


a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł 
do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna ła-
ski. Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa 
i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowie-
nie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, 
Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto 
poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz 
imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany 
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron 
Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad do-
mem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie 
będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: 
„Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”. 
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi 
na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dla-
tego też Święte, które się narodzi, będzie na-
zwane Synem Bożym. A oto również krewna 
Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i 
jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi 
za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic 
niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja 
służebnica Pańska, niech Mi się stanie według 
twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł. 
Oto słowo Pańskie.

Pn Sdz 13,2-7.24-25a Ps 71 Łk 1,5-25 /Wt 
Iz 7,10-14 Ps 24 Łk 1,26-38 /Śr Pnp 2,8-14 
Ps 33 Łk 1,39-45 /Cz 1 Sm 1,24-28 Ps: 1 
Sm 2 Łk 1,46-56 /Pt Ml 3,1-4.23-24 Ps 25 
Łk 1,57-66/So 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 Ps 
89 Łk 1,67-79 /Ndz Iz 52,7-10 Ps 98 Hbr 
1,1-6 J 1,1-18.
 

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 18.12. – 4 Niedziela Adwentu
7.00  + Marka Gawryjołka (Gr. 11).
+ Andrzeja Kozłowskiego (Gr. 11).
+ Krystiana Stachowskiego (Gr. 11).
8.30 Dz.-bł. w 50 r. ślubu Henryki i Wiesława Do-
mańskich z prośbą o bł. Boże dla dzieci, wnuków 
i prawnuków.
10.00 + Antoniego (3 r. śm.) i Mariannę Poryc-
kich.
11.30 + Jana Borkowskiego (w r. śm.).
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII 

+ Genowefę Hołub.
18.00 + Stanisława Króla (12 r. śm.), jego rodzi-
ców i rodzeństwo, Cr. Królów i Latuszków.
20.00 Dz.-bł. w 11 r. urodzin Basi.
Poniedziałek 19.12. 
6.30  + Marka Gawryjołka (Gr. 19).
6.30  + Andrzeja Kozłowskiego (Gr. 19).
6.30 + Krystiana Stachowskiego (Gr. 19).
6.30 + Jana i Janinę Dyczewskich.
8.30 + Bohdana Pileckiego.
18.00 + Irenę i Wojciecha Barankiewiczów, Cr. 
Barankiewiczów, Lechunów i Chełstowskich.
Wtorek 20.12. 
6.30  + Marka Gawryjołka (Gr. 20).
6.30  + Andrzeja Kozłowskiego (Gr. 20).
6.30 + Krystiana Stachowskiego (Gr. 20).
6.30 + Adama Strzeszewskiego (mies. po śm.).
8.30 + Ewę i Leszka Wojtyrów.
18.00 + Zofię i Stefana Hoffów.
Środa 21.12. 
6.30  + Marka Gawryjołka (Gr. 21).
6.30  + Andrzeja Kozłowskiego (Gr. 21).
6.30 + Krystiana Stachowskiego (Gr. 21).
6.30 + Tomasza i Zofie.
6.30 Dz.-bł. W 13 r. urodzin Alberta.
8.30 + Aleksandrę i Cr. Wojtyrów.
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Irminę Piotrowska (10 r. śm.) i Cr. Piotrowskich. 
+ Józefa Nowocienia (5 r. śm.) i jego rodziców 
Józefa i Krystynę. + Bożenę, Stanisława, Marię 
i Jana Kargolów. + Leokadię Sobieraj (mies. po 
pog.). + Adama Strzeszewskiego (mies. po śm.). 
+ Magdalenę Wilczkowską-Grabowską (mies. po 
śm.). + Zdzisława Szejka (2 r. śm.).
Czwartek 22.12. 
6.30  + Marka Gawryjołka (Gr. 22).
6.30  + Andrzeja Kozłowskiego (Gr. 22).
6.30 + Krystiana Stachowskiego (Gr. 22).
6.30 + Stefanię Szwed (1 r. śm.), Cr. Szwedów 
i Gałązków.
8.30 + Ewę i Leszka Wojtyrów.
18.00 + Janinę (13 r. śm.), Adama, Janusza i 
Stanisława Walczaków.
Piątek 23.12. 
6.30  + Marka Gawryjołka (Gr. 23).



6.30  + Andrzeja Kozłowskiego (Gr. 23).
6.30 + Krystiana Stachowskiego (Gr. 23).
6.30 + Andrzeja Piskorskiego (5 r. śm.).
8.30 + Franciszkę (25 r. śm.) i Franciszka (35 r. 
śm.) Niewczasów.
18.00 + Krystynę i Stanisława Kordzików.
Sobota 24.12. – Wigilia Narodzenia Pańskie-
go
6.30  + Marka Gawryjołka (Gr. 24).
6.30  + Andrzeja Kozłowskiego (Gr. 24).
6.30 + Krystiana Stachowskiego (Gr. 24).
6.30 + Kazimierza i Ewę Cicheckich.
6.30 + Ewę i Leszka Wojtyrów.
8.30 O bł. Boże dal ks. Adama.
8.30 + Rafała Bogusza.
8.30 + Nauczycieli SP nr 1 w Józefowie: Cecylię 
Kajka, Krystynę Wasilewską, Krzysztofa Majzne-
ra, Barbarę Matusiak, Eulalie Kozak.
18.00 Nie ma Mszy św. 
Niedziela 25.12. – Narodzenie Pańskie
0.01  Pasterka - Za Parafian.
8.30 + Marka Gawryjołka (Gr. 25).
+ Andrzeja Kozłowskiego (Gr. 25).
+ Krystiana Stachowskiego (Gr. 25)
10.00 + Adama Włodarczyka.
11.30 + Wacława Zawadę.
13.00 Chrzty
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII 
+ Ewę, Marka i Eugeniusza Jaroszów, Jana i 
Mariannę Baranów.
18.00 + Ryszarda Dzienniaka (3 r. śm.).
20.00 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
tGrupa Charytatywna organizuje dzisiaj 

przed kościołem kiermasz ozdób i stroików 
świątecznych, wykonanych przez dzieci i do-
rosłych mieszkańców naszego miasta. Cały 
dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony 
na zakup paczek świątecznych dla potrze-
bujących rodzin z Józefowa. Zachęcamy 
Państwa do skorzystania z okazji, aby włą-
czyć się naszą akcję kupując te piękne prace. 
Wszystkim, którzy zechcieli już wspomóc ak-

cję i tym, którzy jeszcze się włączą serdecznie 
dziękujemy. 

tDzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30 spo-
tkanie dla rodziców i dzieci przygotowują-
cych się do I Komunii św., a o godz. 17.00 
spotkanie dla rodziców i chrzestnych dzieci, 
które 25 grudnia podczas Mszy św. o godz. 
13.00 zostaną uroczyście ochrzczone.  

tRoraty w naszym kościele codziennie o 
godz. 6.30 rano – zapraszamy. 

tW Wigilię (24 XII) Msze św. tylko rano o 
godz. 6.30 i 8.30 – wieczorem Mszy św. nie 
będzie. Kancelaria nieczynna.

tW opłatki i świece Caritas można zaopa-
trzyć się w parafialnym kiosku, w zakrystii 
lub w kancelarii.

tZadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską 
oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie 
okazja, może jedyna w roku, do pojednania, 
zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do ko-
goś pośród bliskich, znajomych, w sąsiedz-
twie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy 
wspólna modlitwa, łamanie się opłatkiem, 
wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Tradycyj-
nie zachowajmy wstrzemięźliwość od potraw 
mięsnych, choć post ten nie jest już obowiąz-
kowy.

tNiech czas Bożego Narodzenia będzie 
przepełniony chrześcijańską wzajemną życz-
liwością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy rów-
nież tych, którzy już od nas odeszli do Domu 
Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się 
trudzili. W tym duchu przyjdźmy na Paster-
kę o północy do naszej parafialnej świątyni. 
Tak czynili nasi ojcowie i my chcemy być 
wierni tej tradycji. Radośnie i we wspólnocie 
uczcijmy przychodzącego Pana. Pasterkę po-
przedzi Liturgia Godzin – Godzina Czytań z 
Narodzenia Pańskiego o godz. 23:30

tPo nocnej Pasterce w pierwszy dzień 
Świąt Bożego Narodzenia Msze św. będą od-



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

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. 

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

prawiane o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 
18.00 i 20.00. Drugi dzień Świąt Msze św. 
wg porządku niedzielnego, a taca w tym dniu 
przeznaczona jest na budowę kościołów w 
naszej diecezji. W te dni będzie też odprawio-
na o godz. 15.00 Msza św. w nadzwyczajnej 
formie rytu rzymskiego.

t26 grudnia będziemy celebrować Ju-
bileusze Małżeńskie – podczas Mszy św. o 
godz. 13.00 chcemy zorganizować uroczyste 
odnowienie przysięgi małżeńskiej par, które 
w tym roku kalendarzowym obchodziły, bądź 
będą obchodzić jubileusz 50-lecia i 25-lecia 
ślubu. Prosimy o zgłaszanie (w zakrystii lub 
w kancelarii) swojego udziału w tej pięknej 
uroczystości. 

tMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Józefowie serdecznie zaprasza osoby samot-
ne i nie tylko, na Wigilię w dniu 24 grudnia 
2011 r. (sobota) o godz. 10.00. Spotkanie 
odbędzie się w Domu Nauki i Sztuki w Jó-
zefowie, ul. Kard. Wyszyńskiego 4 (vis a vis 
Urzędu Miasta).

Coraz bliżej do uroczystości Naro-
dzenia Pańskiego! W sobotę Wigilia i 
potem kolejne świąteczne dni. Czy do ich 
przeżywania jesteśmy dobrze, po chrześci-
jańsku przygotowani? Narodzenie Dzieciąt-
ka Jezus powinniśmy świętować radośnie i 
z czystym sercem. Przede wszystkim niech 
to będzie przeżycie religijne! Pamiętajmy, 
że to Bóg wkracza w naszą historię i przez 
to nadaje naszemu życiu wymiar Boży. Pa-
miętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, 
jest ciągle pośród nas, zamieszkało między 
nami na zawsze.

Paczki świąteczne
dla Józefowian, przygotowywane 

przez SFCh. Na ten cel:
zbiórka – 11 grudnia, 

kiermasz ozdób – 18 grudnia

Zapraszamy na pielgrzymkę auto-
karową do Sanktuariów Francji (Lourdes, 
Paray-le-Monial, La Salette) oraz wielu in-
nych 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


