Parafia
Matki Bożej Częstochowskiej
w Józefowie
Biuletyn niedzielny

Niedziela Świętej Rodziny

PIERWSZE CZYTANIE Syr 3,2-6.12-14
Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców
Czytanie z Księgi Syracydesa
Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad
synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby
gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany.
Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Synu,
wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go
w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej
wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w
pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie
w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u
ciebie. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 128,1-2,3,4-5
Błogosławiony, kto się boi Pana.
DRUGIE CZYTANIE Kol 3,12-21
Chrześcijańskie zasady życia domowego
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan
Bracia: Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani,
obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i
wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak
i wy. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która
jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech
rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym
swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie
i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek
działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w
imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Nie-
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go. Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało
w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla
nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie,
nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły
ducha. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Mt 2,13-15. 19-23
Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał
się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię
i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam,
aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia,
aby Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię i
Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż
do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo,
które Pan powiedział przez proroka: „Z Egiptu
wezwałem Syna mego”. A gdy Herod umarł, oto
Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie
i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do
ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na
życie Dziecięcia”. On więc wstał, wziął Dziecię i
Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca
swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś
we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do
miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało
się spełnić słowo Proroków: „Nazwany będzie Nazarejczykiem”. Oto słowo Pańskie.
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Ga 4,4-7 Łk 2,16-21 /Ndz Syr 24,1-2.8-12 Ps
147 Ef 1,3-6.15-18 J 1,1-18

INTENCJE MSZALNE
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.
Poniedziałek 27.12. – ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
6:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 27).
7:00 + Teresę Golińską (mies. po śm.).
8:30
18:00
Wtorek 28.12. – ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW
6:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 28).
7:00 + Irenę Sokulską.
8:30
18:00 + Zygfryda Kołodziejskiego (12 r. śm.)
i jego rodziców.
Środa 29.12.
6:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 29).
8:30 + Jana Chojeckiego, Jana i Annę Omletów, Kazimierę i Eugeniusza Pijanowskich.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
+ Beatę Królicką (3 r. śm.).
Czwartek 30.12.
6:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 30).

7:00
8:30
18:00 + Eugeniusza Wojnarskiego (im.).
Piątek 31.12.
6:30
7:00
8:30
17:00 Ślub: Rafał Asad Syubi – Liliana Katarzyna Sułkowska.
18:00 Dz-bł. w int KŻR św. Teresy od Dz. J. i
ich rodzin, i o bł. w Nowym Roku.
Sobota 1.1. – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 1).
+ Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 1).
8:30 + Mieczysława Gołąba (7 r. śm.) i jego
rodziców.
10:00 + Mieczysława i Marię Sierpińskich.
(im.)
11:30 + Marka Niziołka (5 r. śm.).
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
16:30
18:00 Dz.-bł. rodziny Zakrzewskich za miniony rok z prośbą o łaskę Bożą i opiekę MB na
kolejny.
Niedziela 2.1. – 2 n. po Narodzeniu Pańskim
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 2).
+ Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 2).
8:30 + Ryszarda (9 r. śm.) i cr. Sierajów i
Tobiaszów.
10:00 + Jana i Annę Kraszewskich.
11:30 + Władysławę i Adolfa Niemyjskich,
Franciszka Zomera (7 r. śm.).
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Jadwigę Strzeszewską (6 r. śm.) i
Aleksandra Strzeszewskiego.

czystość należy do tak zwanych świąt
nakazanych. Zobowiązuje nas więc do
udziału w świątecznej Eucharystii. WpawDzisiaj święto Świętej Rodziny: Jezu- trzeni w Maryję - Królową Pokoju, w
sa, Maryi i Józefa. Podczas Mszy św. o pierwszy dzień stycznia modlimy się o tak
godz. 13.00 uroczyste odnowienie przy- bardzo potrzebny pokój na świecie. Msze
sięgi małżeńskiej par, które w tym roku św. w tym dniu według porządku niedzielkalendarzowym obchodziły, bądź będą nego: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i
obchodzić jubileusz 50-lecia i 25-lecia 18.00.
ślubu.
wZa tydzień, 2 stycznia pierwsza niedziela
miesiąca. Adoracja Najśw. SakrawW poniedziałek, 27 XII święto św.
Jana, Apostoła i Ewangelisty – błogo- mentu po Mszy św. o godz. 13:00 i sposławieństwo wiana na Mszy św. o godz. tkanie KŻR. Katecheza przed chrztem,
18:00, powracamy do Mszy św. w dni ro- dla rodziców i chrzestnych z naszej parafii
o godz. 17:00
bocze: godz. 6.30, 7.00, 8.30 i 18.00.
wWizytę duszpasterską rozpoczynamy
wWe wtorek, 28 XII święto św. Młood 3 stycznia, dlatego prządek podamy
dzianków, męczenników.
za tydzień.
wW piątek ostatni dzień roku kalendarzowego 2010. Zapraszamy do kościoła
Pokój, który miał przynieść Mena Mszę św. o godz. 18.00. Po niej wystasjasz, jakby nie staje się przywilejem
wienie Najśw. Sakramentu i modlitwy na
Świętej Rodziny. Tułaczka, ucieczzakończenie Roku Pańskiego 2010. Podczas specjalnego nabożeństwa dzięk- ka, niepewność jutra – to codzienczynno-przebłagalnego podziękujemy ne doświadczenia Maryi, Józefa i
Bogu - Dobremu Ojcu w Niebie za miniony małego Jezusa. Tej niezwykłej roczas, za dobro, którego w tym czasie do- dzinie towarzyszy natomiast poznaliśmy. Przeprosimy za wszelkie błędy kój wewnętrzny, płynący z wiary w
i odejścia od miłości. Będziemy również Bożą opiekę i prowadzenie. Jeśli nie
prosić o dalsze błogosławieństwo nad doświadczamy zbyt wiele pokoju w
nami, naszymi rodzinami i nad naszą Oj- naszej codzienności, to naśladując
czyzną. Za publiczne odśpiewanie hymnu Świętą Rodzinę w zawierzeniu Bogu,
„Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas na- możemy odnaleźć pokój ducha, niebożeństwa będzie można uzyskać odpust zależny od zewnętrznych trudności.
zupełny.
Ogłoszenia duszpasterskie 26.12.20010

Święto Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

wW sobotę 1 stycznia, uroczystość
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Ta uro-

Ks. Mariusz Jedliczka, „Oremus” Adwent i

oktawa Narodzenia Pańskiego 2004, s. 127

„Dziś narodził się
nam Zbawiciel”.
Ta Dobra Nowina
przynosi radość ludziom
wszystkich czasów. Dodaje
otuchy i wlewa nadzieję
także w nasze serca, w
czasie, kiedy tak wielu
ludzi pogrążonych jest
w nocy beznadziejności,
zwątpienia i lęku o
przyszłość. Pełni wiary i
radości świętujemy więc
ten szczególny czas Bożego
Nawiedzenia. Niech te święta dla wszystkich Drogich
Parafian i Gości będą pełne Bożego błogosławieństwa
i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze
dachy, w nasze rodziny i serce każdego z nas. Niech
Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni
naszego świętowania i na całą naszą, nieraz trudną,
codzienność.
Boże, Ojcze wszystkich. Ty dałeś nam Świętą Rodzinę z Nazaretu jako wzór życia, spraw, abyśmy złączeni węzłem miłości jaśnieli w naszych domach tymi samymi cnotami i doszli do wiecznej radości w Twoim domu.

(Mszał Polski: kolekta).

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