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PIERWSZE CZYTANIE Iz 8,23b-9,3 
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość 
wielką
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
W dawniejszych czasach upokorzył Pan kra-
inę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przy-
szłości chwałą okryje drogę do morza wiodącą 
przez Jordan, krainę pogańską. Naród kroczący 
w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad 
mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. 
Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozra-
dowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, 
jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś 
jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, 
pręt jego ciemiężcy Jak w dniu porażki Madiani-
tów. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 27,1.4.13-14
Pan moim światłem i zbawieniem moim.
DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 1,10-13.17 
Jedność chrześcijan
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian
Upominam was, bracia, w imię naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie 
było wśród was rozłamów; byście byli jednego 
ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o 
was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają 
się między wami spory. Myślę o tym, co każdy 
z was mówi: „Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja 
jestem Kefasa, a ja Chrystusa”. Czyż Chrystus 
jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzy-
żowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzcze-
ni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, 
lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości 
słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. 
Oto Słowo Boże.
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EWANGELIA Mt 4,12-23 
Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, 
usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, 
przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, 
na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało 
się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Za-
bulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Za-
jordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w 
ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom 
cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd 
począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, 
albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Gdy 
Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, uj-
rzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i 
brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; 
byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie 
za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni na-
tychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy 
poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch bra-
ci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, 
jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w ło-
dzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast 
zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził 
Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych syna-
gogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc 
wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. 
Oto słowo Pańskie.

Pn Hbr 9,15.24-28 Ps 98 Mk 3,22-30 /Wt Dz 
22,3-16 Ps 117 Mk 16,15-18 /Śr 2 Tm 1,1-8 Ps 96 
Łk 10,1-9 /Cz Hbr 10,19-25 Ps 24 Mk 4,21-25 /
Pt Hbr 10,32-39 Ps 37 Mk 4,26-34 /So Hbr 11,1-
2.8-19 Łk 1 Mk 4,35-41 /Ndz So 2,3; 3,12–13 Ps 
146 1 Kor 1,26–31 Mt 5,1–12a.



INTENCJE MSZALNE
Niedziela 23.1. –3 niedziela zwykła
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 23).
+ Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 23).
8:30 + Mieczysława Lodowskiego (3 r. śm.), cr. 
Wojdów i Lodowskich.
10:00 + Roberta Maja (3 r. śm.), Ewę i Leszka 
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, Józefę 
i Kazimierza Pyszków.
Poniedziałek 24.1. – Św. Franciszka Saleze-
go, biskupa i doktora Kościoła
6:30 + Wandę Lech, Stanisławę, Ludwika i 
Henryka Witanów, Eugeniusza Książka, Gusta-
wa Repsza, Sewerynę i Kazimierza Boguckich, 
dz-ków Nowackich i Boguckich.
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 24).
7:00 + Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 24).
8:30 + Piotra Lipskiego (3 r. śm.).
18:00 Feliksę Gruba (27 r. śm.).
Wtorek 25.1. – NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA, 
APOSTOŁA
6:30 
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 25).
7:00 + Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 25).
7:00 + Stanisława Janickiego (10 r. śm.).
8:30 + Stanisława i Jana Ślińskich.
18:00 + Józefa Rechnio (30 r. śm.).
Środa 26.1. – Świętych biskupów Tymoteusza 
i Tytusa
6:30 + Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 26).
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 26).
7:00 + Janinę Stępień (2 r. śm.).
8:30 
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

O bł. Boże dla Piotra i Barbary oraz cr.
+ Weronikę Gontarek (3 r. śm.), Jana i Włady-
sławę Rodziewiczów. + Franciszka Głodka (4 r. 
śm.) i jego rodziców. + Władysławę Szydłowską 
(18 r. śm.). + Zofię, Janinę i Feliksa.
Czwartek 27.1. – Bł. Jerzego Matulewicza, 
biskupa
6:30 
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 27).
7:00 + Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 27).
8:30 + Marylę Łuniewską.
18:00 + Zdzisława Balę (2 r. śm.).
Piątek 28.1. – Św. Tomasza z Akwinu, prezbi-
tera i doktora Kościoła
6:30 
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 28).
7:00 + Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 28).
8:30 + Edmunda Morawskiego.
18:00 + Henryka Szostaka (1 r. śm.).
Sobota 29.1. 
6:30 + Janinę Buczek (mies. po pog.).
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 29).
7:00 + Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 29).
7:00 + Andrzeja Sokoła (mies. po śm.).
7:00 + Jarosława Łodzińskiego (9 r.śm.).
8:30 + Genowefę i Wacława Kowalskich ich ro-
dziców i rodzeństwo.
18:00 + Eugenię i Piotra Ładyżyńskich.
Niedziela 30.1. – 4 niedziela zwykła
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 30).
+ Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 30).
8:30 + Dariusza (1 r. śm.) i cr. Matosków.
10:00 + Adama Włodarczyka (1 r. śm.).
11:30 + Andrzeja Bytniewskiego (11 r. śm.)
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII  
+ Piotra i Henryka oraz o bł. Boże dla Benedyk-
ta, Scholastyki i Bernarda.
18:00 + Antoniego i Floriannę Jurkowskich.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

wW całym Kościele trwa Tydzień Powszech-
nej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

wW środę, 26 stycznia, będziemy obchodzić 
Dzień Islamu. 

wPlan kolędy (cyfra w nawiasie oznacza 
ilość księży): 

24.01. Poniedziałek: Sosnowa (3), Lelewe-
la (2)

25.01. Wtorek: Powstańców Warszawy, 
Żytnia (4), Wspólna (1)

26.01. Środa: Bema (2), Ejsmonda, Przy-
bosia, Sowińskiego, Ordona (1), Tadeusza, 
Owalna (2)

27.01. Czwartek: Bogatki, Godebskiego, 
Legendy, Przyjazna, Sezamkowa, Stokrotki (2) 
Ekologiczna (1) Dworska (1) Orla (1)

28.01. Piątek: Pawia, Łabędzia, Krótka, Go-
łębia (3), Jaskółcza, Papuzia, Jastrzębia (2)

29.01. Sobota: Piłsudskiego (4), Kormora-
nów (1)

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

W tym tygodniu patronują nam:
24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), 

biskup i Doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron 
dziennikarzy i prasy katolickiej (wspomnienie 
obowiązkowe);

26 I – św. św. Tymoteusz i Tytus, uczniowie 
św. Pawła Apostoła; obaj byli biskupami i obaj 

ponieśli śmierć męczeńską za wiarę (wspo-
mnienie obowiązkowe);

27 I – bł. Jerzy Matulewicz (1871-1927), 
odnowiciel zakonu marianów i biskup wileński 
(wspomnienie obowiązkowe); 

28 I – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), 
Doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych fi-
lozofów i teologów w dziejach kultury europej-
skiej; jego dzieła filozoficzne i teologiczne do 
dziś stanowią ważną inspirację dla nauczania 
Kościoła (wspomnienie obowiązkowe). 

Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła
Chociaż Tydzień Powszechnej Modlitwy o 

Jedność Chrześcijan zakończy się w najbliż-
szy wtorek, 25 stycznia, w święto Nawrócenia 
świętego Pawła, nie ustawajmy w wysiłkach na 
rzecz jej całkowitego przywrócenia. Tak bardzo 
pragnie jej sam Pan Jezus. A często jej brak 
jest zgorszeniem dla współczesnego świata i 
wielu źle nastawia do Chrystusowego Kościoła. 
Dlatego w tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy 
i cierpienia.

W święto Nawrócenia świętego Pawła Apo-
stoła prośmy o łaskę, aby Pan również nas, 
chociaż trochę zechciał nawrócić. Tego nawró-
cenia potrzebujemy na co dzień. Jak święty Pa-
weł powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a 
wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć 
wiernie po drogach wiary.

Dzień Islamu
I jeszcze jedna okazja do spojrzenia poza 

siebie i własną wspólnotę wiary. Prośmy tego 
dnia o światło Ducha Świętego, abyśmy potra-
fili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem, 
przez pamięć o naszym wspólnym ojcu wiary 
– Abrahamie.



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

by był łamany na wiele kawałków, był, jest i 
będzie jeden.

To jest mniej więcej tak, jak z jednością 
sakramentalnego małżeństwa. Jeżeli współ-
małżonek odchodzi i szuka innego małżeń-
stwa, nie niszczy tym samym sakramentalne-
go związku. Jest tylko jego zdrajcą, ale nadal 
jest małżonkiem. „Co Bóg złączył, człowiek 
niech nie rozdziela”.

W podobnym znaczeniu Kościół Chrystu-
sowy jest jeden. To wielka wspólnota połą-
czona więzią nierozerwalną z Jezusem, jak 
żona z mężem. To że jakaś część wiernych 
zrywa łączność z innymi, a nawet z władzą 
kościelną, to jeszcze nie dowód, że tworzą 
drugi Kościół Chrystusowy. Ludzie tego nie 
potrafią uczynić, Kościół może zakładać tyl-
ko Bóg, a nie człowiek.

Należałoby dokładniej prześledzić zwią-
zek kryzysu jedności małżeństwa i rodziny z 
kryzysem przynależności do Kościoła, oraz 
zbyt wielkie uproszczenie sprawy zawarte w 
twierdzeniu, że jest rzeczą obojętną, do ja-
kiego Kościoła człowiek należy.

Chrystus modlił się słowami: „Ojcze, aby 
byli jedno”. Jego modlitwa na pewno została 
wysłuchana. Ci, którzy Go kochają, są jedno 
z Nim i między sobą.

Niewielu z nas przeżywa radość z przy-
należności do jednego Chrystusowego Ko-
ścioła. Ten kto odkrył tę prawdę, odnajduje 
się w Kościele, jak w jednej autentycznie 
kochającej się rodzinie. Ponieważ jest to ro-
dzina złożona z niedoskonałych ludzi, może 
przeżywać różne spięcia, nawet dramaty, 
ale zawsze jest to jeden dom, w którym dla 
każdego jest miejsce, jedzenie i zadanie. 
Gdybyśmy lepiej współpracowali z łaską, nie 
byłoby tak wiele rozdarć, łez i krwawych ran 
w naszych wspólnotach. Bo jedność i zgoda, 
to nie tylko sprawa nasza, ale przede wszyst-
kim wielkie pragnienie Boga, kochającego 
nas Ojca.

Ks. Edward Staniek

JEDEN

Kościół w Koryncie od samego począt-
ku musiał zwalczać różne próby podziału w 
swoim łonie. Sam Paweł pisze o tym wy-
raźnie: „Doniesiono mi o was, bracia moi, 
że zdarzają się między wami spory. Myślę o 
tym, co każdy z was mówi: ‘Ja jestem Pawła, 
a ja Apollosa, ja jestem Kefasa, a ja Chrystu-
sa’„. W tym kontekście staje się jasne jego 
wezwanie: „Upominam was, bracia, w imię 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli 
zgodni i by nie było wśród was rozłamów, 
byście byli jednego ducha i jednej myśli”.

Jest rzeczą znamienną, że wszystkie 
wspólnoty same muszą się organizować, a 
więc w pewnym sensie dzielić zadaniami, a 
równocześnie muszą przezwyciężać pokusy 
rozbicia. Doskonalenie wspólnoty jest moż-
liwe tylko na bardzo trudnej drodze zgody 
wszystkich na podział funkcji przy równocze-
snym zachowaniu jedności.

Zło wiedząc, że zgoda potęguje siły i przez 
nią wspólnota staje się niezwykle twórcza, 
usiłuje przede wszystkim zwyciężać przez 
podziały, przez brak jedności. Ponieważ Ko-
ściół w planach Boga realizuje wielkie dzieło 
zbawienia ludzkości, zło od początku stara 
się za wszelką cenę osłabić skuteczność tego 
działania przez rozłamy.

Każdy wierny należący do Chrystuso-
wego Kościoła winien sobie z tego zdawać 
sprawę. Tam gdzie następuje spotęgowanie 
działania dobra, pojawia się prawie natych-
miast kiełkujące ziarno niezgody, które trze-
ba rozpoznać, i o ile to jest w mocy wierzą-
cych, wyrwać. Bywa, że rozłamów nie da się 
przezwyciężyć. Kościół w swej historii prze-
żył niejedną schizmę. Odpadały od niego 
wielkie rzesze wiernych. Jedno jednak jest w 
stu procentach pewne: żadne rozdarcie nie 
prowadzi do powstania drugiego Chrystuso-
wego Kościoła. Kościół Chrystusowy choć-


