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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Dz 19,1-8; Ps 68,2-7; Kol 3,1; J 16,29-33; 
WT.: Dz 20,17-27; Ps 68,10-11.20-21; J 14,16; J 
17,1-11a; ŚR.: Dz 20,28-38; Ps 68,29-30.33-36; 
J 17,21; J 17,11b-19; CZ.: Dz 22,30;23,6-11; Ps 
16,1-2.5.7-11; J 17,21; J 17,20-26; PT.: Dz 25,13-
21; Ps 103,1-2.11-12.19-20; J 14,26; J 21,15-19; 
SB.: Dz 28,16-20.30-31; Ps 11,4.5.7; J 16,7.13; 
J 21,20-25. 
(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 APOSTOLSKICH 
(Dz 1, 1-11)
Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co 
Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, 
w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń 
Apostołom, których sobie wybrał, a potem został 
wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele 
dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści 
dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspól-
nego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, 
ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode 
Mnie - /mówił/ - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce 
zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali 
Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz kró-
lestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz 
znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, 
ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego 
moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i 

w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po 
tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i 
obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie 
wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, 
przystąpili do nich dwaj mężowie w białych sza-
tach. I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i 
wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was 
do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go 
wstępującego do nieba.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA DO 
EFEZJAN (Ef 1, 17-23)
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, 
dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym 
poznaniu Jego samego. [Niech da] wam światłe 
oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja 
waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego 
dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny 
ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na 
podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On 
je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej 
prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką 
Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, 
i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie 
tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko 
poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił 
nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego 
Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszel-
kimi sposobami.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
ŁUKASZA (Łk 24, 46-53)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest 
napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie 
nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim 
narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście 
świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego 
Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie 
uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku 
Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich 
błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do 
nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością 
wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w 
świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Intencje Mszy œw. od 20.05. do 27.05.2007  r.
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.
Poniedziałek  21.05. 
7.00 Dziękczynna za szczęśliwą operację 
z prośbą o dalszą opiekę nad zdrowiem 
Moniczki; / + Stefanię Chustecką (3 r. 
śm.); 7.30 + Martę Mierzejewską (Gr. 21); 
/ + Kazimierza Smolińskiego (17 r. śm.), 

Marcjannę i Leona Goździewskich, Michalinę i 
Bolesława Łasiewickich; 1800  + Mieczysława 
Biernat.
Wtorek 22.05. 
7.00 + Stanisławę Kocon; 7.30 + Martę 
Mierzejewską (Gr. 22); / + Karolinę (9 r. 
śm.), Janinę i Boleslawa Laskusów; 18.00 
+ Helenę, Antoniego i Ryszarda Molaków, 
Krystynę Suchańską, Wiktorię i Bartłomieja 
Madejaków.
Środa 23.05. 
7.30  + Martę Mierzejewską (Gr. 23); / + 
Zdzisława, Aleksandra, Wandę i Władysławę 
Pytlarczyków; 18.00 Dziękczynna za wszelkie 
łaski i o zdrowie i bł. Boże dla Iwony i całej 
rodziny Rupniewskich; + Feliksa Czaplińskiego 
(6 r. śm.); + Mariannę Rogowską.
Czwartek 24.05. - NMP Wspomożycielki 
Wiernych
7.30 + Martę Mierzejewską (Gr. 24); + 
Mieczysława Biernata (7 r. śm.); 18.00 + 
Stanisławę Kowalczyk.
Piątek 25.05.
7.00 + Zofię i Feliksa Kulenty, Filipine i 
Michała Czopek; 7.30 + Martę Mierzejewską 
(Gr. 25); O bł. Boże, w dorosłym życiu, dla 
Michała w 18 urodziny; 18.00 + Wacława 
Mazura (23 r. śm.).
Sobota 26.05. 
7.00 + Kazimierę Myszkowska, Bogumiłę 
Salwin; / O bł. Boże i opiekę MB dla Lidii 
i Romana oraz dzieci: Piotra i Moniki; 7.30 
+ Martę Mierzejewską (Gr. 26); / + Zofię 
Suchecką; 18.00 + Urszulę Dziennniak.
Niedziela 27.05.  ZESŁANIE DUCHA 
ŚWIĘTEGO

7.00 + Marcina (13 r. śm.) i Ryszarda (20 
r. śm.) Kowalskich; 8.30 + Aleksandra (5 
r. śm.) i Janinę Orzełowskich, Stanisława 
Jaroń; / + Martę Mierzejewską (Gr. 27); 
10.00 + Stanisłąwę, ludwika, Henryka, 
Rozalię, Stanisława Witanów, Józefę i Jana 
Truszewskich, Sewerynę Bogucką, Eugeniusza 
Książka, Gustawę Repsz; 11.30 Rocznica I 
Komunii Świętej; 13.00 Za Parafian; 18.00 + 
Wandę Wójcicką (7 r. śm.).

Ogłoszenia duszpasterskie 20.05.2007.  
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

VII Niedziela Wielkanocna
§Dzisiaj dzień I Komunii św. w naszej parafii. 

Podczas Mszy św. o godz. 11.30 grupa dzieci po 
raz pierwszy przyjmie Pana Jezusa w Komunii 
św. W najbliższym tygodniu dzieci te będą 
przeżywały tzw. Biały Tydzień. W niedzielę 
za tydzień zaś podczas Mszy św. o godz. 11.30 
odbędzie się Uroczystość Rocznicowa I Komunii 
św.
§Trwa Nowenna do Ducha św. Codziennie na 

godz. 17,30 zapraszamy na nabożeństwa majowe 
połączone z Nowenną przed przypadającą za 
tydzień niedzielą Zesłania Ducha św. 
§Prosimy tych, którzy zechcą należeć do 

Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Warszawsko – Praskiej 
o przekazanie z zakrystii lub kancelarii swoich 
wypełnionych deklaracji członkowskich. 
§ 9 czerwca do Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach 
pojedziemy dwoma autokarami. Wyjazd o godz. 
5.00 rano, koszt 45 zł. Zostało już tylko 20 miejsc 
wolnych w drugim autokarze. Można zapisywać 
się w zakrystii lub w kancelarii.
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Serdecznie zapraszam 
na drugi Marsz dla Życia i Rodzi-

ny. W niedzielę, 20 maja wyruszamy o 
godz. 12.30 spod Sejmu (zbiórka o godz. 
12.00) i przejdziemy Traktem Królewskim 
do Rynku Nowego Miasta.

Marsz dla Życia i Rodziny jest manife-
stacją przywiązania do wartości rodzin-
nych i poszanowania życia każdej osoby 
od poczęcia do naturalnej śmierci.

Marsz jest inicjatywą organizacji poza-
rządowych Fundacji Pro oraz SKCh im. 
Ks. Piotra Skargi. Do udziału zaproszone 
są wszystkie osoby i organizacje poza-
rządowe pozytywnie nastawione do idei 
praw człowieka, przyjazne życiu i rodzi-
nie. Inicjatywa ma charakter społeczny, 
w związku z tym nie przewidujemy udzia-
łu w Marszu żadnej partii politycznej.

Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi!
Pozdrawiam, Łukasz Wróbel

Komitet Organizacyjny Marszu 
dla Życia i Rodziny

lukasz@fundacjapro.org.pl

Kochana Mamo!
Dziękuję Ci za Twoją miłość do 

mnie, że pomagałaś mi poznawać 
świat, pokazywałaś to co piękne wo-
kół nas.
Dziękuję Ci, że uczyłaś mnie mod-

lić się, szanować Pana Boga, ludzi.
Dziękuję Ci za Twoje nieprzespa-

ne noce, gdy czuwałaś nade mną w 
czasie choroby.
Dziękuję Ci za Twoje wczes-

ne wstawanie rano, bo chciałaś mi 
przygotować kanapki do szkoły, do 
pracy.
Dziękuję Ci za niepowtarzalną at-

mosferę w domu, którą tworzysz.
Dziękuję Ci, Mamo, za Twoją 

troskę o mnie, że dyskretnie towa-
rzyszysz mi w moich radościach i 
smutkach, że zawsze mogę na Ciebie 
liczyć.
Dziękuję Ci, raz jeszcze, za Twoją 

miłość do mnie, jest ona odblaskiem 
miłości Boga do ludzi - doświadcza-
jąc Twojej miłości, łatwiej mi zro-
zumieć i poznać, co znaczy, że Pan 
Bóg mnie kocha.
            Twoje dziecko

Ps. 26 maja świętujemy Dzień Mamy - 
okażmy naszym Mamom miłość, a jeżeli 
odeszły już do naszego wspólnego Ojca w 
niebie, polećmy Je Bożej miłości i Bożemu 
miłosierdziu w żarliwej modlitwie.

W Warszawie w Sali Kongresowej  w 
dniach 11-13.05.07r. odbył się IV Świato-
wy Kongres Rodzin pod hasłem „Rodzina  
Wiosną  dla  Europy i Świata”

Porzednie kongresy odbyły się w takich 
miastach jak:

 Praga - Deklaracja 1997
 Genewa - Deklaracja 1999
 Meksyk - Deklaracja 2004
Główne cele Kongresu to:
sPromocja rodziny, jako naturalnej i pod-

stawowej komórki życia społecznego; 
sPropagowanie niezbywalnych praw ro-

dziny nierozłącznie związanych z prawami 
człowieka; 
sPrzypomnienie misji rodziny, jako 

wspólnoty miłości i solidarności, która 
najpełniej przekazuje wartości kulturowe, 
etyczne, społeczne, duchowe i religijne; 
sStworzenie forum działań na rzecz ro-

dziny reprezentowanego przez polityków, 
liderów oraz członków różnych grup wy-
znaniowych i organizacji działających na 
rzecz rodziny; 

ŚW. ANDRZEJ BOBOLA
Czasy, w których przyszło 

pracować św. Andrzejowi, były 
bardzo burzliwe. Nieustanne 
wojny z Rosją, ze Szwecją, z 
Kozakami oraz Tatarami nisz-
czyły kraj i wyludniały całe 
okolice. Pińsk jako miasto po-

granicza był szczególnie narażony. Polesie było 
w tym czasie (XVII w.) obszarem, na którym 
ścierały się wpływy trzech różnych wyznań: ka-
tolicyzmu w wersji rzymskiej, katolicyzmu w wer-
sji unickiej i prawosławia. Najbardziej zagrożeni 
byli misjonarze. 

16 maja 1657 r. Bobola został pojmany przez 
kozaków i po torturach, zamordowany.

Złożone w Pińsku ciało zamęczonego ks. An-
drzeja stało się przedmiotem kultu religijnego. 

Od tego momentu kult Andrzeja Boboli po-
czął zataczać coraz szersze kręgi. Jego sława 
sięgnęła za granicę, gdzie wydrukowano o nim 
pierwsze monografie. Mimo to próby wyniesie-
nia go na ołtarze szły opornie. W 1755 r. papież 
Benedykt XIV wpisał Andrzeja Bobolę na listę 
męczenników za wiarę.

20 lipca 1922 r. ciało Andrzeja Boboli zostało 
zabrane przez wysłanników Kremla do Moskwy 
i umieszczone jako ciekawostka w gmachu 
Higienicznej Wystawy Ludowego Komisariatu 
Zdrowia.

Gdy wkrótce ZSRR dotknęła klęska głodu, 
ginącemu narodowi z wydatną pomocą pospie-
szył papież Pius XI. Sowiecki rząd zgodził się 
wówczas na wydanie relikwii Papieżowi pod wa-
runkiem, że nie zostaną one przewiezione przez 
Polskę. Trumna dotarła do Rzymu i została zło-
żona w Bazylice św. Piotra.

sDzielenie się doświadczeniami i osiąg-
nięciami dla umocnienia postaw prorodzin-
nych, indywidualnych i wspólnotowych; 

Globalizacja idei prorodzinnych i środ-
ków ich przekazywania; 
sWspólne świętowanie - jedność w róż-

norodności; 
sKształtowanie kultury życia małżeń-

skiego poprzez właściwą troskę o wzajem-
ne dobro współmałżonków i dzieci.

Spotkanie na forum IV Światowego 
Kongresu Rodzin liderów i przedstawicie-
li organizacji prorodzinnych, polityków, 
przedstawicieli samorządów, środowisk 
naukowych i twórców oraz rodzin z wielu 
krajów potwierdza: 

znaczenie rodziny, jako związku natural-
nego, stanowiącego wspólnotę miłości i so-
lidarności, a także potrzebę ochrony praw 
rodziny wynikających z praw człowieka w 
budowaniu przyszłej demokracji.

(od Redakcji: Współorganizatorami tego-
rocznego Kongresu byli nasi parafianie pp. 
Maria i Sławek Kaczorek - para diecezjalna 
Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie)

IV ŚWIATOWY KONGRES RODZIN

Dnia 17 kwietnia 1938 roku papież Pius XI do-
konał uroczystej kanonizacji bł. Andrzeja. Z oka-
zji 300-lecia śmierci Męczennika (16 V 1957) pa-
pież Pius XII wydał encyklikę ku czci Świętego. 
W roku 1938 relikwie zostały podarowane War-
szawie i uroczyście przywiezione do Warszawy, 
gdzie spoczęły w kryształowej trumnie w kaplicy 
jezuitów przy ul. Rakowieckiej we wzniesionym 
w latach osiemdziesiątych sanktuarium.

Ku czci św. Andrzeja Boboli wystawiono w 
Polsce kilkanaście kościołów i tyleż kaplic.

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli 
Patrona Polski

Święty Andrzeju Bobolo, 
nasz wielki Patronie! 
Dziękujemy Wszechmocnemu za to, 
że do świętych Wojciecha i Stanisława, 
patronów z początku naszych dziejów, 
dodał u boku Królowej Polski Ciebie. 
Twoje życie dopełniło się męczeństwem 
w krytycznym okresie pierwszej Rzeczypo-
spolitej, 
a Twoja świętość uznana została 
przy końcu drugiej Rzeczypospolitej, 
której odrodzenie przepowiedziałeś. 
Obecnie w niepodległej Ojczyźnie 
patronujesz odnowie naszego życia, 
tak osobistego, jak i społecznego, 
żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i 
świecie. 
Niech Twój patronat zjednoczy nas 
w miłości przez wiarę w imię Jezusa Chrystu-
sa, 
Twojego i naszego Pana, 
który z Ojcem żyje i króluje 
w jedności Ducha Świętego 
przez wszystkie wieki wieków.
Amen. 


