
 
Pokój królestwa Bożego                  Iz 2, 1-5 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: 

Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na 
szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mno-
gie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do świątyni Boga 
Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo 
Prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem». 

On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy 
swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw 
narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. 
Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej! 

Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1bc) 

Ref. Idźmy z radością na spotkanie Pana 

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: * 
«Pójdziemy do domu Pana». 
Już stoją nasze stopy * 
w twoich bramach, Jeruzalem. 

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, * 
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. 
Tam ustawiono trony sędziowskie, * 
trony domu Dawida. 

Proście o pokój dla Jeruzalem: * 
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują. 
Niech pokój panuje w twych murach, * 
a pomyślność w twoich pałacach. 
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Ref. Idźmy z radością na spotkanie Pana 

Ze względu na moich braci i przyjaciół * 
będę wołał: «Pokój z tobą!» 
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, * 
modlę się o dobro dla ciebie. 

Zbliża się nasze zbawienie           Rz 13, 11-14 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

Bracia: 

Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. 
Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. 

Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności,  
a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie 
w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. 
Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio  
o ciało, dogadzając żądzom. 

Ps 85 (84), 8 

Alleluja, alleluja, alleluja 
Okaż nam, Panie, łaskę swoją 
i daj nam swoje zbawienie. 

 

Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa       Mt 24, 37-44 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem 
jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, 
kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął 
wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch 
będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żar-
nach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozu-
miejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na 
pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy 
bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyj-
dzie». 



1. Pierwsza niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny, który przeżywać bę-
dziemy pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. 

Będzie to refleksja nad Kościołem, jego misją oraz umocnienie wiary w Kościół jako 
wspólnotę wierzących kroczących razem do domu Ojca. Duszpasterstwo Rodzin przygo-
towało materiały dla rodzin przeznaczone do indywidualnej formacji, które są prak-
tyczną realizacją programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce. To cenna propozycja 
dla rodziców, którzy chcieliby swoje dzieci wprowadzić do Kościoła, a czasem brakuje 
pomysłów jak to zrobić. Katechezy przybliżają tematykę Kościoła, a jednocześnie ich for-
muła ma prowadzić do umacniania więzi małżeńskich i rodzinnych. Rozważania zostały 
przygotowane na poszczególne niedziele w ciągu całego roku. Materiały znajdziemy na 
naszej stronie parafialnej. Zachęcamy do korzystania z tej pomocy. 

2. Dzisiaj oraz za dwa tygodnie nasi ministranci rozprowadzać będą wykonane przez sie-
bie gipsowe odlewy motywów świątecznych. Warto skorzystać z tej okazji choćby po-
szukując prezentów świątecznych. Wycena ich pracy chłopców jest niemożliwa, ale cena 
tego co widzimy jest dobrowolna, według ofiarności dawcy. Uzyskane środki zasilą ich 
fundusz ministrancki. Zapraszamy. 

3. Zapraszamy na Msze roratnie od poniedziałku do piątku o 6:30 a w sobotę o 7:00.  
Tym razem dzieci zapraszamy codziennie. 

4. W środę Święto Św. Andrzeja, Apostoła. 

5. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy o 17:45 i Msza w intencjach zbiorowych. 

6. Spotkanie medytacyjne przy SŁOWIE, w środę o 20:00 w sali pod kościołem.  

7. Internetowa wersja SŁOWA od piątku poprzez stronę parafii: www.parafia-jozefow.pl i 
facebooka: slowo.medytacja   

8. Dziś wspólnota SŁOWA będzie pragnie podzielić się z nami losami ze słowem Bożym. 
Przy wychodzeniu z kościoła zapraszamy do wylosowania sobie fragmentu z Pisma Św. 
Zachęcamy aby ten fragment uczynić mottem całego, nowego tygodnia, aby podejść do 
niego z wiarą, pomyśleć nad nim, pomodlić się, porozmawiać o nim z Bogiem, zapytać 
Go – jak mam to rozumieć? Ta inicjatywa towarzyszyć nam będzie przez cztery niedziele 
adwentu. Spotkanie z osobą ze SŁOWA jest także możliwością rozmowy, może zadania 
pytania. Zachęcamy aby skorzystać z tej możliwości. 

9. W pierwszy piątek miesiąca, od godz. 8:30 odwiedzimy naszych chorych, spowiedź od 
17:30. Po Mszy wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu do 21:00.  

10. W pierwszą sobotę różaniec o 17:30, Msza w intencji Kół Żywego Różańca o 18:00, a po 
Mszy spotkanie dla całej wspólnoty Różańcowej. 

11.  Za tydzień (4 XII) Rekolekcje adwentowe. Poprowadzi je ks. Konrad Biskup, prefekt na-
szego Seminarium Duchownego. Msze z nauką w niedzielę wg stałego porządku. Zaś  
w poniedziałek i wtorek o 9:00, 18:00 i 20:0. 

12.  Za tydzień przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc dla Kościoła na Wschodzie. 
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W tym tygodniu opłatki wigilijne rozniesiemy wg porządku: 

 Wtorek 29.11 od godz. 14:00 - Józefów ul. Szkolna, Szczęśliwa 

 Środa 30.11 od godz. 14:00 - Józefów ul. Strużańska, Piaskowa, Objazdowa 

 Czwartek 01.12 od godz. 14:00 - Michałów Grabina ul. Kwiatowa, Przyrod-
nicza 

 Sobota 03.12 od godz. 10:00 ul. Wiosenna, od godz. 12:00 ul. Polna, Rodz. 
Kalińskich, Zielona, Dzika 

Bóg zapłać za ofiary złożona na cele remontowe. 
 

1 niedziela 
Adwentu 

27.11.2023r. 

09.00 + Damian Tomzik (greg) 

11.00 + Zenon Brona 7 rocz. śm., c. r. Szybowskich i Brona 
12.30 + Wawrzyniec, Józef, Franciszka(k) Seroka 

18.00 + Maria Lasecka, Stefan, Sabina Jarosińscy 
 

Poniedziałek 
28.11.2022r. 

06.30 + Damian Tomzik (greg) 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz o ochronę przed 
atakami złego ducha dla firmy i pracowników 

 

Wtorek 
29.11.2022r. 

06.30 + Damian Tomzik (greg) 
18.00 W intencji Zespołu Caritas, podopiecznych i wolontariuszy 

Święto Św. Andrzeja, Apostoła 

Środa 
30.11.2022r. 

06.30 
1. + Damian Tomzik (greg) 

2. + Irena, Kazimierz Rutkowscy, ich rodzice oraz Zdzisław i Irena 

18.00 ZBIOROWA 
 

Czwartek 
01.12.2022r. 

06.30 + Damian Tomzik (greg) 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz o ochronę przed 
atakami złego ducha dla firmy i pracowników 

 

Piątek 
02.12.2022r. 

06.30 + Damian Tomzik (greg) OSTATNIA 

18.00 Dziękczynno-błagalna w dniu urodzin Oliwki 
Wspomnienie Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera 

Sobota 
03.12.2022r. 

07.00 
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz o ochronę przed 
atakami złego ducha dla firmy i pracowników 

18.00 W intencji Kół Żywego Różańca 
 

2 niedziela 
Adwentu 

04.12.2023r. 
Rekolekcje 

09.00 + Celina 4 rocz. śm., Krzysztof Dworzańscy, Katarzyna Łyczkowska 

11.00 
+ Stefania, Władysław Kostro, dz. Kostro,  
+ Józefa(k), Stanisław Zielińscy 

12.30 W intencji parafian 

18.00 + Henryk Wiktorowicz 4 rocz. śm. 


