
  

 
 

 

 

  

Ba 5, 1-9 

W drodze do nowego Jeruzalem 

Czytanie z Księgi proroka Barucha 

Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe 
szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz spra-

wiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przed-
wiecznego! albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość twoją wszystkiemu, co 
jest pod niebem. imię twe u Boga na wieki będzie nazwane: «Pokój spra-
wiedliwości i chwała pobożności». 

Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zo-
bacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż do 
zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, pę-
dzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na 
tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pa-
górki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł 
kroczyć Izrael w chwale Pana. 

Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością 
bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie 
sprawiedliwością i miłosierdziem. 

            

Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a) 

Ref. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas 

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *  
wydawało się nam, że śnimy.  
Usta nasze były pełne śmiechu, *  
a język śpiewał z radości. 

Mówiono wtedy między narodami: *  
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».  
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *  
i radość nas ogarnęła. 

Odmień znowu nasz los, o Panie, *  
jak odmieniasz strumienie na Południu.  
Ci, którzy we łzach sieją, *  
żąć będą w radości. 



Ref. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas 

Idą i płaczą, *  
niosąc ziarno na zasiew,  

lecz powrócą z radością, *  
niosąc swoje snopy. 

 

Flp 1, 4-6. 8-11 

Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian 

Bracia: 

Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich 
– z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż 

do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was 
dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi 
świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chry-
stusa Jezusa. 

A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej  
w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście 
byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedli-
wości, który przynosimy przez Jezusa Chrystusa, na chwałę i cześć Boga. 

            Łk 3, 4c. 6 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;  
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 

Łk 3, 1-6 

Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był 
namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei 

i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów An-
nasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, 
na pustyni. 

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla 
odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: 
«Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla 
Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, 
drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy lu-
dzie ujrzą zbawienie Boże». 



 

 

1. Dziś I-sza niedziela miesiąca, po Mszy św. o 9:00 wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu. 

2. Dziś o godz. 12:30 kolejne spotkanie dla rodziców i dzieci kl. III. 

3. Zapraszamy na Msze roratnie o 6:30 a w sobotę o 7:00.  

4. Za tydzień rozpoczniemy Rekolekcje Adwentowe. Poprowadzi je ks. Sylwester 

Fiećko, pallotyn. W niedzielę Msze wg stałego porządku, natomiast w poniedziałek  
i wtorek Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 9:00, 18:00 i 20:00. 

5. We wtorek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 
Msze św. o 9:00 i 18:00. W tym dniu nie ma Mszy św. roratniej o 6:30. 

6. Kolejna medytacja biblijna on-line, pt. „SŁOWO” we wtorek o 20:30. Zapraszamy 
przez stronę: www.parafia-jozefow.pl lub przez facebooka: @slowo.medytacja  

7. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem intencji,  

w środę o godz. 17:45. Kartki na intencje znajdują się w przedsionku. Zapraszamy.  

8. W piątek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej. 

9. Kandydatów do Bierzmowania JUNIORÓW zapraszamy na Msze i spotkanie  
o godz. 18:00. 

10. Spotkanie chłopców - aspirantów do ministrantury – w sobotę o 10:00. 

11. W sobotę spotkanie ministrantów młodszych o godz. 9:30, a ministrantów 

starszych o godz. 10:30. Bardzo prosimy rodziców aby nie organizowali w dniu zbió-

rek żadnych wyjazdów czy zajęć. Zbiórki są tylko dwie, w 2 i 4 sobotę miesiąca. 

12. Intencje na przyszły rok można zamawiać w kancelarii, w godzinach jej otwarcia. 

13. W tym tygodniu opłatki na stół wigilijny rozniesiemy w Józefowie. Ofiary składane 
przy tej okazji będą przeznaczone na dalsze prace stolarskie w świątyni. 

14. W przyszłą niedzielę do naszego Kościoła zawita św. biskup Mikołaj z Miry. Zapo-
wiedział się po Mszy o godz. 12:30. Zainteresowane dzieci i dorosłych zapraszamy nie 

tylko na spotkanie ze Świętym ale nade wszystko na poprzedzającą to spotkanie Mszę 
świętą. 

15. W niedzielę 26 grudnia przypada Niedziela Świętej Rodziny. Tego dnia podczas Mszy 

św. o 11:00 modlić się będziemy za małżeństwa przeżywające w tym roku 25 i 50 lat 
życia małżeńskiego. Już dziś zapraszamy do zamawiania intencji za swoje małżeństwo 
w zakrystii po Mszy św. albo w kancelarii. 

16. Przypominamy, że powstaje nowa Róża Żywego Różańca. Zapraszamy zatem osoby 

czujące w sercu, że chciałyby dołączyć do tej szczególnej modlitwy. Jedynymi obowiąz-
kami w takiej Róży są: codzienna modlitwa dziesiątką Różańca i uczestnictwo  

w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18:00, we Mszy i krótkim spotkaniu formacyjnym 
po jej zakończeniu. Chętnych prosimy o kontakt z Ks. Robertem albo z Panią Elżbietą 
Serwińską. 

 

 

 

 
 

 
 

 

www.parafia-jozefow.pl     @slowo.medytacja 

http://www.parafia-jozefow.pl/


 
 

 

09.00 + Stanisława(k) Mańk (greg) 

11.00 
1. + Maria Wituska, Irena i Jan Piątek 

2. + Jadwiga Szmidt 5 rocz. śm. 

12.30 
+ Stefania, Władysław Kostro, dz. Kostro,  

+ Józefa(k), Stanisław Zielińscy 

18.00 + Franciszka(k), Stanisław, Zygmunt Kostrzewa 

 

Poniedziałek  
06.12.2021r. 

06.30 + Stanisława(k) Mańk (greg) 

18.00 + Marcin Świerczek  

Wspomnienie Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła 

Wtorek 
07.12.2021r. 

06.30 + Sabina Zielińska, Henryk, Antoś 

18.00 + Stanisława(k) Mańk (greg) 

Uroczystość Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

Środa 

08.12.2021r. 

09.00 + Stanisława Mańk (greg) 

18.00 

+ Wacława(k) w 2 rocz. śm., Stefan, Wojciech Tońscy, Pela-

gia Wardak, Marianna Szczur, Marianna Gołębiewska, Jan 
Kmieciak 

 

Czwartek 

09.12.2021r. 

06.30 + Stanisława Mańk (greg) 

18.00 + Teresa Kucińska 

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej 

Piątek 

10.12.2021r. 

06.30 + Stanisława Mańk (greg) 

18.00 Dziękczynna w 13 rocznicę urodzin Marii Mateckiej 
 

Sobota 

11.12.2021r. 

07.00 + Stanisława Mańk (greg) 

18.00 
1. + Marek 1 rocz. śm., 

2. + Aleksander Rębelski 
REKOLEKCJE 

 

09.00 + Stanisława Mańk (greg) 

11.00 

1. 
+ Adam Kuśmierski, Józefa(k), Aleksander, Andrzej, Ma-

rianna 

2. 
+ Piotr Gujski w miesiąc po pogrzebie  

(int. od uczestników pogrzebu) 

12.30 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha 

Świętego dla całej rodziny 

18.00 + Aleksander Michalski, Leokadia Szyperek 


