
Biuletyn Parafialny nr 18 (591) V NIEDZIELA WIELKANOCNA 06.05.2007

KOŒCIÓ£ MATKI BOSKIEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Dz 14,5-18; Ps 115,1-4.15-16; J 14,26; J 
14,21-26; WT.: Dz 20,17-18a.28-32.36; Ps 100,1-
5; Rz 8,31b-39; J 10,14; J 10,11-16; ŚR.: Dz 15,1-
6; Ps 122,1-2.4-5; J 15,4.5b; J 15,1-8; CZ.: Dz 
15,7-21; Ps 96,1-3.10; J 10,27; J 15,9-11; PT.: Dz 
15,22-31; Ps 57,8-12; J 15,15b; J 15,12-17; SB.: 
Dz 16,1-10; Ps 100,1-5; Kol 3,1; J 15,18-21. 
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie 
modlitwy codziennej).

OG£OSZENIA PARAFIALNE
                               

Porz¹dek niedzielnych Mszy œw. w koœciele:
7.00, 8.30, 10.00-dla m³odzie¿y, 11.30-dla dzieci, 
13.00, 18.00.
Kancelaria parafialna czynna od poniedzia³ku do 
soboty w godzinach: 9.00-11.00 oraz od 16.00-
18.00. Telefon do kancelarii 789-21-05.
S³uchamy:
RADIO MARYJA na fali 89,1 FM
RADIO ŒWIÊTY JÓZEF na fali 96,5 FM
RADIO WARSZAWA na fali 106,2 FM

CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOSLKICH 
(Dz 14, 21-27)
Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium 
i do Antiochii, Umacniając dusze uczniów, 
zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez 
wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa 
Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród mod-
litw i postów ustanowili im starszych, polecili 
ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli 
przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali 
w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do 
Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przezna-

czeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli 
i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak 
wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył 
poganom podwoje wiary.
CZYTANIE Z APOKALIPSY ŚWIĘTEGO 
JANA (Ap 21, 1-5a)
Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo 
pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i 
morza już nie ma. I Miasto Święte - Jeruzalem 
Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, 
przystrojone jak oblubienica zdobna w klej-
noty dla swego męża. I usłyszałem donośny 
głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga 
z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni 
jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze 
z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd 
nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już 
/odtąd/ nie będzie, bo pierwsze rzeczy przemi-
nęły. I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię 
wszystko nowe.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO JANA (J 13, 31-33a. 34-35)

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powie-
dział: Syn Człowieczy został teraz otoczony 
chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. 
Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to 
i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to 
zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko 
jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak 
to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię 
- dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przyka-
zanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie 
miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście 
i wy tak się miłowali wzajemnie. 

Intencje Mszy œw. od 06.05. do 13.05.2007  r.
Niedziela 6.05.  5 N. Wielkanocna
7.00 + Ks. Prałata Ludwika (Gr. 27); / + 
Apolonię Szewczyk (1 r. śm.); 8.30 + Martę 
Mierzejewską (Gr. 6); / + cr. Kalisiewiczów, 
Łuniewskich i Wojnów; 10.00 + Wandę i 
Andrzeja Biernackich; 11.30 + Stanisława 
Skwarek; 13.00 Za Parafian; 18.00 + 
Kazimierza i Anielę Janczewskich, Juliannę 
i Adama Wagów.
Poniedziałek 7.05. - NMP Matki Łaski 
Bożej
7.00 + Stanisławę i Wacława Sarneckich, 
Marię i Kazimierza Sarneckich; / + Stanisława 
Pytela (30 r. śm.); 7.30 + Martę Mierzejewską 
(Gr. 7); + Ks. Prałata Ludwika (Gr. 28); 18.00  
+ Wiktorię (3 r. śm.), Antoniego i Stanisława 
Cholewickich.

Wtorek 8.05. - Ur. św. Stanisława bpa
7.00 + Ks. Prałata Ludwika (Gr. 29); / + 
R-ców Rozalię i Stanisława Nowaków; / + 
Stanisława Stosio; 7.30 + Martę Mierzejewską 
(Gr. 8); / + Stanisława Zalewskiego; 18.00 + 
Stanisława Żabickiego i cr. Żabickich.
Środa 9.05. 
7.00 + Ks. Prałata Ludwika (Gr. 30); / + 
Edwarda Domańskiego (30 r. śm.); / + 
Marię i Mariana Stypków; 7.30 + Martę 
Mierzejewską (Gr. 9); / + Stanisława Sikorę; 
18.00 + Wacława Zawistowskiego(23 r. śm.) i 
jego Rodziców oraz Bożenę Zawistowską (3 r. 
śm.); + Annę i Jana Omlet, Jana Chojeckiego, 
Krystynę Płoszyńską, cr. Pijanowskich; + 
Stanisława Witkowskiego; + Bolesława 
Kowalskiego, Antoninę i Mieczysława 
Kowalskich i ich Rodziców.
Czwartek 10.05.
7.00 + Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i 
opiekę MB dla Andrzeja; / + Marię Polak (7 
r. śm.); / + Ryszarda Worobieja (10 r. śm.) i 
Janinę Lipińską; 730 + Martę Mierzejewską 
(Gr. 10); / + R-ców Aleksandrę i Franciszka 
oraz cr. Wąsowskich;1800 + Członkinie 
Koła Róż. św. Teresy i zmarłych z Kół Róż. 
z Józefowa.
Piątek 11.05.
7.00 + Stanisławę Piotrowską i Stanisława 
Błaszczyka; / + Stanisławę i Władysława 
Zowczaków; / Za misje i o nowe powołania 
do Zgromadzenia Sióstr Dominikanek 
– Misjonarek; 7.30 + Martę Mierzejewską 
(Gr. 11); / + Tomasza Płochockiego (11 r. śm.) 
oraz Franciszkę, Kazimierza i Zbigniewa; 
18.00 O bł. Boże dla Zofii; / + Stanisława, 
Jana i Danutę Sikorów, Pawła i Wiktorię 
Kopów.

Sobota 12.05. - NMP Łaskawej
7.00 Dziękczynna w 18 urodziny Łukasza z 
prośbą o bł. Boże i opiekę MB; / Dziękczynna 
w 20 r. ślubu Małgorzaty i Wiesława z prośbą 
o bł. Boże i opiekę MB dla Jubilatów i całej 
rodziny; 7.30 + Martę Mierzejewską (Gr. 12); 
/ + Józefa Strzyżewskiego (2 r. śm.); 18.00 
+ Eleonorę Ozimina i cr. Radziszewskich, 
Stefanię, Antoniego, Lucjana, Tadeusza, 
Stefana i Stanisława.
Niedziela 13.05.  6 N. Wielkanocna
7.00 + Genowefę Czajka ( w dniu urodzin) 
oraz Klemensa, Lucynę i Franciszka z rodz. 
Czajków; / + Martę Mierzejewską (Gr. 13); 
8.30 Dziękczynna w 39 r. ślubu Marianny i 
Zenona z prośbą o bł. Boże i opiekę MB; 10.00 
+ Stanisława Kołodzieja, Marię i Franciszka 
Pałysków; 11.30 + Szczepana Olszewskiego 
(27 r. śm.) i jego Rodziców oraz Jana; 13.00 
Za Parafian; 18.00 + Aleksandrę i Zygmunta 
Niesłuchowskich.

Ogłoszenia duszpasterskie 06.05.2007. 
V Niedziela Wielkanocna

sGościmy dzisiaj w naszej parafii księdza 
naszej diecezji pracującego na Białorusi. 
Opowie on trochę o swojej posłudze, a po 
Mszy św. przed kościołem będzie zbierał 
ofiary na budowę kościoła.

 sDzisiaj wypada I niedziela miesiąca. 
Po Mszy św. o godz. 13.00 Nabożeństwo 
Adoracyjne i Procesja Eucharystyczna. 
Potem spotkanie Kół Żywego Różańca. O 
godz. 17.00 w salce na plebanii katecheza 
dla rodziców i rodziców chrzestnych przed 
Sakramentem Chrztu.
sWe wtorek 8 maja przypada Uroczystość 

św. Stanisława biskupa i męczennika, 
głównego Patrona Polski. Zapraszamy na 
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Mszę św. o godz. 18.00. Jest to też dzień 
imienin Biskupa Pomocniczego naszej 
diecezji biskupa Stanisława Kędziory. 
Polecajmy Bogu w naszym modlitwach 
osobę i posługę solenizanta. 
s8 maja o godz. 19.00 pierwsza próba 

dzieci przed Rocznicą I Komunii św. 
Obecność dzieci obchodzących Rocznicę 
obowiązkowa. 
sJest bardzo dużo prac porządkowych 

wokół kościoła i w kościele. Sami nie 
damy rady – potrzebujemy pomocy. W 
najbliższą sobotę organizujemy więc akcję 
porządkowania terenu (znajdzie się zajęcie 
dla co najmniej 20 – 30 osób). Mamy nadzieję 
na liczny udział naszych parafian, zupa w 
południe zapewniona ;-). Można przynieść 
ze sobą grabie, lub miotłę. Bardzo prosimy 
o pomoc.
sZa tydzień w naszej parafii Niedziela 

Powołań. Będziemy gościć grupę kleryków 
Warszawsko-Praskiego Seminarium 
Duchownego.  Przyjadą do nas ,  by 
opowiedzieć trochę o Seminarium. Taca za 
tydzień będzie przeznaczona na  Seminarium 
Duchowne naszej Diecezji.
s W niedzielę za tydzień 13 maja, 

wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej 
– nasze serca skierujemy do Pani Fatimskiej. 
Objawiając się trojgu portugalskim 
pastuszkom prosiła o modlitwę i pokutę za 
grzeszników, a dla uproszenia pokoju na 
świecie - o nabożeństwo do Jej Niepokalanego 
Serca. Wiemy, jak bardzo orędzie fatimskie 
związane jest z naszym narodem. Pamiętajmy 
o okazywaniu Matce Bożej Fatimskiej 
wdzięczności za ocalenie życia naszego 
ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II, dziś 
już Sługi Bożego, po zamachu 13 maja 1981 
roku i za kolejne, piękne lata jego pontyfikatu. 
Przypomnijmy, że pierwsze objawienie w 
Fatimie miało miejsce 13 maja 1917 roku, a 
więc dokładnie 90 lat temu. W naszej parafii 
rozpoczynamy comiesięczne nabożeństwo 
fatimskie. Każdego 13 dnia miesiąca (do 
października włącznie) zapraszamy na godz. 
19.00 do kościoła na nabożeństwo połączone 
z procesją fatimską.
sW niedzielę za tydzień po Mszy św. o 

godz. 11.30 spotkanie dla zainteresowanych 
kolonijnym wyjazdem do Białego Dunajca. 
sMiesiąc maj zwraca naszą uwagę na postać 

Maryi. Jest ona najpewniejszą przewodniczką 
do Nieba. Uczymy się od Niej wiary i 
zaufania Bogu. Niech pomocne nam będą 
w tym nabożeństwa majowe odprawiane w 
naszym kościele codziennie o godz. 17.30. 
Tematem tegorocznych rozważań majowych 
jest Tajemnica Kościoła.
sZapraszamy na jednodniową pielgrzymkę 

do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Krakowie – Łagiewnikach. Planujemy ją na 
9 czerwca, koszt 45 zł. Już dzisiaj można 
zapisywać się w zakrystii lub w kancelarii.  

 

Co to jest miłość? Czym jest mi-
łość?

- wspieraniem ubogich, potrzebu-
jących? (gdybym rozdał na jałmużnę 
całą majętność moją, lecz miłości bym 
nie miał, byłbym niczym. 1Kor. 13,1-
13)

- oddaniem, poświęceniem siebie 
dla innych? (gdybym ciało wystawił na 
spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic 
bym nie zyskał.)

Cechy miłości podaje Św. Pa-
weł w liście do Koryntian 1Kor. 
13.1-13:

Miłość jest cierpliwa, łaskawa, nie 
zazdrości, nie szuka poklasku, nie uno-
si się pychą, nie dopuszcza się bezwsty-
du, nie szuka swego, nie unosi się gnie-
wem, nie pamięta złego, nie cieszy się 
z niesprawiedliwości, lecz współweseli 
się z prawdą, wszystko znosi, wszystkie-
mu wierzy, we wszystkim pokłada na-
dzieję, wszystko przetrzyma.

Czym jest miłość, albo czym 
różni się miłość od nienawiści 
doświadczyłem w czasie zabawy. Bok-
sowałem się z synem - używaliśmy 
rękawic bokserskich i staraliśmy się 
panować nad uderzeniami, ale i tak 
z walki wyszliśmy obaj posiniaczeni. 
Wtedy uświadomiłem sobie, że otrzy-
mane siniaki bolą, ale bolą mało - obaj 
śmieliśmy się, żartowaliśmy z walki. O 
ileż bardziej te siniaki bolałyby, gdyby-
śmy otrzymali je w złości, nienawiści. 
Gdybym ja podszedł do syna (bądź on 
do mnie) i w złości pobiłbym go pięś-
ciami - otrzymane siniaki bolałyby nie-
porównywalnie bardziej.

Cierpienie człowieka związane jest z 
bólem fizycznym, ale dużo więcej z bra-
kiem miłości od drugiej osoby.

Dziecko może się prawidłowo rozwi-
jać tylko w atmosferze miłości. Dorośli 
też tej miłości pragną i potrzebują. 
Może tego swojego pragnienia dorośli 
nie potrafią wyrazić tak silnie jak np. 
zwierzęta (psy często biegną do swojego 
właściciela łasząc się i tuląc do niego, 
wpraszają się o głaskanie i pieszczo-
ty), ale nasze pragnienie miłości jest 
olbrzymie.

Miłość. Gdy ona panuje: - jak do-

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie 
miłowali tak, jak Ja was umiłowałem”    J. 13.34

brze jest w rodzinie, w domowym og-
nisku; - jak dobrze jest w pracy - nawet 
gdy trzeba pracować po godzinach; 
- jak dobrze jest w szpitalu, bo skończy-
łem 60 lat, a nie muszę się obawiać, że 
będę przez wszystkich zbywany; jak do-
brze jest w relacjach między narodami, 
mniejszościami, państwami; ... .

“Miłujcie się wzajemnie, jak Ja 
was umiłowałem” J. 13,34

Przejrzyjmy w wolnej chwili jeszcze 
raz cztery ewangelie i zwróćmy uwagę 
na stosunek Pana Jezusa do ludzi, do 
uczniów: jak często pojawiają się zwro-
ty: “Jezus spojrzał z miłością na kogoś”, 
“umiłowany uczeń”. Pan nasz daje 
nam jako miarę miłości samego siebie. 
On nas kocha, umarł za nas, byśmy my 
mogli żyć - pamiętajmy o tym, szczegól-
nie wtedy, gdy wydaje się nam, że nikt 
nas nie kocha.

W świecie miesza się miłość i niena-
wiść - i dobrze. Nie sztuką jest miłować 
kogoś, kto nas kocha - sztuką jest miło-
wać i dobrze życzyć temy, który nas nie-
nawidzi, który nas krzywdzi, źle nam 
robi. Możemy się wykazać jakością na-
szej miłości.

Miłość to przedsionek nieba. 
Miłując możemy doświadczać nieba 
na ziemi, bo tam będzie tylko miłość.

Miłość to może czas, który mogę dać 
drugiej osobie. Ojciec Święty, Jan Pa-
weł II, o którym mówi się, że kochał 
ludzi, nigdy nie spieszył się (a miał tyle 
obowiązków, napięte terminy) - miał 
czas i dla polityka, męża stanu i dla 
chorego na nowotwór małego dziecka. 
Rozmawiał z jednym i drugim, tak 
jakby byli najważniejszymi ludźmi na 
świecie.

Czy czas to pieniądz, czy czas 
to miłość?

W moim dzieciństwie znajomy 10. 
latek z Ursusa zamieścił w piśmie dla 
dzieci ogłoszenie: prosił dzieci, które 
czują się samotne, by napisały o swojej 
samotności i wysłały do niego list. W 
ciągu kilku tygodni dostał kilkaset li-
stów. Od tamtego czasu życie w Polsce 
znacznie przyśpieszyło się. Spróbujmy 
nasz czas napełnić miłością - tą zapo-
wiedzią nieba.  

   Mirek






