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Matki Bożej Częstochowskiej
w Józefowie
Biuletyn niedzielny

I Niedziela Adwentu

PIERWSZE CZYTANIE Iz 2,1-5
Pokój królestwa Bożego
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące
Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów,
że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie
narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i
rzekną: „Chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do
świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg
swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo
Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem”. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i
wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe
miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie
na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do
wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy
w światłości Pana! Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 122,1-2.45.6-7.8-9
Idźmy z radością na spotkanie Pana.
DRUGIE CZYTANIE Rz 13,11-14
Zbliża się nasze zbawienie
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do
Rzymian
Bracia: Rozumiejcie chwilę obecną: teraz
nadeszła dla was godzina powstania ze snu.
Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż
wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a
przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki
ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie
w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i
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wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie
troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Mt 24,37-44
Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak
było za dni Noego, tak będzie z przyjściem
Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie
przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż
wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do
arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop
i pochłonął wszystkich, tak również będzie z
przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch
będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna
będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie
więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz
przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej
ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i
wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Oto
słowo Pańskie.
Pn Iz 2,1-5 Ps 122 Mt 8,5-11 /Wt Rz 10,9-18
Ps 19 Mt 4,18-22 /Śr Iz 25,6-10a Ps 23 Mt
15,29-37 /Cz Iz 26,1-6 Ps 118 Mt 7,21.2427 /Pt Iz 29,17-24 Ps 27 Mt 9,27-31 /So Iz
30,19-21.23-26 Ps 147 Mt 9,35-10,1.5.6-8 /
Ndz Iz 11,1–10 Ps 72 Rz 15,4–9 Mt 3,1–12.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 28.11. – 1 N. Adwentu
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 28).
8:30 + Mariana.
10:00 + Jadwigę (24 r. śm.), Jana, Henryka Hamerskich.
11:30 + Sławomira, Janinę, Józefa i cr. Baranów.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Zdzisława Frankowskiego (im.).
Poniedziałek 29.11.
6:30 + Wojciecha Sierpińskiego.
6:30 + Stefana Niewczasa.
6:30 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 29).
8:30 Dz.-bł. w 40 r. ślubu Zofii i Włodzimierza z
prośbą o bł. dla cr.
18:00 + Andrzeja Strupiechowskiego.
Wtorek 30.11.
6:30 + Wojciecha Sierpińskiego.
6:30 + Walerię Sibilską (mies. po śm.).
6:30 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 30).
8:30 + Józefę i Piotra Majewskich.
18:00 + Andrzeja i Władysława Jarząbków.
Środa 1.12.
6:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 1).
6:30 + Wojciecha Sierpińskiego.
6:30 + Stefana Niewczasa.
8:30
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Katarzynę Hać (9 mies. po śm.). + Zofię Traczyk (mies. po pog.). + Tadeusza Trawińskiego
(mies. po śm.). + Romana Beczkę i cr. Beczków
i Pielackich, Rozalię i Wincentego Kurachów,
Adolfa Głowalę, Franciszkę i Wincentego Głowalów.
Czwartek 2.12.
6:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 2).
6:30 + Wojciecha Sierpińskiego.
6:30 + Stefana Niewczasa.
6:30 O powołania do Zgr. SS Dominikanek.
8:30 + Stefanię i Szczepana Pokorskich.
18:00 + Jacka Mołotkiewicza(8 r. śm.) i Leokadię Rosłonek.

Piątek 3.12.
6:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 3).
6:30 + Wojciecha Sierpińskiego.
6:30 Za dobroczyńców Zgr. SS Dominikanek.
8:30 O szczęśliwe zdanie egzaminu dla Mariusza.
16:30 + Tadeusza Pydycha (16 r. śm.).
18:00 ZBIOROWA
O bł. Boże dla Agaty w 18 r. urodzin.
Sobota 4.12.
6:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 4).
6:30 + Wojciecha Sierpińskiego.
6:30 Za misje i misjonarki Zgr. SS Dominikanek
8:30 + Stanisława Sijkę.
18:00 ZBIOROWA
O siłę, nadzieję dla rodziców i braci.
O bł. Boże i wszelki łaski dla Hanny z okazji urodzin.
+ Scholastykę Przywóską (17 r. śm.). + Katarzynę Hać. + Barbarę Kornacką i Jana Górkę.
Niedziela 5.12. – 2 N. Adwentu
7:00 + Wiesława Lipkę (Gr. 5).
+ Helenę (23 r. śm.), Zofię, Władysława i Jerzego Szczypków.
8:30 + Helenę Pielak.
10:00 + Jana Mazka (15 r. śm.).
11:30 + Mieczysława Olka, Katarzynę i Piotra
Kosickich, cr. Tobiaszów.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Barbarę Dindorf.

Ogłoszenia duszpasterskie 28.11.2010.
I Niedziela Adwentu
wDzisiejszą niedzielą w Kościele rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, a jednocześnie
wchodzimy w okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16
grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów.
Zaś kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do Świąt Bożego
Narodzenia. Wykorzystajmy ten czas dla odno-

wienia i umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi.
Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję,
która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela.
Podczas Mszy Świętych Roratnich będzie Ją
symbolizowała zapalona świeca. Starajmy się
naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz
oddanie Bogu i ludziom.
wZachęcamy do licznego udziału w roratach, odprawianych codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 rano. Przychodzimy
na nie ze świecami opatrzonymi lampionami
(również dorośli); pomóżmy dzieciom wziąć
udział w Roratach. Pamiętajmy: Roraty zaczynamy już jutro o godz. 6.30. Pamiętajmy
o wsparciu wszystkich potrzebujących, zwłaszcza dzieci z biednych rodzin, osób starszych,
samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu, które są już do nabycia w naszym kiosku.
Zachęcamy też do odprawienia nowenny do
Dzieciątka Jezus w dniach do 16 do 24 grudnia
albo w okresie Bożego Narodzenia. W okresie
adwentu nie będzie Mszy św. o godz. 7.00. Od
poniedziałku do soboty Msze św. w tym okresie
będą więc codziennie odprawiane o godz. 6.30
(roraty), 8.30 i 18.00.
wWarto postarać się o adwentowy wystrój
mieszkań i domów, który codziennie będzie
przypominał o czuwaniu. Istnieje piękny, rzadko już praktykowany zwyczaj, zawieszania na
drzwiach wieńców oznaczających gotowość na
przyjęcie przychodzącego Pana. W mieszkaniach postawmy wieniec adwentowy z czterema świecami, symbolizującymi cztery niedziele
Adwentu. W kolejną niedzielę Adwentu zapalamy wtedy podczas wspólnej modlitwy kolejną świecę.
wDzisiaj po Mszach św. święcimy opłatki –
to ważny znak więzi jaka powinna być między
Wieczerzą Wigilijną w naszych domach, a ołtarzem w kościele parafialnym. Dlatego opłatki
kupowane na bazarach i w marketach jako tzw.
„pieczywo świąteczne” nie mają tej duchowej

wartości. Do opłatków jak co roku dołączamy
życzenia świąteczne od księży naszej parafii
oraz szereg informacji, m.in. program rekolekcji Adwentowych oraz program poświątecznej
wizyty duszpasterskiej w naszej parafii. Mamy
nadzieję, że pozwoli to tak zaplanować czas, by
można było przyjąć wizytę kolędową księdza.
Od dzisiaj opłatki można nabyć w kiosku parafialnym, w zakrystii lub w kancelarii.
wW tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W piątek dodatkowa Msza św. o godz. 16.30, a
spowiedź po południu od godz. 16.00.
wZa tydzień z racji I niedzieli miesiąca po
Mszy św. o godz. 13.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i Adoracja, a po niej spotkanie Kół
Żywego Różańca. Również o godz. 17.00 konferencja dla rodziców prze chrztem dziecka.
wW niedzielę za tydzień po Mszach św.
przed kościołami w całej Polsce, a więc i u nas
odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc dla
Kościoła na wschodzie.
Naszemu czuwaniu adwentowemu w tym
tygodniu patronować będą:
We wtorek, 30 listopada – święty Andrzej,
brat świętego Piotra. Tradycja mówi, że ewangelizował tereny, na których dziś dominuje prawosławie; jest też bardzo uroczyście czczony w Kościołach wschodnich;
w piątek, 3 grudnia – święty Franciszek Ksawery, misjonarz Indii, Japonii i Chin. Polecajmy
mu w naszej modlitwie zwłaszcza Kościół w Indiach i Chinach, aby mógł rozwijać się w prawdziwej wolności; tego dnia obchodzimy też Dzień
Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. Wykorzystajmy
ten dzień, by bliżej poznać pracę misjonarzy, wesprzeć ich modlitwą i odpowiednią do ich sytuacji
pomocą. A dzieła misyjne są bardzo różne i każdy
znajdzie taki obszar, gdzie jego pomoc okaże się
niezbędna;
w sobotę, 4 grudnia – święta Barbara, patronka górników i ludzi ciężkiej pracy. Jej wspomnienie jest też dniem modlitw za bezrobotnych.

BĄDŻCIE GOTOWI
Jezus napomina: Nie spostrzegli się, że
przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Będzie podobnie: dwóch będzie na polu, jeden
będzie wzięty – drugi zostawiony. Dwie będą
mleć mąkę, jedna będzie wzięta – druga zostawiona. Czy Jezus straszy? Nie. On jest
po prostu realistą. Wezwaniem do ewangelicznego realizmu jest czas zaczynającego
się Adwentu. W tym czasie splatają się trzy
wątki. Pierwszy to wątek realizmu historycznego – wspominamy oczekiwanie na przyjście Obiecanego. Chrześcijanie wszystkich
czasów czekając na święta Bożego Narodzenia, wciąż na nowo przeżywają tamto oczekiwanie sprzed tysięcy lat. Drugi wątek jest
sięgnięciem czasów ostatecznych. To też
jest realizm, a polega na przypomnieniu, że
wszystko na tym świecie się kończy. I ludzkie życie się kończy, i mocarstwa upadają, i
nasza staruszka ziemia też będzie miała swój
koniec. Trzeci wątek można nazwać sakramentalnym. I to jest realizm – choć wymagający wiary. Otóż jesteśmy świadomi, że
Bóg przychodzi do człowieka już teraz w
sakramentalnych znakach i w sakramentalnej rzeczywistości. To przekonanie zaowocowało zwyczajem udziału we Mszy świętej
zwanej „Roraty”. Każdy z tych wątków zawiera w sobie Jezusowe wezwanie: Bądźcie
gotowi!
Godzina powstanie ze snu
Gotowość polega na porządkowaniu
spraw moralnych, do czego zachęca Apostoł: Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień,
bo teraz nadeszła dla nas godzina powstania ze snu. Czy nasz świat nie wygląda tak,
jakbyśmy wszyscy zasnęli? Jakbyśmy nie widzieli, co się wokół nas dzieje – ile zła, ile
przemocy, ile rozpusty, ile złodziejstwa, ile

kłamstwa, ile niesprawiedliwości? Zbudźcie
się ludzie! Teraz nadeszła godzina powstania
ze snu. Odrzućmy więc uczynki ciemności!
Zbudźcie się, póki nie jest za późno, póki
można mieć nadzieję na uratowanie Polski i
świata, nas i naszych dzieci!
Żyjmy przyzwoicie, nie w hulankach i
pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu...
Jak wiele na tym odcinku mamy do zrobienia! Pijatyka – czy to nie nasza specjalność?
Dramatycznie rozpija się młode pokolenie...
Rozpusta – i małżeńskie niewierności, i młodzieńcze wyskoki, i coraz więcej par żyjących jak takie niby-małżeństwa. Nie w kłótni
i zazdrości... W tym względzie mamy w całej
Polsce bardzo wiele do zarzucenia samym
sobie. Skłóceni politycy. Tyle skłóconych
rodzin, skłóceni ze sobą sąsiedzi. Myślę, że
niejedno można naprawić – właśnie teraz,
w czasie Adwentu – tak, aby do każdego,
także do sąsiada, móc w Wigilię pójść z
opłatkiem. Nie troszczcie się zbytnio o ciało,
dogadzając żądzom... Adwent niech będzie
czasem umartwienia, dyscypliny życia, walki
z nałogami i złymi nawykami.
Na spotkaniu biblijnym, gdy rozmawialiśmy o dzisiejszych czytaniach, zapytałem:
„Boicie się śmierci?” Trzynastoletnia Ania
odpowiedziała: „Ja się nie boję”. Żeby tak
bez reszty nie bać się śmierci, trzeba mieć
świadomość, że czasu swego życia się nie
zmarnowało. Nie ważne ile go minęło – trzynaście, trzydzieści czy sześćdziesiąt. Ważne,
jak przeżyłem każdy dzień. A świece na adwentowym wieńcu to nie dekoracja, to zegar
odliczający czas. Nie wolno zmarnować ani
jednego dnia, ani jednej godziny. Adwent
naszego życia trwa i mija każdej chwili.
Ks. Horak

Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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