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II Niedziela Adwentu

PIERWSZE CZYTANIE Iz 40,1-5.9-11
Przygotujcie drogę dla Pana
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
„Pocieszcie, pocieszcie mój lud!” mówi wasz
Bóg. „Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył,
że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie
swe grzechy”. Głos się rozlega: „Przygotujcie
na pustyni drogę dla Pana, wyrównajcie na
pustkowiu gościniec naszemu Bogu! Niech się
podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry
i wzgórza obniżą; równiną niechaj się staną
urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pana objawi, zobaczy ją wszelkie
ciało, bo powiedziały to usta Pana”. Wstąpże
na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w
Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko
dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie
bój się! Powiedz miastom judzkim: „Oto wasz
Bóg!”. Oto Pan, Bóg, przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z
Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie
pasterz pasie swą trzodę, gromadzi ją swoim
ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce
karmiące prowadzi łagodnie. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 85,9ab10,11-12,13-14

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.
DRUGIE CZYTANIE 2 P 3,8-14
Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi
Czytanie z Drugiego listu świętego Piotra Apostoła
Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was

04.12.2011

tajne, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat,
a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z
wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w
stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych
zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w
którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy
się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej
zostaną spalone. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być
wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy
oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście
dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone
pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy,
nowego nieba i ziemi nowej, w których będzie
mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani,
oczekując tego, starajcie się, aby On was zastał
bez plamy i skazy, w pokoju. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Mk 1,1-8
Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu
Początek Ewangelii według świętego Marka
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu
Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza:
„Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą;
on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego
na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. Wystąpił Jan Chrzciciel
na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała
judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece
Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany

około bioder, a żywił się szarańczą i miodem
leśnym. I tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się
schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja
chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie
Duchem Świętym”. Oto słowo Pańskie.
Pn Iz 35,1-10 Ps 85 Łk 5,17-26 /Wt Iz
40,1-11 Ps 96 Mt 18,12-14 /Śr Iz 40,25-31
Ps 103 Mt 11,28-30 /Cz Rdz 3,9-15.20 Ps
98 Ef 1,3-6.11-12 Łk 1,26-38 /Pt Iz 48,1719 Ps 1 Mt 11,16-19 /So Syr 48,1-4.9-11
Ps 80 Mt 17,10-13 /Ndz Iz 61, 1-2a. 10-11
Ps: Łk 1 1 Tes 5,16-24 J 1,6-8.19-28.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 4.12. – 2 Niedziela Adwentu
7.00 + Marka Gawryjołka (Gr. 4).
+ Andrzeja Kozłowskiego (Gr. 4).
+ Krystiana Stochowskiego (Gr. 4).
8.30 + Józefę Pielak.
10.00 + Mieczysława Olaka (10 r. śm.), Katarzynę i Piotra Kosickich, Cr. Taobiaszów.
11.30 + Stanisława i Katarzynę Auguścińskich i
ich rodziców oraz Barbarę Auguścińską.
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII
Dz.-bł. w r. chrztu Barbary z prośbą o bł. Boże
dla Cr.
18.00 + Zdzisława Frankowskiego (im.).
20.00 + Barbarę Nowicką (im.).
Poniedziałek 5.12.
6.30 + Marka Gawryjołka (Gr. 5).
6.30 + Andrzeja Kozłowskiego (Gr. 5).
6.30 + Krystiana Stachowskiego (Gr. 5).
6.30 + Tomasza Witkowskiego (mies. po śm.).
8.30 + 25 r. śm. Eugenię Kłodowską, Witolda i
Hieronima.
18.00 + Józefa Żołka (16 r. śm.).
Wtorek 6.12.
6.30 + Marka Gawryjołka (Gr. 6).
6.30 + Andrzeja Kozłowskiego (Gr. 6).
6.30 + Krystiana Stachowskiego (Gr. 6).
6.30 + Juliannę (7 r. śm.) i Franciszka Maśniaków, Henryka Parzyszka i Zygmunta Szymańskiego.

8.30 + Mariannę i Juliana Więckowskich, Cr.
Więckowskich i Salwów.
18.00 + Genowefę Dąbrowa, Eugeniusza Rusaka.
Środa 7.12. – Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
6.30 + Marka Gawryjołka (Gr. 7).
6.30 + Andrzeja Kozłowskiego (Gr. 7).
6.30 + Krystiana Stachowskiego (Gr. 7).
8.30 + Władysławę i Czesława Tyszków.
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz-bł. w 18 r. urodzin Mateusza z prośbą o
wszelkie łaski i światło Ducha Świętego.
Dz-bł. uczestników pielgrzymki autokarowej z
naszej parafii do Częstochowy.
+ Józefa Górskiego (5 r. śm.). + Kazimierza Jankowskiego (37 r. śm.). + Marię Zgardzińską i jej
rodzinę. + Bogusława Banaszka.
Czwartek 8.12. – NIEPOKALANE POCZĘCIE
NAJŚW. MARYI PANNY
6.30 + Marka Gawryjołka (Gr. 8).
6.30 + Andrzeja Kozłowskiego (Gr. 8).
6.30 + Krystiana Stachowskiego (Gr. 8).
6.30 + Mirosława Cichockiego.
8.30 + Mariannę Bełkowską (2 r. śm.).
11.00 + Marię Batory.
18.00 W int. Bielanek
Piątek 9.12.
6.30 + Marka Gawryjołka (Gr. 9).
6.30 + Andrzeja Kozłowskiego (Gr. 9).
6.30 + Krystiana Stachowskiego (Gr. 9).
6.30 Dz.-bł. w 80 r. ur. Leokadii Sędek.
8.30 + Leokadię Rosłonek (im.) i Jacka Mołotkiewicza.
18.00 + Leokadię i Józefa Pluskotów oraz córkę
Marylę.
Sobota 10.12.
6.30 + Marka Gawryjołka (Gr. 10).
6.30 + Andrzeja Kozłowskiego (Gr. 10).
6.30 + Krystiana Stachowskiego (Gr. 10).
6.30 + Helenę Kaczorek (mies. po śm.).
8.30 + Andrzeja i Bolesława Nojków, r-ców. Ciborków, Nojków.
18.00 + Zbigniewa Wielgosza (10 r. śm.).
Niedziela 11.12. – 3 Niedziela Adwentu

7.00 + Marka Gawryjołka (Gr. 11).
+ Andrzeja Kozłowskiego (Gr. 11).
+ Krystiana Stachowskiego (Gr. 11).
8.30 + Bolesława (36 r. Sm.), Mirosława (13 r.
śm.), Helenę Lechów, Eugeniusza, Pawła, Krystynę, Stanisława Stefaniuków, Jana (42 r. śm.) i
Apolonię Kabatów.
10.00 + Józefę, Franciszka i Wiktora Jarząbków.
11.30 + Stanisławę i Józefa Grudzińskich, Mariannę i Kazimierza Grzybowskich.
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII
+ Matyldę Hołub.
18.00 + Ryszarda Szotaę (4 r. śm.).
20.00 Dz.-bł. Kingi Pawełskiej, Katarzyny Piróg,
Marii Mączkowskiej z prośbą o światło Ducha
Świętego.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
wZachęcamy do licznego udziału w roratach, odprawianych codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 rano. Przychodzimy na nie ze świecami opatrzonymi
lampionami (również dorośli); pomóżmy
dzieciom wziąć udział w Roratach.
wDzisiaj z racji I niedzieli miesiąca po Mszy
św. o godz. 13.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i Adoracja, a po niej spotkanie Kół
Żywego Różańca. O godz. 17.00 konferencja
dla rodziców przed chrztem dziecka. Również
dzisiaj po Mszach św. przed kościołami w
całej Polsce, a więc i u nas trwa zbiórka do
puszek na pomoc dla Kościoła na wschodzie.
wPrzygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o naszych chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie
zabraknie w domach pobłogosławionego
wcześniej w kościele wigilijnego opłatka i płonącej świecy Caritas. Miejmy serca wrażliwe
i otwarte. Wielu chciałoby wykreślić z nich
Jezusa, a święta ograniczyć do rozrywki i
stołu. Radujmy się przede wszystkim tajemnicą narodzenia Zbawiciela, dzielmy tę radość

z innymi i dziękujmy Bogu za dar Wcielenia
Bożego Syna. Opłatki i świece Caritas są do
nabycia w parafialnym kiosku, w zakrystii
lub w kancelarii.
w7 grudnia, we środę o godz. 19:00, odbędzie się spotkanie z panią Katarzyną Głowacką, nt.: „Ratunku!!! Jestem Mamą!”.
wWe czwartek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
Maryja, przeznaczona od wieków, by stać się
Matką Syna Bożego, na mocy Jego zasług
została poczęta bez grzechu pierworodnego.
Uciekając się pod Jej obronę, prośmy o zachowanie czystości naszych serc, wszak to o
ludziach czystego serca Jezus powiedział, że
są błogosławieni. Chcemy w naszej świątyni
wyrazić Bogu wdzięczność za dar Niepokalanej Matki. Msze św. w tym dniu w naszym
kościele o godz. 6.30, 8.30, 11.00 i 18.00.
O godz. 11.00 odprawiona zostanie uroczysta
Msza święta ku czci Maryi Niepokalanej, a po
niej odmówimy Różańcowe Tajemnice Światła i inne modlitwy. Odmówimy też Akt Ofiarowania Naszej Parafii Maryi Niepokalanej. Po
Mszy o godz. 18:00 zapraszamy do wspólnej
modlitwy śpiewem Akatystu – starożytnego
hymnu ku czci Bogurodzicy.
wZa tydzień rozpoczynamy nasze Rekolekcje Adwentowe (11 – 14. XII), które poprowadzi Ksiądz Sławomir Kapitan – Dyrektor
Katolickiego Radia Podlasie.
w17 grudnia (sobota) organizujemy wyjazd
do Seminarium Duchownego naszej diecezji,
na sztukę teatralną, wystawianą przez kleryków trzeciego roku. Koszt: 10zł. Zapisy w zakrystii i kancelarii.
W tym tygodniu patronują nam:
- 6 XII – święty Mikołaj, biskup żyjący na przełomie III i IV wieku, który podbił serca wiernych w Mirze Licyjskiej nie tylko gorliwością
duszpasterską, ale także troską o ich sprawy
materialne;
- 7 XII – święty Ambroży. Żył w IV wieku, był

wybitnym biskupem Mediolanu, wspaniałym
nauczycielem, który skutecznie zwalczał błędy arian. Prośmy, by jego orędownictwo było
umocnieniem dla profesorów i wykładowców
teologii. Święty Ambroży jest też patronem
pszczelarzy. Delektując się miodem, dziękujmy Bogu za tak wspaniały dar i prośmy o błogosławieństwo dla wszystkich pszczelarzy.
- 9 XII – święty Jan Diego. Indianin z plemienia Azteków, który przyjął chrzest. 9 grudnia
1531 roku na jednym ze wzgórz Meksyku objawiła mu się Maryja w znanym i czczonym do
dziś wizerunku Matki Bożej z Guadalupe.
*******
6 grudnia, o wstawiennictwo prosimy św.
Mikołaja, biskupa Miry Licyjskiej, który żył na
przełomie III i IV wieku. Sławę i cześć w Kościele zyskał sobie dzięki wyjątkowej dobroci i
mądrości. Tego dnia tradycyjnie obdarujemy
prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech to
liturgiczne wspomnienie świętego Mikołaja
usposobi nas także do szerokiego otwarcia
oczu i serca na te dzieci, o których bliscy zapomnieli albo się ich wyparli. Ale niech oprócz
wielu podarunków nie zabraknie także daru
naszej modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego wspaniałego Świętego Biskupa.
-------------------------„W tym roku po raz pierwszy ruszyła w naszym powiecie akcja charytatywna Szlachetna
Paczka. Akcję rozpoczął ks. Jacek Stryczek z
Krakowa. Swoim błogosławieństwem wsparł
ją również papież Benedykt XVI. Opisy potrzebujących rodzin znajdziemy na www.szlachetnapaczka.pl. Można wybrać rodzinę i wspólnie
z krewnymi i znajomymi czy osobami z pracy
przygotować paczkę. Paczki będą odbierane w
magazynie w Otwocku w sobotę i niedzielę 10
i 11 grudnia. Jeszcze wiele rodzin z Józefowa
i Otwocka czeka na pomoc. Więcej informacji
na tablicy ogłoszeń”.

Paczki świąteczne
dla Józefowian, przygotowywane
przez SFCh. Na ten cel:
zbiórka – 11 grudnia,
kiermasz ozdób – 18 grudnia

Zapraszamy na pielgrzymkę autokarową do Sanktuariów Francji (Lourdes,

Paray-le-Monial, La Salette) oraz wielu innych miejsc, w dniach 20-29 kwietnia 2012
r. Więcej informacji na stronie internetowej
naszej parafii, na plakacie przy wyjściu z
kościoła i u ks. Pawła.
Adoracja Najśw. Sakramentu:
Pn-śr. – 8.00-8.30
Pt – 17.00-18.00 i możliwość spowiedzi

Zapraszamy na próby Scholi i Chóru
p. Bogumił – środa, g. 19.00 sala
dzieci – niedziela, g. 10.30 sala
p. Aleksander – środa, g. 19.00 kościół
Tel. do poradni: 22 789 21 05 w. 107
Poradnia Psychologiczna
Zaprasza małżeństwa i osoby indywidualne we
wtorki w godz. 19.00-20.00.
Poradnia Prawna
Można bezpłatnie uzyskać poradę w środy w
godz. 19.00–20.00.
Poradnia Małżeńska
Zaprasza w czwartek w godz. 19.00-20.00.
Więcej na stronie internetowej naszej parafii.

Świetlica SFCh

Czynna w środy, czwartki i piątki
w godz. 14.30 - 18.00.

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