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PIERWSZE CZYTANIE Iz 49,3.5-6 
Sługa Boży światłością całej ziemi
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Pan rzekł do mnie: „Tyś sługą moim, Izra-
elu, w tobie się rozsławię”. Wsławiłem się w 
oczach Pana, Bóg mój stał się moją silą. A te-
raz przemówił Pan, który mnie ukształtował 
od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił 
do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. I 
mówił: „To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla 
podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia 
ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością 
dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do 
krańców ziemi”. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 40,2 i 
4ab.7-8a.8b-9.10
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 1,1-3 
Paweł apostołem Jezusa Chrystusa
Początek Pierwszego Listu świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian
Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Je-
zusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła 
Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali 
uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do 
świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każ-
dym miejscu wzywają imienia Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska 
wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana 
Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA J 1,29-34 
Duch Święty spoczął na Jezusie
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku nie-
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mu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi 
grzech świata. To jest Ten, o którym powie-
działem: «Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie 
przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode 
mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przy-
szedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się 
objawił Izraelowi». 
Jan dał takie świadectwo: « Ujrzałem Ducha, 
który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął 
na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale ten, 
który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powie-
dział do mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Du-
cha zstępującego i spoczywającego nad Nim, 
jest Tym, który chrzci Duchem Świętym». Ja 
to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Sy-
nem Bożym”. Oto słowo Pańskie.

Pn Hbr 5,1-10 Ps 110 Mk 2,18-22 /Wt 
Hbr 6,10-20 Ps 111 Mk 2,23-28 /Śr Hbr 
7,1-3.15-17 Ps 110 Mk 3,1-6 /Cz Hbr 
7,25-8,6 Ps 40 Mk 3,7-12 /Pt Hbr 8,6-13 
Ps 85 Mk 3,13-19 /So Hbr 9,1-3.11-14 Ps 
47 Mk 3,20-21 /Ndz Iz 8,23b-9,3 Ps 27 1 
Kor 1,10-13.17 Mt 4,12-23.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 16.1. –2 niedziela zwykła
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 16).
+ Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 16).
8:30 + Szymona Ponceleusza  (22 r. śm.) i 
cr. Ponceleuszów.
10:00 + Helenę Kowalczyk.
11:30 + Helenę Nowak (12 r. śm.).



13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 + Andrzeja Strupiechowskiego (8 r. 
śm.).
Poniedziałek 17.1. – Św. Antoniego, opa-
ta
6:30 Dz-bł. w 30 r. ślubu Krystyny i Adama 
Burkowskich.
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 17).
7:00 + Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 17).
8:30 + Jana Kompę, Mariannę i Józefa 
Wachnio.
18:00 + Józefa, jego rodziców i rodzeń-
stwo.
Wtorek 18.1.  
6:30 + Juliannę i Stanisława Główków, 
Aleksandra i Helenę Rogulskich.
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 18).
7:00 + Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 18).
7:00 + Helenę Wawer.
8:30 + Jacka Myszkowskiego.
18:00 + Henrykę Denka, cr. Denków i Ja-
caków.
Środa 19.1. – Św. Józefa Sebastiana Pel-
czara, biskupa
6:30 + Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 19).
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 19).
7:00 + Henrykę Górka (35 r. śm.).
7:00 + Henryka Parzyszka, Franciszka i Ju-
liannę Maśniaków, Kazimierza Jobdę.
8:30 + Annę Bieńkowską (mies. po śm.).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Po-
mocy
+ Bohdana Pileckiego (1 r. śm.). 
+ Teresę Genowefę i Józefa Michalczyków. 
+ Halinę Gawlak (4 t. śm.). 
+ Stanisławę Rogowską (mies. po śm.). 
+ Henrykę Wawer.
Czwartek 20.1.  
6:30 + Antoniego Hellera.
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 20).

7:00 + Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 20).
7:00 + Adama Kloska (6 r. śm.).
8:30 + Marka Stalkę (7 r. śm.).
18:00 + R-ców Czesławę i Józefa Modze-
lewskich.
Piątek 21.1.  
6:30 
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 21).
7:00 + Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 21).
8:30 + Stanisława Maciejkę (20 r. śm.).
18:00 + Jarosława Wasążnika.
Sobota 22.1. – Św. Agnieszki, dziewicy i 
męczennicy
6:30 
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 22).
7:00 + Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 22).
8:30 + Jana i cr. Grzechników.
18:00 + Justynę (24 r. śm.) i Alicję Babik.
Niedziela 23.1. –3 niedziela zwykła
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 23).
+ Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 23).
8:30 + Mieczysława Lodowskiego (3 r. 
Sm.), cr. Wojdów i Lodowskich.
10:00 + Roberta Maja (3 r. śm.), Ewę i Lesz-
ka Wojtyrów (3 mies. po śm.).
11:30 + Henryka Dziubaka (11 r. śm.).
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII  
+ Wandę Lech.
18:00 + Stefanię i Franciszka Wójcików, Jó-
zefę i Kazimierza Pyszków.

Ogłoszenia duszpasterskie
wDzisiaj Mszy Świętej o godz. 18.00 

Noworoczny Koncert SIENNA GOSPEL 
CHOIR organizowany przez Miejski Ośro-
dek Kultury w programie „Śpiewać z Ra-
dości”. Serdecznie zapraszamy.

 wW poniedziałek, 17 stycznia, obchodzi-
my Dzień Judaizmu. 



wOd 18 do 25 stycznia w całym Kościele 
będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw 
o Jedność Chrześcijan.
wW piątek, 21 stycznia, przypada Dzień 

Babci, a w sobotę, 22 stycznia – Dzień 
Dziadka. 
Plan kolędy w tym tygodniu:

17.01. Poniedziałek - Puszkina, Samorzą-
dowa – cała (za cmentarzem też) (2), Wawer-
ska (3)

18.01. Wtorek - Polna bez bloków, św. Józe-
fa (4), Zielona bez bloków (1)

19.01. Środa - Zielona bloki (3), Wiosenna, 
Wesoła, Staszica z blokiem, Błękitna bez blo-
ków (2)

20.01. Czwartek - Wiślana, Korczaka (2), 
Ogrodowa (3)

21.01. Piątek - Długa, Krucza, Ślusarskiego 
(3), Świderska z blokami (2)

22.01. Sobota - Botaniczna, Wodna, Sko-
śna, Skrajna, Zaciszna, Boczna, Rodziewi-
czówny, Orzeszkowej, Dziekońska, Noakow-
skiego, Budziszewskiej, Łąkowa, Drogowców, 
Aleja Przyszłości, (2) Jarosławska, Parkingo-
wa, Telimeny, Wschodnia (2), Brzozowa (1)

Kolęda od godz. 16:00, a w sobotę od 
10:00
W czasie kolędy kancelaria będzie czynna: 
(pon. – pt.) tylko rano, w godz. 9.00 – 10.45, 
zaś w sobotę tylko po południu, w godz. 
16.00 – 17.45.

Święci Patroni
17 I – św. Antoni, opat, żyjący na przełomie 

III i IV wieku, słynny pustelnik, który do dziś 
znajduje wielu naśladowców w praktykowaniu 
takiej właśnie drogi doskonałości chrześcijań-
skiej (wspomnienie obowiązkowe);

19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-

1924), biskup przemyski, założyciel Zgroma-
dzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezu-
sowego, tak zwanych sercanek (wspomnienie 
obowiązkowe);

21 I – św. Agnieszka, dziewica i męczenni-
ca, która jako 12-letnia dziewczynka poniosła 
śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku 
(wspomnienie obowiązkowe).

Dzień Babci i Dzień Dziadka
Serdeczne życzenia i wdzięczność kierujemy 
do naszych kochanych Dziadków, tych żyją-
cych i tych, którzy już odeszli do Pana. Bardzo 
często tyle im zawdzięczamy! Niech naszym 
podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana 
Komunia Święta i serdeczna pamięć.

Dzień Judaizmu
Kościół wzywa nas, abyśmy spojrzeli jesz-
cze szerzej, poza siebie, nawet poza własną 
wspólnotę parafialną. Już jutro, w poniedzia-
łek, 17 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu. 
Spróbujmy tego dnia szczególnie pochylić się 
nad Pismem Świętym, aby tam szukać wspól-
nych korzeni naszej wiary i uczyć się od Abra-
hama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.

Tydzień Powszechnej Modlitwy 
o Jedność Chrześcijan
Od 18 do 25 stycznia w całym Kościele bę-
dzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitwy o 
Jedność Chrześcijan. „Powszechnej”, gdyż w 
tym samym czasie podejmują ją wszystkie Ko-
ścioły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co 
w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać 
polecenie Pana Jezusa, abyśmy byli jedno! 
Nasza osobista komunia z Bogiem musi się 
przekładać na nasze relacje z wszystkimi bliź-
nimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. 
W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedno-
ści włączmy także nasze osobiste modlitwy. 
Niech będą one skromnym wkładem w dzieło 
ekumenizmu.  



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

DZIEŃ KRWIODAWSTWA 
W JÓZEFÓWIE

„ W dniu 23 stycznia 2011 roku (nie-
dziela) odbędzie się kolejny Dzień Krwio-
dawstwa w Józefowie. Pracownicy Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa z Warszawy będą pobie-
rać krew od wszystkich chętnych honoro-
wych dawców w Stacji Caritas przy Parafii 
M.B. Częstochowskiej w godzinach 9.00-
13.00 .

Krwiodawstwo jest bardzo dobrym spo-
sobem bezinteresownej pomocy wynika-
jącej z miłości bliźniego. Cała procedura 
związana z oddaniem krwi w naszej parafii 
nie zabiera więcej niż 30-45 minut. Bliższe 
informacje  związane z krwiodawstwem 
znajdują się na stronie  http://www.
rckik-warszawa.com.pl/. Zapraszamy po 
mszach św. Połączmy udział w liturgii z 
dobrym uczynkiem. Na nasz dar oczekuje 
wielu chorych.

Szczęść Boże honorowym krwiodaw-
com i ich rodzinom.

Janusz Krupa
Organizator Dni Krwiodawstwa w Józefowie”

WYZNAĆ WIARĘ
Fragment Ewangelii niedzielnej mówi o wyzna-

niu wiary Jana Chrzciciela w Bóstwo Jezusa Chry-
stusa. Wyznanie to czyni z syna Elżbiety i Zacharia-
sza drogowskaz wskazujący drogę innym. Po jego 
słowach: „Oto Baranek Boży”, na drugi dzień, dwaj 
uczniowie Chrzciciela – późniejszy autor czwartej 
Ewangelii Jan oraz brat Szymona Piotra, Andrzej 
– opuścili mistrza i powędrowali za Jezusem. To 
publiczne wyznanie wiary Jana Chrzciciela ukazało 
im drogę do Zbawiciela.

Wielu współczesnych ludzi usiłuje twierdzić, że 
wiara to prywatna sprawa, to rzeczywistość, którą 
można zamknąć na dnie swego serca i nie należy 
jej na zewnątrz ujawniać. Najczęściej pogląd ten 
zawarty jest w stwierdzeniu: „Należę do ludzi wie-

rzących, lecz nie praktykujących”. Zwolennicy tego 
sposobu myślenia nie zdają sobie sprawy z tego, 
że pośrednio przyznają się do braku chrześcijań-
skiej wiary.

Ktokolwiek bowiem wchodzi przez akt wiary w 
kontakt z Chrystusem, jego serce wypełnia nie tyl-
ko prawdziwe szczęście, lecz i wielkie pragnienie 
podzielenia się nim z innymi. Wykładnikiem auten-
tycznej wiary jest pragnienie apostolstwa, troska, 
by innym ukazać drogę do prawdziwego szczęścia. 
Jeśli więc ktoś twierdzi, że wiara to jego prywatna 
sprawa, dowodzi jednoznacznie, że jej nie posiada. 
Ona bowiem nigdy nie mieści się w sercu człowie-
ka, lecz przelewa się na innych. To należy do jej 
natury. Nadmiar szczęścia zawartego w akcie wia-
ry zmusza człowieka wierzącego do dzielenia się 
nim z innymi.

Doświadczył tego św. Augustyn, gdy po swoim 
nawróceniu pragnął podzielić się swoją radością i 
pokojem z innymi. „O, gdyby oni dostrzegli to we-
wnętrzne światło wieczne! Ponieważ sam je nieco 
poznałem, dręczyło mnie, że nie miałem sposobu, 
aby je ukazać innym (...) Nie wiedziałem, w jaki 
sposób można wspomóc te głuche trupy, do któ-
rych liczby sam przedtem należałem” (Wyznania 
IX, 4). 

Najprostszą formą publicznego wyznania wiary 
jest udział w niedzielnej Eucharystii. Już samo wę-
drowanie do kościoła jest wyznaniem naszej wia-
ry, nie mówiąc o obecności przy ołtarzu, wspólnej 
modlitwie, śpiewie, czy przyjmowaniu Komunii 
świętej.

Ta niedzielna praktyka religijna kształtuje z kolei 
wyznanie wiary w życiu codziennym. Tam, gdzie 
nie dociera religijna książka, kapłan, dociera wie-
rzący chrześcijanin i rozlewa szczęście swego 
serca na otoczenie. Staje się wówczas, jak Jan, 
drogowskazem ukazującym nie łatwą ale jedynie 
pewną i piękną drogę do prawdziwego szczęścia.

Kto twierdzi, że wiara to jego prywatna sprawa, 
winien głębiej przemyśleć Chrystusowe słowa: 
„Wy jesteście światłością świata”. Wynika z nich, 
że otrzymaliśmy wiarę nie po to, by oświecała je-
dynie nasze serca, ale świat! To oświecanie świa-
ta dokonuje się często przez publiczne wyznanie 
wiary. Ks. Edward Staniek


