza Urbańskiego oraz cr. 
Urbańskich i Trojanków.
8:30 
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
+ Mariana Szczepańskiego.
Czwartek 21.01. – Św. Agnieszki, dziewicy i 
męczennicy
6:30 Dz.-bł. w 50 r. urodzin Wiesławy Wit-
kowskiej.
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 21).
7:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 21).
7:00 O nawrócenie dla tych, co odeszli od 
Boga.
8:30 
18:00 + Jarosława Wasążnika (im.)
Piątek 22.01. 

6:30 
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 22).
7:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 22).
7:00 + Jana (30 r. śm.) i Mariannę Grzechni-
ków.
8:30 
18:00 + Stanisława, Ludwika i Henryka Wita-
nów, Seweryna i Kazimierza Boguckich, Gu-
stawa Repsza, Feliksa, Andrzeja i Zbigniewa 
Nowackich, Zofię, Stanisława i Eugeniusza 
Książków.
Sobota 23.01. 
6:30 + Krystynę Niziołek.
7:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 23).
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 23).
7:00 + Eugeniusza, Pawła, Krystynę, Stani-
sława Stefaniuków, cr. Ciechów, Kabatów i 
Nowosielskich, Annę Jańczuk, Adelę Chmie-
lewską.
8:30 + Mieczysława Lodowskiego (2 r. śm.).
18:00 + Marka i Piotra Niziołków.
Niedziela 24.01. – 3 niedziela zwykła - Św. 
Franciszka Salezego, bpa i dra K
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 24). + Irenę 
Węgrzyn (Gr. 24).
8:30 + Ryszarda Sieraja (8 r. śm.), cr. Tobia-
szów i Sierajów.
10:00 + Ppłk. pilota Roberta Maja (2 r. śm.).
11:30 + Genowefę i Wacława Kowalskich, ich 
rodziców i rodzeństwo.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII.  
18:00 + Zdzisława Balę (1 r. śm.), jego rodzi-
ców oraz Mirosława Kukiełkę (mies. po śm.).
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Ogłoszenia duszpasterskie  17.01.2010. 
2 Niedziela zwykła

wZielony kolor szat liturgicznych 
przypomina, że powróciliśmy dziś do 
tak zwanego „okresu zwykłego” w li-
turgii Kościoła.

wJutro rozpoczyna się Tydzień 
Powszechnej Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan. Powszechnej, gdyż jest 
ona obchodzona przez wszystkie ko-
ścioły chrześcijańskie. Uczyńmy, co 
tylko w naszej mocy, aby intencje te 
polecać Bogu w naszej osobistej mo-
dlitwie bądź przez udział w nabożeń-
stwie ekumenicznym. Dziś zaś Dzień 
Judaizmu. Szczególnie dziś pochyl-
my się nad Pismem Świętym, by tam 
szukać wspólnych korzeni i uczyć się 
od Abrahama zawierzać Bogu. 

wDzisiaj po sumie, czyli o godz. 
14.00, w naszym kościele odbędzie 
się uroczysty koncert kolędowy, zaty-
tułowany "Serca ludzkie się radują", 
w wykonaniu Miejsko - Parafialnego 
Chóru Schola Cantorum Maximilia-
num.  Do udziału w tym koncercie 
udało się pozyskać wybitnego aktora 
scen polskich, niezrównanego od-
twórcy 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 stowarzy-
szenie Sternik. Założycielem oraz dy-
rygentem wszystkich trzech chórów, 
a także pomysłodawcą imprezy jest 
pan Zbigniew Siekierzyński.

wW najbliższych dniach będziemy 
wspominali:

we wtorek, 19 stycznia – świętego 
Józefa Sebastiana Pelczara, profeso-
ra i rektora Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, wreszcie biskupa, wielkiego 
krzewiciela kultu Serca Pana Jezusa 
oraz troskliwego pasterza. W jego 
wspomnienie módlmy się słowami 
jego biskupiego hasła: „Wszystko 
dla Najświętszego Serca Jezusowego 
przez Niepokalane Serce Najświętszej 
Maryi Panny”.

w czwartek, 21 stycznia – świętą 
Agnieszkę, męczennicę z pierwszym 
wieków chrześcijaństwa. W jej wspo-
mnienie papież błogosławi baranki, z 
których wełny będą utkane paliusze 
dla nowych metropolitów. To powin-
no być dla nas zachętą do modlitwy w 
intencji Kościoła.

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

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, Ślusar-
skiego, Krucza (3), Parkowa, Reja z 
blokami (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 Przyszło-
ści, (2) Jarosławska, Parkingowa, Teli-
meny, Wschodnia (2), Brzozowa (1)

Plan kolędy 25 – 23.01.2010:
25.01 - Poniedziałek - Powstań-

ców Warszawy, Żytnia (4), Wspólna 
(1)

26.01 Wtorek - Bema (2), Ejsmon-
da, Przybosia, Sowińskiego, Ordona 
(1), Tadeusza, Owalna (2)

27.01 Środa - Godebskiego, Przy-
jazna, Sezamkowa, Stokrotki (2), 
Ekologiczna (1) Dworska (1) Orla 
(1)

28.01 Czwartek - Pawia, Łabę-
dzia, Krótka, Gołębia, Bogatki, (3) 
Jaskółcza, Papuzia, Jastrzębia (2)

29.01 Piątek - Leśna z blokami (3), 
Kormoranów (1)

30.01 Sobota - Piłsudskiego (4)
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 so-
botę tylko po południu, w godz. 16.00 
– 17.45.

W   dniu 24 stycznia 2010 roku 
(niedziela) odbędzie się ko-

lejny Dzień Krwiodawstwa w Józe-
fowie. Pracownicy Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa z Warszawy w Stacji 
Caritas przy Parafii M.B. Często-
chowskiej w godzinach 9.00-13.00 
będą pobierać krew od wszystkich 
chętnych honorowych dawców.

Ostatnia, październikowa akcja 
krwiodawstwa odbyła sie po raz 
pierwszy w niedzielę i zgłosiło się 
znacznie więcej chętnych w sto-
sunku do akcji organizowanych w 
soboty. Dlatego też kolejne akcje 
krwiodawstwa będą odbywać sie 
w niedziele.

Zapraszamy po mszach św.. Po-
łączmy udział w liturgii z dobrym 
uczynkiem. 

Na nasz dar oczekuje wielu cho-
rych.

Szczęść Boże honorowym krwio-
dawcom i ich rodzinom.

Janusz Krupa
Organizator Dni 

Krwiodawstwa w Józefowie

MOJA MODLITWA
Wiem, o Panie,
Że byłeś zawsze ze mną
I zawsze zostaniesz w moim 
sercu
I na drodze,
Którą do Ciebie
Pargnę iść.
Panie, byłeś ze mną wczoraj,
Jesteś, o Panie, ze mną dziś.
Przed krzyżem Twoim
Pochylam skroń.
Znak krzyża
Kreśli moja dłoń.
Tyś Panie drogowskazem,
Pragnę przez życie
Z Tobą razem iść.

Edward Wymysłowski


