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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 Ne 8,1-4a.5-6.8-10 
Czytanie Prawa Bożego 
Czytanie z Księgi Nehemiasza 
Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, 
wtedy zgromadził się cały lud jak jeden mąż na 
placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pi-
sarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Moj-
żeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Kapłan 
Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, 
w którym uczestniczyli nie tylko mężczyźni, 
lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy 
byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi na placu 
przed Bramą Wodną od rana aż do południa w 
obecności mężczyzn, kobiet i tych, którzy rozu-
mieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księ-
dze Prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym 
podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. 
Ezdrasz otworzył księgę przed oczyma całego 
ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a 
gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz 

błogosławił wielkiego Pana Boga; a cały lud 
podnosząc ręce odpowiedział: „Amen! Amen!”. 
Potem pokłonili się i upadli przed Panem na 
kolana, twarzą dotykając ziemi. Czytano więc 
z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, 
z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał 
czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, 
oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy 
pouczali lud, rzekli do całego ludu: „Ten dzień 
jest poświęcony Bogu waszemu, Panu. Nie 
bądźcie smutni i nie płaczcie!”. Cały lud bowiem 
płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł 
im Nehemiasz: „Idźcie, spożywajcie potrawy 
świąteczne i pijcie napoje słodkie, poślijcie też 
porcje temu, który nic gotowego nie ma: albo-
wiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. 
A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu 
jest ostoją waszą”. Oto Słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 12,12-14.27 
Mistyczne Ciało Chrystusa 
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian 
Bracia: Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa 
się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, 
mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest 
i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym 
Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno cia-
ło: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy 
wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym 
Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz 

Intencje mszalne od 24.01. do 31.01.2010 r.
Niedziela 24.01. – 3 niedziela zwykła - 
Św. Franciszka Salezego, bpa i dra.
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 24). + 
Irenę Węgrzyn (Gr. 24).
8:30 + Ryszarda Sieraja (8 r. śm.), cr. To-
biaszów 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 ro-
dziców oraz Mirosława Kukiełkę (mies. po 
śm.).
Poniedziałek 25.01. 
6:30 + Krystynę Lis (mies. po śm.).
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 25).
7:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 25).

liczne członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystu-
sa i poszczególnymi członkami. Oto Słowo Boże. 
EWANGELIA Łk 1,1-4;4,14-21 
Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie 
Początek Ewangelii według świętego Łukasza 
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zda-
rzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je 
przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi 
świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i 
ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil 
i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł 
przekonać o całkowitej pewności nauk, których 
ci udzielono. W owym czasie: Jezus powrócił w 
mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła 
się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich syna-
gogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł 
również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień 
szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i 
powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka 
Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, 
gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na 
Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom 
głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym 
uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok 
łaski od Pana”. Zwinąwszy księgę oddał słudze i 
usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w 
Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś 
spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. Oto 
słowo Pańskie.

8:30 
18:00 + Weronikę Gontarek (2 r. śm.), Jana 
i Władysławę Rodziewiczów.
Wtorek 26.01. 
6:30 + Stanisława Wisłowskiego (mies. po 
śm.).
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 26).
7:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 26).
8:30 + Jerzego Walewskiego (15 r. śm.).
18:00 + Marię i Kazimierza Tomaszuków, 
cr. Tomaszuków i Wysockich.
Środa 27.01. 
6:30 
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 27).
7:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 27).
7:00 + Edwarda, Henryka i Wojciecha 
Kawków, Adama Abramczyka.
8:30 
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Po-
mocy.
+ Franciszka Głodka i jego rodziców. + 
Marię i Józefa Rechnio. + Janinę Stępień 
(1 r. śm.). + Jadwigę Bakuła (mies. po 
śm.).
Czwartek 28.01. 
6:30 
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 28).
7:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 28).
7:00 O bł. Boże dla Teresy w 60 r. urodzin 
oraz dla cr. Urbańskich.
8:30 

18:00 + Stanisława Rumika (16 r. śm.), 
jego rodziców oraz Kazimierę i Władysła-
wa Kamińskich.
Piątek 29.01. 
6:30 + Rajmunda Truskolaskiego (mies. 
po pog.).
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 29).
7:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 29).
8:30 + Edmunda Morawskiego (2 r. śm.).
18:00 + Danutę, Zbigniewa i Małgorzatę 
Kryków.
Sobota 30.01. 
6:30 
7:00 + Irenę Węgrzyn (Gr. 30).
7:00 + Mariannę Kaniewską (Gr. 30).
8:30 + Janinę Cichocką (mies. po śm.).
18:00 + Bogdana Karanowskiego.
Niedziela 31.01. – 4 niedziela zwykła 
7:00 + Kazimierę Mlącką (9 r. śm.) i cr. 
Mląckich.
8:30 + Czesława (5 r. śm.) i Andrzeja Brze-
zińskich, Helenę i Władysława Polów oraz 
zmarłych z ich rodzin.
10:00 Dz.-bł. w 18 r. urodzin Jakuba Kru-
py.
11:30 + Helenę i Ignacego Żyłowskich.
13:00 Dz. W 84 r. urodzin Ireny z prośbą o 
zdrowie, bł. Boże dla Jubilatki i cr.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII –  Za 
Parafian.
18:00 + Marię i Stanisława Pilichowskich.
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Ogłoszenia duszpasterskie 24.01.2010.  
3 Niedziela zwykła

wW trzecią niedzielę zwykłą roz-
poczęliśmy lekturę Ewangelii według 
świętego Łukasza, która będzie nam 
towarzyszyła przez niemal cały rok. 
wJutro, w święto nawrócenia świę-

tego Pawła, zakończy się Tydzień Po-
wszechnej Modlitwy o Jedność Chrze-
ścijan. Tak bardzo upragniona przez 
Jezusa jedność została niszczona przez 
ludzką pychę i jest zgorszeniem dla 
świata, dlatego nie ustawajmy w wy-
siłkach na rzecz jej przywrócenia. W 
tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy 
i cierpienia.
wWe wtorek 26 stycznia będziemy 

obchodzić Dzień Islamu. Prośmy o 
światło Ducha Świętego, byśmy potra-
fili patrzeć na siebie z miłością i zro-
zumieniem, przez pamięć o naszym 
wspólnym ojcu wiary – Abrahamie.
wW odpowiedzi na apele Papieża 

i Episkopatu Polski w w dniu dzisiej-
szym przed kościołami w Polsce trwa 
zbiórka do puszek na rzecz poszko-
dowanych w Haiti. Z prasy i telewizji 
wiemy, jak bardzo ta pomoc jest po-
trzebna. Zachęcamy się do włączenia 
w tę ogólnopolską akcję.
wRównież dzisiaj trwa kolejny Dzień 

Krwiodawstwa w Józefowie. Pracow-
nicy Regionalnego Centrum Krwio-

dawstwa i Krwiolecznictwa z Warsza-
wy w Stacji Caritas przy naszej parafii, 
w godzinach 9.00-13.00 pobierają krew 
od wszystkich chętnych honorowych 
dawców. Oddanie krwi ratującej życie 
jest również jakże ważnym uczynkiem 
miłosierdzia. Serdecznie zachęcamy.
wOd 31 stycznia (niedziela za ty-

dzień) rozpoczyna się przygotowanie 
dorosłych do przyjęcia sakramentu 
Bierzmowania. Spotkania w każdą nie-
dzielę o godz. 19.00 w sali na plebani. 
Planowany termin bierzmowania i po-
święcenia figury Jezusa i Józefa – 20 
marca tego roku.
wW niedzielę za tydzień ks. Grzegorz 

Mioduchowski będzie zbierał ofiary na 
tacę na budowę kościoła w Nadmie.

Trwa wizyta duszpasterska w na-
szej parafii. Oto plan kolędy w tym 
tygodniu:

25.01 Poniedziałek - Powstańców 
Warszawy, Żytnia (4), Wspólna (1)

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

27.01 Środa - Godebskiego, Przyja-
zna, Sezamkowa, Stokrotki (2), Ekolo-
giczna, Dworska, Orla (3)

28.01 Czwartek - Pawia, Łabędzia, 
Krótka, Gołębia, Bogatki, (3) Jaskół-
cza, Papuzia, Jastrzębia (2)

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

30.01 Sobota - Piłsudskiego (4)
Dalsza kolęda po feriach: 15 – 22 

lutego.
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.

Przyjrzyjmy się także postaciom, 
które liturgia wspomni w najbliższym 
tygodniu:

· we wtorek, 26 stycznia – świętych 
biskupów Tymoteusza i Tytusa, uczniów 
i współpracowników świętego Pawła, 
który skierował do nich listy zawierają-
ce ważne polecenia zarówno dla paste-
rzy, jak i wiernych;

· w środę, 27 stycznia, błogosławio-
nego Jerzego Matulewicza, odnowicie-
la zakonu marianów i biskupa wileń-
skiego. Jego beatyfikacja odbyła się w 
Watykanie podczas obchodów 600-lecia 
chrztu Litwy. Prośmy go, by przyczynił 
się do budowania jak najlepszych rela-
cji między Polską i Litwą; 

· w czwartek, 28 stycznia – świętego 
Tomasza z Akwinu, Doktora Kościoła i 
jednego najwybitniejszych filozofów w 
dziejach kultury europejskie. Jego dzie-
ła filozoficzne i teologiczne do dziś sta-
nowią ważną inspirację dla nauczania 
Kościoła.

TA KSIĘGA 
JEST POTRZEBNA

Ta trudna księga jest nam po-
trzebna, bo w niej jest źródło naszej 
wiary – a tym samym naszej siły. Je-
śli zasypać źródło, potok wyschnie 
– jeśli chrześcijanie nie będą czer-
pać ze źródła Pisma św., ich wiara 
stanie się nie tylko powierzchowna, 
ale górę zacznie w niej brać zabo-
bon.

•   Nasz kontakt z Pismem św. 
to przede wszystkim liturgia Sło-
wa niedzielnej Mszy św. Nie każdy 
fragment jest jasny i prosty w rozu-
mieniu. Nie szkodzi. To coś tak, jak 
uczenie się przez dziecko języka: 
słuchając rozmów dorosłych, za-
czyna je w pewnym momencie ro-
zumieć.

•   Po drugie: powinno być w 
domu Pismo św. Na lekcjach religii 

od kl. IV jest ono potrzebne na każ-
dej nieomal lekcji. Niewiele dzieci je 
ma i przynosi, szkoda.

•   Po trzecie: bliższy i osobisty 
kontakt z Pismem św. dobrze jest 
zaczynać od ksiąg łatwiejszych – 
czyli od Ewangelii. Łatwiejsze wcale 
nie znaczy mniej ważne!

•   Po czwarte: każde wydanie Pi-
sma św. powinno mieć objaśnienia. 
Spotyka się wydania bez objaśnień 
– takie drukowane są zwykle przez 
niekatolików. Tekst Pisma św. jest w 
nich dobry, ale brak objaśnień utrud-
nia korzystanie z nich.

•   Po piąte: kto szuka głębsze-
go kontaktu – znajdzie. Choćby w 
«Gościu Niedzielnym» czy innych 
czasopismach religijnych. Jest też 
wiele dostępnych książek. Są – i to 
bardzo dobre – programy TV. Także 
wiele można znaleźć na stronach 
internetowych – choćby w portalu 

www.wiara.pl.
Tak wiele rzeczy jest trudnych w 

księgach Pisma św. A przecież wła-
śnie ta księga ciągle wraca na półki 
księgarskie, ciągle ma nowe wyda-
nia, ciągle sięgają po nią tłumacze, 
by każde pokolenie mogło ją czytać 
w języku zrozumiałym dla siebie.

W czasie jednej z pierwszych wi-
zyt w Polsce Ojciec św. w czasie 
spotkania z młodzieżą w Nowym 
Targu pobłogosławił ogromne skrzy-
nie zawierające tysiące egzemplarzy 
Pisma św., które rozdano młodym. 
Do niedawna miałem jeden z nich. 
Ale literki w nim małe, dla mnie zbyt 
już drobne, dałem więc ten cenny 
egzemplarz Ani. Powtórzyłem gest 
papieża... Wiele znaczący gest: weź 
tę księgę, czytaj, rozmyślaj, szukaj 
rozumienia w Kościele. Aż ta księga 
ukaże ci nowe perspektywy twojej 
wiary, twego ludzkiego życia.


