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PIERWSZE CZYTANIE Syr 24,1-2.8-12 
Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie
Czytanie z Księgi Syracydesa
Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród 
swego ludu. Otwiera swe usta na zgromadzeniu 
Najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego potę-
gą: Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, 
co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: 
„W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dzie-
dzictwo”. Przed wiekami, na samym początku mię 
stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W świę-
tym przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić 
świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. 
Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczy-
nek, w Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam ko-
rzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w 
Jego dziedzictwie. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 147,12-13,14-
15,19-20
Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.
DRUGIE CZYTANIE Ef 1,3-6.15-18 
Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efe-
zjan
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana na-
szego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszel-
kim błogosławieństwem duchowym na wyżynach 
niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał 
nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i 
nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przezna-
czył nas dla siebie jako przybranych synów przez 
Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, 
ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w 
Umiłowanym. Przeto i ja usłyszawszy o waszej wie-
rze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich 
świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspomi-
nając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby 
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, 
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dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym 
poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe 
oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja 
waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego 
dziedzictwa wśród świętych. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA J 1,1-18 
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami
Słowa Ewangelii według św. Jana
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i 
Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. 
Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie 
stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było 
światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i 
ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek po-
słany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł 
on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by 
wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światło-
ścią, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. 
Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego 
człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie 
było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go 
nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go 
nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przy-
jęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, 
którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z 
żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. 
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. 
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednoro-
dzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan 
daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: 
„Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po 
mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był 
wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy 
otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zosta-
ło nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły 
przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie wi-
dział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o 
Nim pouczył. Oto słowo Pańskie.



Pn 1 J 2,29-3,6 Ps 98 J 1,29-34 /Wt 1 J 3,7-10 
Ps 98 J 1,35-42 /Śr 1 J 3,11-21 Ps 100 J 1,43-51/
Cz Iz 60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.10-13; Ef 3,2-3a.5-6; 
Mt 2,3; Mt 2,1-12 /Pt 1 J 3,22-4,6 Ps 2 Mt 4,12-
17.23-25 /So 1 J 4,7-10 Ps 72 Mk 6,34-44.

INTENCJE MSZALNE
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 To-
biaszów.
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 Alek-
sandra Strzeszewskiego.
Poniedziałek 3.1. – Najświętszego Imienia 
Jezus
6:30 + Genowefę Bergiel (im.).
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 3).
7:00 + Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 3).
8:30 + Józefa Chajdera i jego rodziców, Józefę i 
Stanisława Firlągów oraz z cr.
18:00 + Genowefę Wójcik.
Wtorek 4.1.  
6:30 O bł. Boże dla Jakuba w 18 r. urodzin oraz 
o wszelkie łaski dla cr.
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 4).
7:00 + Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 4).
8:30 + Irenę i Ewerysta Sokulskich.
18:00 + Jana Solarczyka (5 r. śm.).
Środa 5.1.  
6:30 
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 5).
7:00 + Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 5).
8:30 
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
O bł. Boże dla Krystyny (ur.) i Piotra.
+ Mieczysława Rejmera (im.).
Czwartek 6.1. – OBJAWIENIE PAŃSKIE
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 6).
7:00 + Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 6).
8:30 Dz.-bł. w 17 r. ślubu Anny i Zbigniewa 

z prośbą o potrzebne łaski dla Jubilatów i ich 
dzieci: Piotra, Kasi, Macieja, Krzysia.
10:00 + Romana Wilka (16 r. śm.).
11:30 Dz.-bł. w 10 r. ślubu Anny i Wojciecha z 
prośba o bł. dla Jubilatów, dzieci i cr.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 Za dawcę nerki w 13 r. jego śmierci.
Piątek 7.1.  
6:30 
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 7).
7:00 + Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 7).
8:30 + Aleksandra Zielińskiego (1 r. śm.).
18:00 ZBIOROWA.
+ Lucjana Ciechowskiego (im.)
Sobota 8.1.  
6:30 + Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 8).
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 8).
7:00 + Krzysztofa Majznera (4 r. śm.).
8:30 + Zofię Nowak (25 r. śm.).
18:00 + Witolda Jacka Białkowskiego (10 r. śm.).
Niedziela 9.1. –CHRZEST PAŃSKI
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 9).
+ Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 9).
8:30 + Witolda Kowalewskiego (4 r. śm.).
10:00 Dz.-bł. w 8 r. ślubu Krzysztofa i Małgo-
rzaty oraz opiekę MB dla Basi i Franciszka.
11:30 + Anetę Wisińską (r. śm.).
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 + Kazimierza i Ewę Cicheckich (10 r. 
śm.).

Ogłoszenia duszpasterskie 02.01.2011
Druga niedziela po Narodzeniu Pańskim

wDzisiaj I Niedziela miesiąca: po Mszy św. 
o godz. 13.00 adoracja Najśw. Sakramentu, a 
o godz. 17.00 w salce na plebani spotkanie dla 
rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka.

wW poniedziałek, 3 stycznia, tradycyjnie 
wspominamy Najświętsze Imię Jezus. U św. 
Łukasza czytamy: „Gdy nadszedł dzień ósmy 
i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię 
Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się po-
częło w łonie Matki” (2,21). Już w pierwszej po-



łowie XVI wieku papież Klemens XII pozwolił 
na sprawowanie Mszy Świętej o Imieniu Jezus, 
a Innocenty XIII na początku XVIII wieku roz-
ciągnął to święto na cały Kościół. Nie przegap-
my zapewnienia samego Pana Jezusa, który 
powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam 
wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam 
w imię moje” (J 16,23). Choć jest to dowolne 
liturgiczne wspomnienie, tego dnia do codzien-
nej modlitwy dołączmy choćby kilka wezwań z 
Litanii do Imienia Jezus.

wW czwartek, 6 stycznia, uroczystość Ob-
jawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana 
świętem Trzech Króli, która przypomina, że 
Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich na-
rodów, ras i języków. Tego dnia w kościele 
poświęcimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie 
z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach 
naszych domostw kreślimy pierwsze litery 
imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchio-
ra i Baltazara: C + M + B, dodając cyfry Roku 
Pańskiego, ale co tłumaczymy również jako 
prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: 
„Christus mantionem benedicat”. Takie ozna-
kowanie drzwi naszych domów posiada rangę 
świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, 
którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie 
oczekują. Nasz kościelny – p. Mirek przygotuje 
kredę i kadzidło, które można będzie wziąć do 
domów. Przypominamy o obowiązku udziału 
we Mszy św. w tym dniu. Msze św. z poświę-
ceniem kresy i kadzidła będą w tym dniu od-
prawione według porządku niedzielnego: o 
godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. 
(również o godz. 15.00 Msza św. wg Mszału 
bł. Jana XXIII).  Przypominamy o obowiązku 
udziału we Mszy św. w tym dniu.

wW uroczystość Objawienia Pańskiego rok-
rocznie obchodzimy Misyjny Dzień Dzieci. Dla-
tego ofiary zbierane na tacę w tym dniu będą 
przeznaczone na Krajowy Fundusz Misyjny. 

w6 stycznia po Mszy św. wieczornej (czyli 
ok. godz. 19.00) Schola Cantorum Maximilia-
num wystawi Jasełka na podstawie scenariu-
sza p. Wandy Chotomskiej. Serdecznie zapra-
szamy. 

wW tym tygodniu przypada pierwszy czwar-
tek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesią-
ca. W modlitwach prosimy o liczne i święte po-
wołania kapłańskie, a w piątek przepraszamy 
Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekce-
ważenie Bożych darów, zwłaszcza Eucharystii. 
Prosimy o Miłosierdzie dla tych, którzy Pana 
Boga przeprosić nie chcą.

wW przyszłą niedzielę będziemy obchodzić 
święto Chrztu Pańskiego, które kończy litur-
giczny okres Bożego Narodzenia.

wJutro rozpoczynamy wizytę duszpaster-
ską w naszej parafii. Oto plan kolędy w tym 
tygodniu:

3.01. Poniedziałek: Sztumska, Włókienni-
cza, Wąska, 3 Maja (bez bloków- od Falenicy 
do ul. Kopernika) (5)

4.01. Wtorek: Armii Krajowej (1) Mała (1) Po-
godna (1) Urocza, Wewnętrzna, Klonowa (2)

5.01. Środa: 3 Maja (bez bloków – od ul. 
Kopernika do ul. Jarosławskiej), Zagajnikowa 
(4), Obrońców Westerplatte (1) 

7.01. Piątek: Derkaczy, Teatralna, Uśmiech 
(2), Zaułek, Cicha (1)

8.01. Sobota: Iglasta (1) Rozkoszna (1) 
Słoneczna (2) Szkolna, Skorupki (1)

Cyfry w nawiasach oznaczają liczbę księży 
na danej trasie kolędowej. Kolędę rozpoczy-
namy codziennie (pon. – pt.) o godz. 16.00, w 
soboty o godz. 10.00. W czasie kolędy kan-
celaria będzie czynna: (pon. – pt.) tylko rano, 
w godz. 9.00 – 10.45, zaś w sobotę tylko po 
południu, w godz. 16.00 – 17.45.



Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
Redakcja Biuletynu: Par. MB Częstochowskiej w Józefowie www.parafiajozefow.pl

CHRZEŚCIJAJNIN - 
CZŁOWIEK MĄDRY

Czym jako chrześcijanie winniśmy się 
różnić w życiu, tak na co dzień, od innych? 
Zdziwicie się, gdy powiem, że powinniśmy 
być mądrzejsi. Nasze spojrzenie na świat, 
na trudne sprawy, na życie winno być peł-
niejsze, doskonalsze, mądrzejsze.

Tak być powinno. W życiu należy kiero-
wać się nie mądrością ludzką, ale Bożą. 
Nie przesadzę, gdy powiem, że dzieje 
chrześcijanina, dzieje każdego z nas, to 
historia współpracy ludzkiej słabości z 
Bożą mądrością. O tym mówią nam dzi-
siejsze czytania.

Słowa prologu św. Jana można odczy-
tać i tak: „Na początku była Mądrość, a 
Mądrość była u Boga i Bogiem była Mą-
drość. Wszystko przez nią się stało, bez 
niej nic się nie stało /.../. Mądrość za-
mieszkała wśród ludzi, do swoich przy-
szła, a swoi jej nie przyjęli”.

Myślę, że nikogo nie obrażę, gdy posłu-
żę się porównaniem. Pustą, zarozumiałą 
kobietę pokochał bardzo mądry, taktowny 
mężczyzna. Zawarli ślub. Mąż zamieszkał 
z żoną przekonany, że potrafi kierować ich 
wspólnym życiem, aż do pełnego szczę-
ścia. Był pewny, że żona go zrozumie, że 
uzna jego racje... Kobieta chciała jednak 

rządzić sama. Mąż musiał siedzieć ci-
cho. Ustępował przez długi czas sądząc, 
że się opamięta, że dostrzeże pomyłkę. 
Upominał, zwracał uwagę na bezsensow-
ność takiego postępowania, aż w końcu 
usłyszał: „Jak ci się nie podoba, to sobie 
idź!” I poszedł. Żona go nie zrozumiała. 
Ciasna głowa odrzuciła mądrość.

Podobnie było z nami. Bóg zamieszkał 
w nas, ale powiedzmy sobie szczerze, czy 
chcieliśmy, by On był z nami? Czy chcie-
liśmy otworzyć się na Jego mądrość? Jak 
często liczyliśmy się z Jego wolą? Ileż to 
razy stawialiśmy na swoim?

Dlaczego dziś, w dwudziestym wieku, 
odważam się mówić do was o Ewange-
lii? Dlatego, bo ufam, że każdy chce być 
mądry, że każdy jest gotów przyjąć do 
domu mądrego Przyjaciela. Jak planując 
małżeństwo czekaliście na zamieszkanie 
razem ze współmałżonkiem wiedząc, że 
ubogaci was swoją miłością, tak trzeba, 
byście przyjęli na mieszkanie Bożą Mą-
drość.

Gdy ona wami pokieruje, wygracie ży-
cie, odkryjecie wielkie szczęście płynące 
z kontaktu z kochającą Mądrością. Jej 
oczami zobaczycie świat, innych ludzi, 
siebie... Wówczas wszystko nabierze zu-
pełnie nowej wartości.

Ks. Edward Staniek

Bóg widzi w nas piękno, przeznaczone dla każdego już „przed założeniem świa-
ta”, na które my często pozostajemy ślepi. On ogarnia nas „blaskiem swojej praw-
dy” (por. kolekta), abyśmy w tym świetle dostrzegli „nadzieję naszego powołania”. 
Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości, do bycia „nieskalanymi” przed obliczem 
Boga. W odpowiedzi na nasz lęk przed własną ciemnością i niemocą Jezus – Słowo 
Ojca przypomina, że żadna „ciemność Go nie ogarnie”, a my z Jego pełni otrzymu-
jemy „łaskę, po łasce” – moc dziecięctwa Bożego.

o. Wojciech Jędrzejewski OP, „Oremus” styczeń 2005, s. 9


