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Józefa nazywa się czasami „milczącym świadkiem 

wielkich wydarzeń”. Rzeczywiście, na kartach 
ewangelii nie wypowiada ani jednego słowa,  

ale śledząc bardzo ubogie informacje o nim zapisa-

ne przez ewangelistów, odsłania się przed nami 

obraz niezwykłego człowieka, którego Bóg popro-

wadził drogą całkowicie niespodziewaną. 

Choć odczytywany dzisiaj w czasie liturgii Mszy 

świętej fragment ewangelii jest przepełniony nie-

zwykle ważnymi wskazówkami i informacjami, to 

jedną z najważniejszych jest ta, do której zazwyczaj 

nie przywiązujemy wagi (jakże często tak właśnie 

jest!). Chodzi o podaną przez autora informację,  

że Józef „był człowiekiem prawym” (inne tłuma-

czenia „sprawiedliwym”). Musimy więc zauważyć, 

że w Biblii „byś sprawiedliwym, prawym” to nic 

innego jak być wsłuchanym w słowo Boże – żyć 

tak, żeby żyć w zgodzie ze słowem Boga. 

Józef więc, to człowiek zasłuchany w Boga (to jed-

na z wielu jego cech!). Zrobi wszystko, by Bóg był 

najważniejszy i Jemu została oddana chwała. Do-

dajmy zatem, że to właśnie owo zasłuchanie w sło-

wo Boże, w głos Boga, a więc rozważania i zasłu-

chanie w Pismo, ukształtowało u Józefa zdolność 

odczytywania woli Bożej. Pozwoliło mu właściwie, 

w świetle Pisma i wiary, odczytać późniejszy sen,  

w którym anioł Pański poleca mu odrzucenie po-

wziętego wcześniej zamiaru oddalenia Maryi. Józef 

był człowiekiem z krwi i kości, musiał więc też po 

męsku zadecydować, a wcześniej odczytać wolę 

Bożą (żywe przecież musiało być u niego pytanie: 

czy to naprawdę anioł Pański? Czy to naprawdę 

wola Boża?). Zaufał słowu Boga, choć kompletnie 

go nie rozumiał, bo kto by zrozumiał, że dziecko 

rodzi się z Ducha Świętego?! Zaufał, bo „był czło-

wiekiem prawym” – nigdy by nie pomyślał, żeby 

narzucić Bogu swoją wolę – raczej przyjmował 

Jego wolę w swoim życiu. 

Niech w tym ostatnim tygodniu adwentowego 

oczekiwania również my wsłuchamy się w słowo 

Boże, które prowadzi nas drogami życiodajnymi, 

choć często niezrozumiałymi. Dajmy sobie czas, by 

w ciszy i skupieniu przed Świętami usłyszeć Boga. 

ks. Krzysztof 

 

  
 

1. Zapraszamy już kolejny rok wszystkich parafian 

na rekolekcyjne skupienie adwentowe, które hasłem 

motywującym jest zdanie "Lepiej przeżyć niż prze-

żreć", a tegorocznym tematem będą okoliczności 

narodzenia Jezusa w Betlejem: miejsce, czas, znaki 

- przesłanie Ewangelii Dzieciństwa. Odbędzie się 

ono w poniedziałek, wtorek i środę o g. 20.00  

w naszym kościele i każde potrwa około godziny. 

Serdecznie zapraszamy do chwili zatrzymania się  

Z ewangelii według św. Mateusza (Mt 1, 18-24 ) 

„Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po 

zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, 

wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brze-

mienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Jó-

zef, który był człowiekiem prawym i nie chciał 

narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją 

potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański 

ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Da-

wida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Mał-

żonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się 

w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz 

imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego 

grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypeł-

niło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: 

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu 

nadadzą imię Emmanuel, to znaczy „Bóg z na-

mi”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak 

mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do 

siebie. 
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i duchowego przemyślenia Świąt! W planie konfe-

rencja, film, modlitwa. 

2. We wtorek 20 grudnia będziemy odwiedzać cho-

rych od g. 10.00. Nowych chorych prosimy zgłosić 

po Mszy św. w zakrystii. 

3. W czwartek dzień spowiedzi dla wszystkich od 

godz. 15.00 – 16.00 i od godz. 17.00 - 18.00  

z udziałem księży z sąsiednich Parafii. 

4. Msze św. Roratne w tym tygodniu od pon.- pi.  

o godz. 18.00. 

5. W najbliższą środę, 21 grudnia, o g. 20.00 mija 

termin składania prac na nasz parafialny konkurs  

z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Przypominamy, 

że zadaniem jest przygotowanie wieńca bożonaro-

dzeniowego do zawieszenia na drzwi. Kryteria oce-

ny i szczegóły konkursu na tablicy ogłoszeń i na 

stronie internetowej. Ogłoszenie wyników w ponie-

działek, 26 grudnia, podczas Mszy św. o g. 11.00. 

6. W związku ze spotkaniami rekolekcyjnymi  

w tym tygodniu nie będzie tradycyjnej adoracji 

wtorkowej. 

7. Wspólny opłatek dla dzieci ze Scholki dziecięcej 

w czwartek o g. 16.00. 

8. Opłatek wspólnotowy dla ministrantów w piątek 

o g. 9.00. 

9. W sobotę Wigilia Bożego Narodzenia: rano Msza 

św. o g. 9.00, a wieczorem dwie Pasterki o godz. 

22.00 i o 24.00. Po pasterkach zbiórka do puszek na 

Dom Samotnej Matki w Matemblewie. 

10. W niedzielę – Uroczystość Bożego Narodzenia 

– Msze Św. o godz. 8.00, 9,30, 11.00 i 16.00. 

11. W poniedziałek 26 grudnia Uroczystość Świę-

tego Szczepana. Msze św. o g. 8.00, 9.30, 11.00  

i 16.00. Jest to dzień KUL. Tradycyjnie po Mszach 

św., przed kościołem zbieramy do puszek ofiary na 

utrzymanie tego Katolickiego Uniwersytetu. 

12. Kolędy rozpoczniemy w tym roku od wtorku 27 

grudnia. Szczegółowy plan kolęd jest wywieszony 

w gablocie przed kościołem i na stronie interneto-

wej. 

13. W przyszłą niedzielę będzie można nabyć nowy 

numer naszej parafialnej gazetki "Echo Serca". 

14. Wyniki kolejnego etapu Parafialnej Ligii Biblij-
nej są dostępne na stronie internetowej i na tablicy 

ogłoszeń. Prosimy dzisiaj o dostarczanie pobranych 

wcześniej "Tutek miłosierdzia", za które bardzo 

dziękujemy. Do końca tygodnia można jeszcze 

składać słodycze dla dzieci z Syrii. 
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9.00 + Stefanię Semmerling wsp.m. 

18.00 
+ rodziców Annę, Pawła Szmidt  

i Marię Cieślak. 
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18.00 

1.+ rodziców Annę, Józefa, braci Jana, 

Brunona, szwagra Zbigniewa, Heryka  

i Martę Siniczyn. 

2.+ rodziców Karsznia i ojca Czesława 

Mudlaff. 

19.00 

1. o szczęśliwą operację i powrót do 

zdrowia dla Marii Draws – int. Róży 

św. Joanny Beretty Mola. 

2. o pokój w Syrii i za chrześcijan 

prześladowanych w tym kraju. 
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18.00 

1. + Henryka Milewczyk, Danutę 

Mach i Józefa Barzowskiego. 

2. + rodziców Marię, Augustyna  

Ciskowskich i rodzeństwo. 
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18.00 

1. + mamę Marię Maciszka 8r.śmierci. 

2. dziękczynno – błagalna, z prośbą  

o zdrowie i Boże błogosławieństwo  

w rodzinie. 
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17.00 
1. + syna Wojciecha Groth r.urodzin. 

2. + rodziców Stanisława (r.ur.) i Łucję 

Falk. 
18.00 + Zygfryda Nikrandt r.urodzin. 
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9.00 + męża Józefa Pieper i syna  

Antoniego. 

22.00 + Karolinę i Leona Okrój i Jadwigę 
Ceynowa. 

24.00 1. W intencji Parafian. 

2. + Pawła Bemke. 
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Uroczystość Narodzenia Pańskiego 

8.00 
+ męża i ojca Stanisława; Klarę, Jana 

Lanc; Wandę, Tadeusza Kormann  

i Stefanię 
9.30 + Ottona Putzig 5r.śmierci. 

11.00 
+ syna Andrzeja (3r.śm.), męża  

Alfonsa i dusze w czyśćcu. 

16.00 
+ rodz. Jana i Gertrudę, brata Jana, 

Tadeusza Elwart i brata Sławomira 

Lanc. 

 

INTENCJE MSZALNE 


