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IV Niedziela Adwentu

PIERWSZE CZYTANIE Iz 7,10-14
Panna pocznie i porodzi Syna
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Pan przemówił do Achaza tymi słowami: „Proś
dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to
głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze”. Lecz
Achaz odpowiedział: „Nie będę prosił i nie będę
wystawiał Pana na próbę”. Wtedy rzekł Izajasz:
„Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało
wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie
się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da
wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna,
i nazwie Go imieniem Emmanuel”. Oto Słowo
Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 24,1-2,3-4,5-6
Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.
DRUGIE CZYTANIE Rz 1,1-7
Chrystus jest potomkiem Dawida i Synem Bożym
Początek Listu świętego Pawła Apostoła do
Rzymian
Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania
apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii
Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez
swoich proroków w Pismach świętych. Jest to
Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według
ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według
Ducha Świętości przez powstanie z martwych
pełnym mocy Synem Bożym, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy
łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego
imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy
powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych
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świętych, którzy mieszkają w Rzymie: łaska
wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Mt 1,18-24
Jezus urodził się z Maryi zaślubionej Józefowi,
potomkowi Dawida
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po
zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem,
wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się
brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż
Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie
chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał
oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl,
oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł:
„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha
Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi
Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem
zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się
to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie
powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię
Emmanuel, to znaczy „Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił
anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.
Oto słowo Pańskie.
Pn Iz 7,10-14 Ps 24 Łk 1,26-38 /Wt Pnp 2,814 Ps 33 Łk 1,39-45 /Śr 1 Sm 1,24-28 Ps: 1
Sm 2 Łk 1,46-56 /Cz Ml 3,1-4.23-24 Ps 25 Łk
1,57-66 /Pt 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 Ps 89 Łk
1,67-79 /So Iz 52,7-10 Ps 98 Hbr 1,1-6 J 1,1-18
/Ndz Syr 3,2-6.12-14 Ps 128 Kol 3,12-21 Mt
2,13-15.19-23.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 19.12. – 4 n. Adwentu
7:00 + Wiesława Lipkę (Gr. 19).
8:30 + Zofię (25 r. śm.) i Stefana (20 r. śm.)
Wielgołaskich.
10:00 + Irenę Genadiusza Prokopowiczów,
Krzysztofa, Mariannę i Władysława Majznerów.
11:30 + Stanisława (31 r. śm.) i Katarzynę Auguścińskich i ich rodziców.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Antoniego (3 r. śm.) i Mariannę Poryckich.
Poniedziałek 20.12.
6:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 20).
6:30 + Weronikę Gontarek.
8:30 + Stanisławę Czaplińską.
18:00 + Adama Włodarczyka i Aleksandrę Konecką (im.).
Wtorek 21.12.
6:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 21).
6:30 O bł. Boże dla Alberta (12 r. ur.) i cr.,
+ Aleksandrę i cr. Wojtyrów.
6:30 + Tomasza i Zofię.
6:30 + Edwarda Wymysłowskiego (mies. po
śm.).
8:30 + Bożenę i Stanisława.
18:00 + Ryszarda Dzienniaka (2 r. śm.).
Środa 22.12.
6:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 22).
8:30 + Jadwigę (37 r. śm.) i Tadeusza (36 r.
śm.) Wojtaszewskich.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
+ Zdzisława Szejko (1 r. śm.).
Czwartek 23.12.
6:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 23).
8:30 + Bohdana i Danutę (22 r. śm.) Pileckich.
18:00 + Janinę (12 r. śm.), Adama, Janusza i
Stanisława Walczaków
Piątek 24.12.
6:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 24).
6:30 O bł. Boże dla ks. Adama.
6:30 O bł. Boże wiare, nadzieję i miłość dla Karola i Jędrzeja Cyganów oraz rodziców.
6:30 + Ewę Łuzyńską
8:30 + Kazimierza i Ewę Cicheckich.

18:00 Nie ma Mszy św.
Sobota 25.12. – NARODZENIE PAŃSKIE
0:01 Za Parafian.
8:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 26).
8:30 + Ewę, Marka, Eugeniusza i cr. Jaroniów,
Jana i Mariannę Baranów.
10:00 + Mariannę i Romana Kotarskich, dz-ków
Wardaków i Kotarskich.
11:30 + Apolonię i Feliksa Cacków oraz ich rodziców.
13:00 + Józefa Denkę (3 r. śm.) i cr. Denków.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
16:30 Ślub: Dariusz Łodkowski – Malgorzata
Denka.
18:00 Dziękczynna w rocznicę chrztu Tomasza
Suleja.
Niedziela 26.12. – niedziela w Oktawie
– ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
7:00 + Wiesława Lipkę (Gr. 26).
Dz-bł. w 1 r. ślubu Emilii i Karola z prośbą o bł.
Boże dla cr.
8:30 Dz.-bł. w 55 r. ślubu Krystyny i Henryka
Bytniewskich.
10:00 + Mikołaja i Stanisławę Kostków.
11:30 + Józefa Przyczkę, Zbigniewa i Józefa
Wielgoszów.
13:00 Za Parafian.
+ Ks. Ludwika Antolaka (4 r. śm.).
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Stanisława i Helenę oraz Stanisława
Rudnickich.

Ogłoszenia duszpasterskie 19.12.2010.
IV Niedziela Adwentu
wCoraz bliżej do uroczystości Narodzenia
Pańskiego! W piątek Wigilia i potem kolejne
świąteczne dni. Czy do ich przeżywania jesteśmy
dobrze, po chrześcijańsku przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus powinniśmy świętować
radośnie i z czystym sercem. Przede wszystkim
niech to będzie przeżycie religijne! Pamiętajmy,
że to Bóg wkracza w naszą historię i przez to nadaje naszemu życiu wymiar Boży. Pamiętajmy,

że Słowo, które stało się Ciałem, jest ciągle pośród nas, zamieszkało między nami na zawsze.
wGrupa Charytatywna organizuje dzisiaj
przed kościołem kiermasz ozdób i stroików świątecznych, wykonanych przez dzieci i dorosłych
mieszkańców naszego miasta. Cały dochód z
kiermaszu zostanie przeznaczony na zakup paczek świątecznych dla potrzebujących rodzin z
Józefowa. Zachęcamy Państwa do skorzystania
z okazji, aby włączyć się w naszą akcję kupując
te piękne prace. Wszystkim, którzy zechcieli już
wspomóc akcję i tym, którzy jeszcze się włączą
serdecznie dziękujemy.
wDzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się
do I Komunii św., a o godz. 17.00 spotkanie dla
rodziców i chrzestnych dzieci, które 25 grudnia
podczas Mszy św. o godz. 13.00 zostaną uroczyście ochrzczone.
wRoraty w naszym kościele codziennie (jeszcze do piątku) o godz. 6.30 rano – zapraszamy.
W wigilię Msze św. tylko rano o godz. 6.30 i 8.30
– wieczorem Mszy św. nie będzie.
wW opłatki można zaopatrzyć się w parafialnym kiosku, w zakrystii lub w kancelarii.
wZadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską
oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody,
wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś pośród
bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa,
łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Tradycyjnie zachowajmy wstrzemięźliwość od potraw mięsnych, choć post ten nie jest
już obowiązkowy.
wNiech czas Bożego Narodzenia będzie
przepełniony chrześcijańską wzajemną życzli-

wością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również
tych, którzy już od nas odeszli do Domu Ojca, a
żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili. W
tym duchu przyjdźmy na Pasterkę o północy do
naszej parafialnej świątyni. Tak czynili nasi ojcowie i my chcemy być wierni tej tradycji. Radośnie
i we wspólnocie uczcijmy przychodzącego Pana.
Pasterkę poprzedzi, czuwanie prowadzone od
godz. 23.30 przez młodzież Ruchu Światło – Życie.
wPo nocnej Pasterce w pierwszy dzień Świąt
Bożego Narodzenia Msze św. będą odprawiane
o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. Drugi
dzień Świąt (26 grudnia) wypada w tym roku w
niedzielę a Msze św. jak w każdą niedzielę: 7.00,
8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00, a taca w tym
dniu tradycyjnie będzie przeznaczona na Katolicki Uniwersytet Lubelski. W te dni (uroczystości i
niedziele) będzie też odprawiona o godz. 15.00
Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.
w26 grudnia będziemy celebrować święto
Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Pragniemy, aby ta Uroczystość stała się co roku dniem
Jubileuszów Małżeńskich, dlatego też w tym
dniu podczas Mszy św. o godz. 13.00 chcemy
zorganizować uroczyste odnowienie przysięgi
małżeńskiej par, które w tym roku kalendarzowym obchodziły, bądź będą obchodzić jubileusz
50-lecia i 25-lecia ślubu. Prosimy o zgłaszanie (w
zakrystii lub w kancelarii) swojego udziału w tej
pięknej uroczystości.
wMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie serdecznie zaprasza osoby samotne
i nie tylko, na Wigilię w dniu 24 grudnia 2010 r.
(piątek) o godz. 10.00. Spotkanie odbędzie się w
Domu Nauki i Sztuki w Józefowie, ul. Kard. Wyszyńskiego 4 (vis a vis Urzędu Miasta).

DWIE WIZJE ŻYCIA
Józef miał swoje życiowe plany. Chciał założyć rodzinę. Czekając na dzień ślubu z radością spoglądał na swoją narzeczoną – Maryję.
Jego wizja życia nie odbiegała w niczym od
tej, jaką mieli jego koledzy. Mimo głębokiej
wiary, jaką posiadał, była ona przykrojona do
doczesności. Chciał uczciwie przeżyć swoje
lata, wychować dzieci, doczekać się wnuków
i w poczuciu dobrze wykonanego obowiązku
spocząć razem z przodkami w grobie.
Interwencja Pana Boga zmieniła zupełnie
jego plany i otwarła przed nim nową wizję
sięgającą w wieczność. Bóg w ręce Józefa
oddał swojego Syna i Jego Matkę, czyniąc go
odpowiedzialnym za ich los na ziemi. Początkowo cieśla z Nazaretu niewiele rozumiał z
tego czego Pan Bóg od niego oczekuje, ale w
swej sprawiedliwości nie mógł Bogu powiedzieć: „nie”. Zgodził się na drogę wiodącą ku
realizacji tej oszałamiającej wizji sięgającej w
wieczność.
Józef wiele słyszał o pięknie i doskonałości Mesjańskiego Królestwa, niejednego też
dowiedział się od swojej żony Maryi, głęboko
wtajemniczonej przez samego Ducha Świętego w plany zbawienia świata. Jedno długo
pozostawało dla niego tajemnicą: dlaczego
droga wiodąca do realizacji tej wspaniałej
wizji jest tak trudna. Oto z Matką Mesjasza
w ostatnich tygodniach ciąży musi wędrować
z Nazaretu do Betlejem. Tam spotykają się
z nieprzychylnym przyjęciem przez swoich
krewnych, którzy dla ubogiego cieśli i jego
małżonki nie znajdują nawet kąta na mieszkanie. Mesjasz, Syn Boga, rodzi się ostatecznie
w stajni, a więc w warunkach urągających
ludzkiej godności.
Nam się wydaje, że do pięknego pałacu
musi prowadzić droga równie piękna jak
sam pałac – szeroka, równa, wygodna. Nie
możemy sobie nawet wyobrazić, by do pałacu trzeba było brnąć po błocie, pokonywać
przeszkody czasem przerastające możliwości

człowieka. Do pałacu jedzie się pięknym powozem lub luksusowym samochodem. Droga
i pałac stanowią jedną całość. Tymczasem
Pan Bóg burzy to nasze wyobrażenie. Według Niego droga pierwszej klasy, szeroka i
wygodna, wiedzie na krawędzi przepaści do
wiecznego nieszczęścia. Natomiast droga ciasna, trudna, niedostępna prowadzi do pałacu
wiecznego szczęścia.
Dlaczego tak się dzieje? Bóg potraktował
drogę jako narzędzie doskonalenia człowieka. W przeciwnościach, w pokonywaniu
trudności dojrzewa serce człowieka do życia
w wiecznym szczęściu. Tylko ten, kogo stać
na trud, na poświęcenie – zdoła dotrzeć do
Domu Ojca.
W świetle objawienia Bożego ludzie dzielą się na dwie części. Jedni wybierają radość
samej podróży i dlatego decydują się na wędrówkę drogą wygodną. Ich nie interesuje
cel, do którego zmierzają. Przeżycie piękna
samej drogi jest tym celem. Drudzy wybierają
wizję nowego życia jaką przed nimi roztacza
Bóg i decydują się na pokonanie wszystkich
trudności stromej drogi, byle dotrzeć do ziemi
obiecanej.
Adwentowe spotkanie ze świętym Józefem wzywa do głębszej refleksji nad własną
wizją życia. Ku czemu zmierzamy? Czy jest
to jedynie wizja wygodnej drogi zamknięta w
doczesności, czy też jest to wizja, którą roztacza przed nami Bóg? A jeśli zdecydowaliśmy
się na wędrowanie w stronę pałacu wiecznej
szczęśliwości, który jest Domem naszego
Ojca, czy jesteśmy gotowi na pokonanie przeciwności, które pojawią się na wiodącej do
Niego drodze? Nie można inaczej udowodnić
autentyczności swej wiary i miłości, jak tylko
przez wierne trwanie na stromej i trudnej drodze prowadzącej do nieba. Objawił nam to
sam Syn Boży, który powrót do Domu Ojca
rozpoczyna w betlejemskiej stajni.
Ks. Edward Staniek

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