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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH (Dz
15,1-2.22-29)
Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci wAntiochii: Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według
zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów
między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono,
że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich
uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do
Apostołów i starszych. Wtedy Apostołowie i starsi
wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi
przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas,
i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i
Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie
braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w
Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że
niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i
zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych

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 16.0018.00. 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

Intencje Mszy œw. od 13,05. do 20.05.2007 r.
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.
Poniedziałek 14.05. - św. Macieja
7.00 + Henryka Parzyszka (1 r. śm.); / + Zofię
Sadowską; 7.30 + Martę Mierzejewską (Gr.
14); / O bł. Boże i wszelkie potrzebne łaski
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duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać
mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą
i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa
Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc
Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo.
Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie
nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co
konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych
bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od
tego. Bywajcie zdrowi!
CZYTANIE Z APOKALIPSY ŚWIĘTEGO JANA
(Ap 21,10-14.22-23)
Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką
i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem,
zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga.
źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu:
Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście
bram, a na bramach - dwunastu aniołów i wypisane
imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy
trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu
trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw
fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu
Apostołów Baranka. A świątyni w nim nie dojrzałem:
bo jego świątynią jest Pan, Bóg wszechmogący oraz
Baranek. I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by
mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego
lampą - Baranek.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO
JANA (J 14,23-29)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie kto
miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec
mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy
u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie
zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie,
nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem przebywając wśród was. A
Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w
moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój
zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje
świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze
ani się lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem:
Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie
miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo
Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem
wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy
się to stanie.
Nasza codzienna modlitwa
PN.: Dz 1,15-17.20-26; Ps 113,1-8; J 15,16; J 15,917; WT.: Dz 16,22-34; Ps 138,1-3.7c-8; J 16,7.13; J
16,5-11; ŚR.: Ap 12,10-12a lub 1Kor 1,10-13.17-18;
Ps 34,2-9; J 17,20-26; CZ.: Dz 18,1-8; Ps 98,1-4;
J 16,16-20; PT.: Dz 18,9-18; Ps 47,2-7; J 16,28;
J 16,20-23a; SB.: Dz 18,23-28; Ps 47,2-3.8-10; J
16,28; J 16,23b-28.

oraz opiekę MB dla Zosi w 12 urodziny; 18.00
+ Zofię i Stanisława Wójcickich.
Wtorek 15.05.
7.00 + Zofię, Piotra, Mieczysława i Zofię; /
+Zofię Obrycką; / + Zofię Mucha; 7.30 + Martę
Mierzejewską (Gr. 15); / + Zofię Górka; 18.00
+ Helenę i Jana Pobożnych, brata Mariana i
Zofię Kuźnia.
Środa 16.05. - św. Andrzeja Boboli
7.00 + Andrzeja Kistowskiego oraz jego
Rodziców i Chrzestną Agnieszkę; 7.30 + Martę
Mierzejewską (Gr. 16); / + Stanisława i Helenę;
18.00 Dziękczynna w 40 r. urodzin Dariusza
z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla Jubilata,
Żony i Dzieci; + Stefanię i Romana oraz Wita
Ciechowskich; + Bronisławę, Franciszka i
Tadeusza Zawadzkich; +Zofię i Władysława
Krupaków, Zofię, Mariannę i Władysława
Stokowskich, Zofię i Mikołaja Kaczmarskich.
Czwartek 17.05.
7.00 + Jana i Annę Kraszewskich; / + Stanisława
Basaka; 7.30 + Martę Mierzejewską (Gr. 17);
18.00 + Feliksę Gruba.
Piątek 18.05.
7.00 + Zbigniewa Chejaka; / + Stanisława
Basaka; 7.30 + Martę Mierzejewską (Gr. 18);
18.00 O bł. Boże Ducha Świętego oraz opiekę
MB dla Tomasza w 18 urodziny.
Sobota 19.05.
7.00 + Marię i Witolda Gawryjołków, Janinę
Pytel; 7.30 + Martę Mierzejewską (Gr. 12); / +
Marka Kuracha, Janinę i Jakuba Kurek; 18.00
+ Jana, Monikę, Zenobię, Stanisławę, Danutę
Tobiaszów, Ryszarda Sieraj, cr. Tobiaszów i
Sierajów.

Niedziela 20.05. 7 N. Wielkanocna
7.00 + Edwarda i Mariana Ciesielskich; 8.30 +
Zofię Telega; / + Martę Mierzejewską (Gr. 20);
10.00 O b ł. Boże i opiekę MB dla Rodziny
Krajewskich i Szymańskich; 11.30 I Komunia
Święta; 13.00 Za Parafian; 18.00 + Karolinę,
Reginę i Jerzego Frankowskich.

(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 13.05.2007r.
VI Niedziela Wielkanocna
 Dzisiaj w naszej parafii niedziela
seminaryjna. Serdecznie witamy dzisiaj w
naszej wspólnocie parafialnej ks. prałata
Piotra Klimka, Rektora naszego Warszawsko
– Praskiego Seminarium Duchownego, który
wraz z kilkoma alumnami przyjechał na
dzisiejszą niedzielę, aby przybliżyć nam nieco
życie seminaryjne. Jak ogłaszaliśmy jest to
też okazja do wsparcia finansowego naszego
seminarium: ofiary zbierane dzisiaj na tacę
są przeznaczone na ten właśnie cel. Młodzież
zaś męska (nie tylko ministranci i lektorzy)
niech popatrzy na tych kleryków i być może
już niedługo niech zasili ich grono przez
wstąpienie do Seminarium Duchownego. W
całym Kościele trwa nieustannie modlitwa o
dobrych Bożych żniwiarzy. Modlimy się również
za kleryków naszego Seminarium, by wytrwali
w powołaniu i dobrze przygotowali się do pracy
w „Pańskiej winnicy”. Nie zapominamy też w
naszych modlitwach o przełożonych i kadrze
profesorskiej Seminarium.
 Dzisiaj przypada wspomnienie Matki
Bożej Fatimskiej. 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. Zapraszamy dzisiaj na godz.
19.00 na pierwsze Nabożeństwo fatimskie
połączone z procesją.
Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie
dla zainteresowanych kolonijnym wyjazdem do
Białego Dunajca.
W najbliższy piątek (18 maja) od godz.
16.30 spowiedź dzieci i rodziców przed I
Komunią św.
Uroczystość I Komunii św. w naszej parafii
odbędzie się w niedzielę za tydzień o godz.
11.30.
 Zapraszamy na nabożeństwa majowe
odprawiane w naszym kościele codziennie o
godz. 17.30. Tematem tegorocznych rozważań
majowych jest Tajemnica Kościoła.
Dnia 8 grudnia 2000 roku zostało powołane
do życia Towarzystwo Przyjaciół Wyższego
Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko
- Praskiej. Celem Towarzystwa jest niesienie
pomocy duchowej i materialnej alumnom
naszego nowego seminarium oraz duchowe
wspieranie kapłanów diecezji. Pragniemy u nas
założyć Koło Parafialne Przyjaciół Seminarium.
Bliższe informacje w zakrystii lub kancelarii.
Prosimy chętnych o wzięcie i wypełnienie
deklaracji członkowskich.
Zapraszamy na jednodniową pielgrzymkę
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Krakowie – Łagiewnikach. Planujemy ją na 9
czerwca, koszt 45 zł. Można zapisywać się w
zakrystii lub w kancelarii.

Stefan Wyszyński
do kleryków, 1972 r.
...”Jesteście ludźmi, wśród ludzi, wychowujecie
się na sługi ludzi i będziecie posłani - jak Chrystus - nie do świętych, ale do źle się mających, do
grzeszników i celników. … Dlatego tu w Seminarium musimy się uczyć delikatności wobec człowieka słabego, kimkolwiek by nie był,… Musicie
się uodpornić, musicie nabyć mądrości rozeznania
siebie, niedziwienia się niczemu, współczucia ze
wszystkimi. .. Musicie wykształtować w sobie wolę
pomocy każdemu człowiekowi i współdziałania
ku dobru. Bo wy pójdziecie do ludzi, którym takiej
właśnie pomocy potrzeba”.
Seminarium
Nazwa seminarium wywodzi się od łacińskiego
słowa seminarium, które oznacza “szkółkę młodych
drzewek lub roślin”. Jako określenie na strukturę
formacyjną w Kościele pojawiło się dość późno, bo
dopiero po odnowie Soboru Trydenckiego (1545 1563). Do czasu Soboru Trydenckiego seminaria
duchowne nie istniały. Kandydaci do kapłaństwa
zgłaszali się do biskupa, deklarując chęć przyjęcia
święceń i w niedługim czasie je otrzymywali. Czasem odbywali studia na uniwersytetach, z których
każdy posiadał wydział teologiczny.
Pierwsze Seminarium duchowne w Polsce erygował we Włocławku 16 sierpnia 1569 Stanisław
Karnkowski.
Kleryk (inaczej Alumn) - to student semina-

OBAJWIENIA FATIMSKIE
13 maja 1917
roku Łucja (10
lat), Franciszek
(9 lat) i Hiacynta
(7 lat) pasą stado
w Cova Da Iria,
w parafii Fatima.
Około południa,
po odmówieniu różańca, jak to czynią zazwyczaj,
wracają do swoich zabaw. Nagle widzą błysk
światła podobny do błyskawicy. Chcą odejść, lecz
druga błyskawica rozświetla miejsce, w którym
się znajdują. A po chwili spostrzegają na szczycie
młodego, zielonego dębu “Panią jaśniejąca mocniej niż słońce”. W rękach trzyma biały różaniec.
Pani mówi do trojga pastuszków: “Nie bójcie się,
przychodzę z Nieba... Przyszłam prosić was o to,
abyście przychodzili tutaj każdego 13-tego, przez
kolejne 6 miesięcy o tej samej godzinie. Później
powiem wam kim jestem i czego oczekuję. Wy
pójdziecie do Nieba. Ofiarujcie się Bogu, wyraźcie
zgodę na wszystkie cierpienia jakimi zechce was
doświadczyć, jako zadośćuczynienie za grzechy,
którymi jest znieważany i jako przebłaganie za
nawrócenie grzeszników. Dużo wycierpicie, ale
łaska Boża będzie waszym wsparciem. Odmawiajcie codziennie różaniec za pokój dla świata i
koniec wojny”.
Każde z objawień trwa kwadrans i przyciąga
coraz większe tłumy świadków. Podczas szóstego objawienia wydarzył się wielki cud słoneczny.
Został opisany przez ówczesne gazety następująco: “Słońce jest podobne do matowej, srebrnej
blaszki i można patrzeć na nie bez najmniejszego trudu. Słońce zadrżało, wykonało gwałtowne
ruchy jakich nigdy dotychczas nie obserwowano,
wykraczające poza wszelkie prawa kosmiczne...

Słońce “tańczyło”...” Zjawiska tego nie zarejestrowało żadne obserwatorium astronomiczne - w
związku z tym, nie można go nazwać naturalnym
- a jednak zostało zaobserwowane przez tysiące
osób - wierzących i niewierzących, dziennikarzy
oraz przez ludzi, którzy znajdowali się w odległości wielu kilometrów, co dowodzi, ze nie było to
zbiorowe przywidzenie. Przed tym cudem Maryja
powiedziała: “Ja jestem Panią Różańca Świętego.
Chcę, aby w tym miejscu wzniesiono na moją
cześć kaplicę; aby nie zaprzestano codziennego odmawiania różańca; aby nie znieważano już
Boga, naszego Pana...” Później, Najświętsza Panna ukazała się jeszcze Łucji (w 1925, 1926 i 1929
roku), aby prosić ja o obchodzenie pierwszych
sobót miesiąca - odmawiając Różaniec, spowiadając się i przyjmując Komunię świętą w intencji
naprawienia zniewag wyrządzonych Niepokalanemu Sercu Maryi.
Dwoje młodszych dzieci - Franciszek i Hiacynta
zmarło niedługo po objawieniach (w 1919 i 1920
roku). Łucja została zakonnicą i zmarła w wieku
98 lat 13 lutego 2005 roku.
Nabożeństwo Fatimskie, zwane także “Różańcem Pokutnym”, nawiązuje do objawień Matki
Bożej w Fatimie. Każdorazowo odmawia się jedną
z trzech jego części. Nabożeństwo to jest odpowiedzią na wezwania z Orędzia Maryi: do ożywiania kultu Niepokalanego Serca, do modlitwy
różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników,
stąd niektóre, wybrane tajemnice odmawia się
z rękami podniesionymi do góry. Tak modlił się
Chrystus na krzyżu, kiedy miał ręce przybite. Tak
się modlili chrześcijanie w katakumbach, kiedy
szerzyła się groza prześladowań. Błagali Boga o
miłosierdzie, a wyciągnięte ręce były symbolem
serc otwartych na dar Bożej łaski.

rium duchownego, przygotowujący się do pełnienia posługi duchownego.
Diakonat – najniższy stopień w trójstopniowej
hierarchii kapłaństwa urzędowego, w skład której
wchodzili diakoni (gr. diakonos - sługa), prezbiterzy (kapłani) i biskupi. Święcenia diakonatu czynią
diakona duchownym i pozwalają na sprawowanie
jako szafarzowi zwyczajnemu: sakramentu chrztu
św., sakramentu małżeństwa i Komunii św. Diakon
może ponadto odprawiać pogrzeb i błogosławić
wiernych, a także może poświęcać przedmioty
kultu religijnego. Ma prawo głoszenia kazań. W
kościele łacińskim, podczas święceń diakonatu,
kleryk przysięga celibat. Diakonat jest udzielany
w Kościele katolickim, na okres około roku przed
święceniami prezbiteratu. Istnieje również diakonat
stały.
Do X w. istniała również funkcja diakonisy.
Kobiety nie były jednak wyświęcane, powierzano
im tylko pewne funkcje pomocnicze w liturgii i obowiązki związane z działalnością charytatywną.
Historia Seminarium
Diecezja warszawsko – praska powstała 25
marca 1992 roku na mocy bulli papieskiej Totus
Tuus Poloniae Populus. Od samego początku jej
pierwszy Ordynariusz ks. Bp Kazimierz Romaniuk
pragnął, aby powstało seminarium diecezjalne. 29
września 1999 roku, Bp Romaniuk wraz ze swymi biskupami pomocniczymi, w obecności księży
dziekanów oraz władz samorządowych dokonał
uroczystego podpisania aktu erekcyjnego Semina-

rium, który wmurowano wraz z kamieniem węgielnym pobłogosławionym przez Ojca Świętego Jana
Pawła II 13 czerwca 1999 roku. Wszystkie prace
zakończono 6 grudnia 2000 roku.
8 grudnia 2000 roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podczas
uroczystej Eucharystii poświęcono gmach Seminarium. Na tę uroczystość swój list skierował Ojciec
Święty Jan Paweł II. Pisał on w nim m.in.: „Proszę
Boga, aby wasze Seminarium stanowiło zawsze
liczną i żywą wspólnotę, zespoloną głęboką miłością do Kościoła i wzajemnym poszanowaniem.
Niech trwa w nim nieustannie modlitwa, która jest
źródłem postępu życia duchowego. Niech rozważanie słowa Bożego i uczestnictwo w codziennej
Eucharystii pogłębia więź z Jezusem Chrystusem
– Dobrym Pasterzem”.
Ks. Jan Twardowski o Kapłaństwie

Kontakt z Redakcj¹ Biuletynu poprzez Kancelariê Parafialn¹. Nak³ad 1000 egz.

„Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch padam
i przed kapłaństwem klękam
W lipcowy poranek mych święceń
dla innych szary zapewne –
jakaś moc przeogromna
z nagła poczęła się we mnie
Jadę z innymi tramwajem –
biegnę z innymi ulicą –
nadziwić się nie mogę
swej duszy tajemnicą

www.parafiajozefow.pl

