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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 Jr 1,4-5.17-19 
Powołanie proroka
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie 
następujące słowo: „Zanim ukształtowałem 
cię w łonie matki, znałem cię, poświęciłem 
cię, nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię 
prorokiem dla narodów. Ty zaś przepasz swoje 
biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie 
lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem 
przed nimi. A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą 
warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym 
przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i 
ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej zie-
mi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają 
cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą, mówi Pan, 
by cię ochraniać”. Oto Słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 12,31-13,13 
Hymn o miłości
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian

Bracia: Starajcie się o większe dary: a ja wam 
wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym 
mówił językami ludzi i aniołów, a miłości 
bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca 
albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar 
prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i 
posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą 
wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym 
nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na 
jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił 
na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym 
nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie 
unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, 
nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pa-
mięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada 
nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy 
nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skoń-
czą, albo jak dar języków, który zniknie, lub 
jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem 
tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy 
zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, 
co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, 
mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, 
myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się 
mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz 
widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy 
zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem 

Intencje mszalne od 31.01. do 07.02.2010 r.
Niedziela 31.01. – 4 niedziela zwykła - Św. 
Jana Bosko, prezbitera.
7:00 + Kazimierę Mlącką (9 r. śm.) i cr. Mląc-
kich.
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 Krupy.
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 Pa-
rafian
18:00 + Marię i Stanisława Pilichowskich.
Poniedziałek 1.02. 
6:30 
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 1).
8:30 
18:00 + Władysława Girtlera (31 r. śm.), r-
ców Józefa i Józefę Girtlerów.

poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, mi-
łość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość. 
Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 4,21-30 
Jezus odrzucony w Nazarecie
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroc-
twa Izajasza, Jezus powiedział: „Dziś spełniły się 
te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy 
przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku 
słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: „Czyż 
nie jest to syn Józefa?”. Wtedy rzekł do nich „Z 
pewnością powiecie mi to przysłowie: „Lekarzu, 
ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej oj-
czyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, 
w Kafarnaum«”. I dodał: „Zaprawdę powiadam 
wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej 
ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów 
było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozo-
stawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, 
tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz 
do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej 
wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych 
było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich 
nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”. 
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się 
gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili Go z 
miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której 
ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On 
jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto 
słowo Pańskie.

Wtorek 2.02. - OFIAROWANIE PAŃ-
SKIE
6:30 + Danutę Miłodrowską (Gr. 2).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (1 r. śm.), 
Marka Strzemińskiego, Helenę i Jakuba 
Strzeszewskich, Genowefę i Jana Cudzew-
skich.
7:00 + Jana, Rozalię i Jakuba Kompów.
7:00 + Mariannę i Franciszka Chmielaków.
8:30 + Mariana Stanisławiaka (im.) i jego ro-
dziców Eugenię i Michała.
18:00 + Władysława, Jana, Tadeusza, Edwar-
da Kwaśniaków.
Środa 3.02. 
6:30 
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 3).
7:00 Dziękczynna w 39r. powstania Koła ŻR 
św. Kingi z prośbą o bł. Boże członkiń i ich 
rodzin.
7:00 
8:30 
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomo-
cy
Czwartek 4.02. – Św. Agaty, dziewicy i mę-
czennicy
6:30 
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 4).
8:30 
18:00 + Aleksandrę i Antoniego Bonderów.
Piątek 5.02. 
6:30 
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 5).
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (1 r. śm.)

7:00 Dz.-bł. w 44 r. ślubu Izabeli i Stanisława 
Rupniewskich.
8:30 
16:30 + Helenę i Michała Gozdanów.
18:00 ZBIOROWA
+ Wojciecha Peplaka.
Sobota 6.02. - Św. Pawła Miki i Towarzy-
szy, Męczenników.
6:30 
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 6).
7:00 + Mateusza Brynczkę (2 r. śm.)
8:30 + Edwarda Witkowskiego (16 r. śm.) i 
jego rodziców.
15:00 Ślub: Konrad Bocheński – Hanna Ba-
browska.
16:30 Ślub: Robert Malinowski – Anna Te-
reszczyńska.
18:00 ZBIOROWA
Dz.-bł. w 55 r. urodzin Andrzeja Bogdalskie-
go.
+ Włodzimierza Wieremiejuka (1 r. śm.) oraz 
Tomasza Wieremiejuka. + Zofię Zawadkę (9 
r. śm.), Jana Zawadkę, Stanisława i Wita Ski-
bów.
Niedziela 7.02. – 5 niedziela zwykła. 
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 7).
8:30 + Sławomira i cr. Baranów.
10:00 + Wiesława Kalinowskiego (10 r. śm.)
11:30 + Jerzego Skwarczyńskiego (21 r. śm.)
13:00 Za Parafian
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII  
18:00 + Genowefę (20 r. śm.) i Henryka Gru-
pińkich.
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wJak ogłaszaliśmy gościmy dzisiaj 
ks. Grzegorza Mioduchowskiego, któ-
ry zbiera ofiary na tacę na budowę ko-
ścioła w Nadmie. 

wOd dzisiaj rozpoczyna się przy-
gotowanie dorosłych do przyjęcia sa-
kramentu Bierzmowania. Spotkania w 
każdą niedzielę o godz. 19.00 w sali na 
plebani. Planowany termin bierzmowa-
nia i poświęcenia figury Jezusa i Józefa 
– 20 marca tego roku.

wPojutrze, we wtorek 2 lutego, bę-
dziemy obchodzić święto Ofiarowa-
nia Pańskiego. Zgodnie z żydowskim 
prawem 40 dni po urodzeniu Jezusa 
Maryja i Józef zanieśli Dzieciątko do 
świątyni jerozolimskiej, by je przed-
stawić Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia 
przyjdźmy do świątyni ze świecami. 
Zostaną poświęcone, i przez cały rok, 
a zwłaszcza w chwilach trwogi i cier-
pienia, będą nam przypominały o Jezu-
sie – Światłości Narodów. Msze św. o 
godz. 6.30, 7.00, 8.30 i 18.00. 

wŚwięto Ofiarowania Pańskiego jest 
Dniem Życia Konsekrowanego, a więc 
osób, które obrały drogę szczególnego 
naśladowania Jezusa przez posłuszeń-
stwo, ubóstwo i czystość. Ogarnijmy 
ich tego dnia naszą modlitwą oraz 
prośmy o liczne i święte powołania do 

W mroźną niedzielę, 24 stycznia 

2010 roku, pracownicy Regio-

nalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-

lecznictwa z Warszawy w godz. 9-13 po-

bierali krew od dawców w Stacji Caritas 

przy naszej parafii. Zgłosiło się 16 osób 

chętnych, a krew pobrano od 14 dawców.

Mroźna pogoda nie sprzyjała decyzjom 

o oddaniu krwi, tym większe podziękowa-

nia dla tych, którzy zdecydowali się hono-

rowo oddać krew dla potrzebujących ze 

szpitali Warszawy i Mazowsza.

Niech Bóg błogosławi wszystkim daw-

com i ich rodzinom.

Następna akcja krwiodawstwa w na-

szej Stacji Caritas odbędzie się 25 kwietnia 

2010 roku, również w niedzielę.
Janusz Krupa

Organizator akcji krwiodawstwa 
w Józefowie

życia zakonnego w naszych rodzinach 
i wspólnocie parafialnej. Niech też nie 
zabraknie z naszej strony wsparcia ma-
terialnego dla wielu borykających się z 
trudnościami klasztorów i domów za-
konnych. Taca w tym dniu jest przezna-
czona na zakony klauzurowe.

wW tym tygodniu przypada pierwszy 
czwartek miesiąca. Wspominamy w ten 
dzień ustanowienie Eucharystii i kapłań-
stwa. We wspólnej modlitwie prosimy o 
nowe i święte powołania do kapłaństwa. 
W pierwszy piątek miesiąca chcemy 
wypełnić prośbę Jezusa o modlitwę wy-
nagradzającą za grzechy nasze i całego 
świata. A w pierwszą sobotę czcimy 
Matkę Najświętszą. W piątek dodatko-
wa Msza św. o godz. 16.30, a spowiedź 
po południu od godz. 16.15.

wW związku z dość licznym udzia-
łem wiernych we Mszy św. w dni po-
wszednie o godz. 8.30, ta Msza św. 
pozostaje w naszym kalendarzu. Tak 
więc do wakacji w dni powszednie (od 
poniedziałku do soboty) w naszym ko-
ściele są odprawiane Msze św. o godz. 
6.30, 7.00, 8.30 i 18.00. Ad Maiorem 
Dei Gloriam!  

wW czasie zbiórki na Haiti w po-
przednią niedzielę zebraliśmy 9 747 
zł, które zostały przekazane do Caritas 
naszej Diecezji. Składamy serdeczne 
podziękowanie dla wszystkich, którzy 

włączyli się w tę ogólnopolską akcję.

wStowarzyszenie " Forum Chrześci-
jańskie" informuje, że podczas ferii za-
jęcia w świetlicy przy parafii będą się 
odbywać od poniedziałku do piątku w 
godz. 9.00-16.00. Zapewniamy opiekę 
doświadczonych pedagogów, posiłek 
oraz wiele atrakcji m.in. nauka tańca, 
wycieczki, wyjazdy do kina i Hula-
Kula. Zapraszamy wszystkie dzieci. 
Zostały też dzisiaj wyłożone w koście-
le informacje o numerze konta tego jó-
zefowskiego Stowarzyszenia, na które 
można przekazać 1% swojego podatku. 
Serdecznie zachęcamy. 

W tym tygodniu przypadają nastę-
pujące wspomnienia:

w środę, 3 lutego – świętego Błaże-
ja, patrona wstawiającego się za cier-
piącymi na choroby gardła. Tego dnia 
na zakończenie Mszy Świętej będziemy 
mogli przyjąć specjalne błogosławień-
stwo gardła za przyczyną tego święte-
go;

w piątek, 5 lutego – świętej Agaty, 
męczennicy sycylijskiej z pierwszych 
wieków chrześcijaństwa, której kult 
szybko rozszerzył się na cały Kościół;

w sobotę, 6 lutego – świętego Pawła 
Miki i towarzyszy, męczenników japoń-
skich. Niech ich modlitwa przyczyni się 
do rozkwitu chrześcijaństwa w Azji oraz 
do zaprzestania prześladowań Kościo-
ła w Chinach.

W Tobie, Panie, moja ucieczka, niech nie doznam wstydu na wieki! 
Wyrwij mnie i wyzwól w Twej sprawiedliwości, nakłoń ku mnie swe ucho 
i ocal mnie. Bądź mi skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie 
ocalić, boś Ty opoką moją i twierdzą. Boże mój, wyrwij mnie z rąk nie-
godziwca... tak, Ty jesteś moją nadzieją, o Panie, ufności moja, od moich 
lat młodych. Ty byłeś moją podporą od narodzin, od łona matki moim 
opiekunem; w Tobie zawsze pokładałem nadzieję (Psalm 71, 1–6). 

Z całego serca prosimy Cię, o Panie, abyś nam udzielił łaski walczenia 
ze wszystkich sił duszy i ciała o prawdę, aż do śmierci. Kiedy przyjdzie 
czas, że wiara nasza zostanie wystawiona na próbę — bo jak złoto do-
świadcza się w ogniu, tak nasza wiara w niebezpieczeństwie i prześlado-
waniu — spraw, gdy ono powstanie, niech zastanie nas przygotowanych, 
aby dom nasz w czasie zimy nie zawalił się, a naszego mieszkania nie 
zniszczyły burze, jak gdyby było zbudowane na piasku.

A kiedy zerwą się wichry szatana, tego najgorszego z duchów, niech 
opierają się nasze uczynki, które opierały się aż do tej chwili, gdy nie były 
zagrożone od wewnątrz. Spraw, abyśmy przygotowani na każdą próbę 
okazywali Ci miłość, jaką mamy ku Tobie, o Boże, któremu niech będzie 
chwała i moc na wieki wieków (Orygenes). 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. II, str. 84

 


