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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Rdz 3,9-15.20 lub Dz 1,12-14; Ps 87,1-3.5-6; 
Łk 1,28; J 2,1-11 lub J 19,25-27; WT.: Syr 35,1-
12; Ps 50,5-8.14.23; Mt 11,25; Mk 10,28-31; ŚR.: 
Syr 36,1.4-5a.10-17; Ps 79,8-9.11.13; Mk 10,45; 
Mk 10,32-45; CZ.: So 3,14-18 lub Rz 12,9-16b; 
Ps: Iz 12,2-6; Łk 1,45; Łk 1,39-56; PT.: Syr 44,1.9-
13; Ps 1491-6.9; J 15,16; Mk 11,11-25; SB.: Syr 
51,12-20; Ps 19,8-11; Hbr 4,12; Mk 11,27-33.
(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 2, 1-11)
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się 
wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się 
słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego 
wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 
Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się 
rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszy-
scy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli 
mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał 
mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni 
Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy 
więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, 
bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym 
języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są 

Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia i podzi-
wu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny 
język ojczysty? - Partowie i Medowie, i Elamici, 
i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, 
Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych 
części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z 
Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabo-
wie - słyszymy ich głoszących w naszych językach 
wielkie dzieła Boże.
CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘ-
TEGO PAWŁA DO KORYNTIAN (1 Kor 12, 
3b-7. 12-13)
Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świę-
tego: “Panem jest Jezus”. Różne są dary łaski, lecz 
ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, 
ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz 
ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. 
Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] 
dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się 
z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo 
iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z 
Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu 
zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy 
to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. 
Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
JANA  (J 20, 19-23)
Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie 
przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z 
obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrod-
ku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie 
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój 
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. 
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 
Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, 
są im zatrzymane.

Intencje Mszy œw. od 27.05. do 03.06.2007  r.
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 + Stanisławę, 
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.).
Poniedziałek  28.05. - MNP Matki Kościoła
73.0 + Martę Mierzejewską (Gr. 28); 18.00  
Dziękczynna w 10 r. urodzin Antosia Żaka z 
prośbą o bł. Boże.
Wtorek 29.05. 
7.00 + Kazimierza Drewicza (m-c po śm.); 7.30 
+ Martę Mierzejewską (Gr. 29); 18.00 O bł. Boże 
i opiekę MB dla Pani Magdaleny.
Środa 30.05. 
7.00 + Emanuela Bagińskiego; 7.30  + Martę 
Mierzejewską (Gr. 30); / + Mieczysława Bogusza 
(8 r. śm.) i jego rodziców oraz cr. Skawskich 
i Adamczyków; 18.00 + Kazimierza i Ewę 
Cicheckich; + Anielę i Hipolita Tarasiuków.
Czwartek 31.05. - Nawiedzenia NMP
7.30 + Mariana Krupę (1 r. śm.); 18.00 + Anielę 
i Władysława Dąbrowskich, Władysławę 
Bartkiewicz.

Piątek 1.06.
7.30 + Jerzego (44 r. śm.) i Helenę (4 r. śm.) 
Mozerów, Zofię Zawadzką (10 r. śm.); 16.30 
+ Dziękczynna w 50 r. ślubu Adama i Zofii 
Srzęmboszów z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów 
i całej Rodziny; / Dziękczynna w 9 r. ślubu 
Radosława i Kamili z prośbą o bł. Boże i 
opiekę MB dla małżonków i Syna; 18.00 + 
Stanisława i Bonifacego Haryckich; + Jerzego 
Komorowskiego; + Leokadię i Bolesława 
Sternów, Danutę, Zbigniewa, Małgorzatę 
Kryków; + Jerzego Plucińskiego ( 12 r. śm.);
Sobota 2.06. 
7.00 + Wacława Zawadę; 7.30 Dziękczynna 
w 65 urodziny Jadwigi z prośbą o bł. Boże 
i opiekę MB dla Synów i ich rodzin; 17.00 
BIERZMOWANIE.
Niedziela 3.06.  Trójcy Przenajświętszej
7.00 + Aleksandra, Helenę i Hannę Płodowskich; 
/ + Mariannę i Stanisława Beredów, Weronikę 
Kaźmierską; 8.30 + cr. Piwowarskich i 
Szcześniaków; 10.00 + Jana Mioduchowskiego; 
11.30 + Zofię i Władysława Ćwieków, Jana 
i Henryka Mazków, Stanisława Grzegrzółkę; 
13.00 Za Parafian; 18.00 + Małgorzatę i Michała 
Borowieckich.

Ogłoszenia duszpasterskie 27.05.2007.  
Uroczystość Zesłania Ducha św.

s Chrystus Pan po zmartwychwstaniu 
przygotowywał uczniów do swego odejścia. 
Obiecał im zesłać swego 
Ducha. Który przypomniał im 
wszystko to, czego nauczał, 
przekonał świat o grzechu i 
sądzie. Ducha Pocieszyciel 
został nam właśnie dziś dany. 
Jest to największy owoc 
Zmartwychwstania i tą wyrazistą pieczęcią 
zamykamy okres paschalny. Zesłanie Ducha św. 
uczyniło z bojaźliwych i niejednokrotnie małej 
wiary uczniów Chrystusa prawdziwych świadków. 
Otwórzmy się i my na ten wielkanocny dar i 

tym samym stańmy się odważnymi świadkami 
Chrystusowej wiary.
sDzisiaj Rocznica Komunii św. w naszej 

parafii. Podczas Mszy św. o godz. 11.30 dzieci, 
które rok temu przystąpiły do I Komunii św. 
będą uroczyście obchodziły rocznicę tego 
wydarzenia. 
sJutro, w poniedziałek, 28 maja (drugi dzień 

Zielonych Świąt), obchodzimy wspomnienie  
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. 
Postać Maryi w tych dniach jest niezwykle 
wyraźna. Ona, oczekując razem z Apostołami 
w Wieczerniku na Ducha św., stała się wzorem 
modlącego się Kościoła. Na szczególną rolę 
Maryi w życiu pielgrzymującego ludu Bożego 
wskazywał Jan Paweł II, przyswajając w 
ten sposób wszystkim dziedzictwo Soboru 
Watykańskiego II. Msze św. w naszym kościele 
o godz. 7.00, 7.30 i 18.00. 
s28 maja przypada także 26 rocznica śmierci 

Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Prymas Tysiąclecia oddał cały naród w 
macierzyńską niewolę Maryi. Pamiętajmy w 
tym dniu zwłaszcza, aby w naszych modlitwach 
polecać Bogu przez Maryję sprawę jego rychłej 
beatyfikacji.
sW najbliższą sobotę i niedzielę będziemy 

gościć w naszej parafii Arcybiskupa Sławoja 
Leszka Głódzia – Ordynariusza naszej diecezji, 
który przybywa do nas z Wizytacją Kanoniczną. 
Jest to przewidziana prawem kanonicznym (raz 
na 5 lat) oficjalna wizyta biskupa i zapoznanie 
się z duszpasterstwem w danej parafii.  Dostojny 
Gość przyjedzie do nas w sobotę o godz. 17.00. 
Powitamy Go uroczyście, a ks. proboszcz 
przedstawi mu sprawozdanie o naszej parafii 
oraz wręczy symboliczne klucze i stułę. Potem 
ks. Arcybiskup udzieli młodzieży Sakramentu 
Bierzmowania. W niedzielę 3 czerwca nasz 
bp Ordynariusz będzie obecny na Mszach 
św. o godz. 10.00, 11.30 i 13.00. Na dwóch 
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Pierwsza Komunia Święta 
w Naszej Parafii

Nareszcie nadszedł ten długo przez 
wszystkich oczekiwany dzień. Poprzedzo-
ny był wspólnymi comiesięcznymi Mszami 
Świętymi, spotkaniami rodziców z księdzem 
Jackiem i siostrą Dorotą, gdzie ksiądz przy-
gotowywał duchowo  nas rodziców, a z sio-
strą ustalaliśmy szczegóły tej uroczystości.

Już wszystkie dzieci siedzą w ławkach. 
W kościele mnóstwo kwiatów, wystrojone 
dzieci, wzruszeni rodzice, wielu zaproszo-
nych gości.

Czekamy na ten najważniejszy moment, 
kiedy nasze dzieci przyjmą po raz pierwszy 
do swego serca Pana Jezusa i zadajemy 
sobie pytanie :

Czy dobrze przygotowaliśmy nasze 
dziecko?

Czy my swoim życiem pokazujemy, jak 
należy żyć wypełniając Przykazania Boże?

Dzieci klęczą i z przejęciem wypowiada-
ją każde słowa modlitwy, 

Jeszcze kilka chwil i przyjmą po raz 
pierwszy w życiu Pana Jezusa pod posta-
cią białej Hostii. Radość rozpiera wszystkie 
serca!

Dzieci wracają do ławek i jeszcze po-
dziękowania.

Razem z dziećmi wracamy do domów 
pełni radości, aby dalej w gronie rodzinnym 
świętować przyjęcie przez nasze pociechy 
Pana Jezusa.

Serdecznie dziękujemy za duchowe 
wsparcie księżom naszej parafii oraz sio-
strze Dorocie i siostrze Zofii.

Mama Konrada

Zesłanie Ducha Świętego 
-  to czas przełomu w rodzącym się 

Kościele.
Apostołowie, uczniowie Chrystusa, 

od tego momentu z wielką mocą i 
męstwem głoszą dobrą nowinę o 
Chrystusie.

Znaki, które im towarzyszą, są przy-
czyną zdumienia, zachwytu ludzi, ale i 
wielbienia Boga za jego miłość do lu-
dzi i za dary, którymi obdarza ludzi.

W naszej parafii 96 młodych osób 
przygotowuje się do sakramentu 
bierzmowania.

Polecajmy Bogu te osoby, by Bóg 
uzdolnił je do przyjęcia darów Ducha 
Świętego i świadczenia z mocą, mę-
stwem i wiarą o Bogu, który zbawia 
nas w Kościele.

Mirek

W ostatnią niedzielę 20 maja 2007 roku uczestniczyliśmy w Marszu dla Życia 
i Rodziny. Razem z ponad tysięczną rzeszą tych, dla których jest jasne, że życia i 
rodziny trzeba bronić przed inwazją pseudowartości, promowaniem antyrodziny 
na fali walki z tradycją chrześcijańską, przeszliśmy spod Sejmu na Rynek No-
wego Miasta. Nasz marsz spotkał się z żywym zainteresowaniem mieszkańców 
Warszawy, którzy nas serdecznie pozdrawiali. Podczas marszu grały dla nas 
zespoły promujące chrześcijańską kulturę. Na transparentach widniały hasła 
domagające się prawa do życia dla każdego poczętego dziecka, promujące chrześ-
cijański model rodziny z matką, ojcem i dziećmi. Były również hasła piętnujące 
homoseksualizm i inne grzechy społeczne.

Żyjemy w ciekawych czasach, w których ofensywa szatana polega na negowa-
niu oczywistości. Parlamenty uchwalają prawa sprzeczne z naturą i dlatego ko-
nieczne są akcje promujące normalność, takie jak Marsz dla Życia i Rodziny.

Potrzebna jest również presja na polski rząd i parlament, które w rzeczywi-
stości niewiele robią dla rodziny a przede wszystkim w dalszym ciągu utrzymują 
politykę dyskryminacji podatkowej normalnej rodziny.

Oby w przyszłym roku było nas więcej na tym marszu, bo ochrona życia i rodzi-
ny to cele najważniejsze dla każdego ochrzczonego w Kościele Chrystusowym.

	 	 Lidia i Janusz

pierwszych różne wspólnoty, zespoły i grupy 
duszpasterskie przy naszej parafii przedstawią 
się ks. Arcybiskupowi.  Najbardziej zaś uroczysta 
będzie Msza św. o godz. 13.00, którą nasz Gość 
odprawi w naszej intencji. Będzie to zarazem 
dla nas okazja, by modlić się w intencji J. Eksc. 
Abpa Sławoja Leszka Głódzia, gdyż jak wiemy 3 
czerwca wypadają imieniny Leszka, a drugie imię 
Arcybiskupa wspominane podczas każdej Mszy św. 
to „Leszek”. Po Mszy św. (jak w każdą I niedzielę 
miesiąca) odbędzie się procesja prowadzona przez 
Ekscelencję, a po niej nastąpi oficjalne pożegnanie 
dostojnego Gościa. Jednak po obiedzie, ok. godz. 
15.30 – 16.00 pragnie On jeszcze nawiedzić nasz 
cmentarz. Zapraszamy więc w tym czasie na 
cmentarz, gdzie na starej jego części, przy pomniku 
niedaleko grobu ks. Malinowskiego pomodlimy 
się wspólnie za zmarłych spoczywających na 
naszym parafialnym cmentarzu. Dokładniejszy 
program wizytacji znajdziemy na tablicy ogłoszeń. 
Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w tych 
uroczystościach. 
sW najbliższą sobotę w związku z wizytą 

biskupa nie będzie Mszy św. o godz.18.00. Intencja 
zamówiona na tę godzinę będzie odprawiona w 
niedzielę 3 czerwca o godz. 7.00. 
s29 maja po Mszy św. wieczornej spotkanie dla 

przygotowujących się do Bierzmowania, zaś 30 
maja (we środę) od godz. 16.30 spowiedź dla nich 
i ich świadków.
sW tym tygodniu, w czwartek przypada kolejne 

Maryjne święto – Nawiedzenie Najświętszej Maryi 
Panny. W ten sposób kończy się maj, miesiąc 
poświęcony Matce Bożej. Dla tych, którzy nie 
wzięli udziału w nabożeństwach majowych, jest 
to ostatnie już przypomnienie. We wtorek w tym 
tygodniu o godz. 19.00 nabożeństwo z udziałem 
kapłana przy kapliczce przy ul. Sosnowej 31.
sOd 1 czerwca zapraszamy do kościoła na 

nabożeństwa czerwcowe odprawiane codziennie 
o godz. 17.30. 
sW tym tygodniu przypada pierwszy piątek i 

pierwsza sobota miesiąca. W pierwszy piątek Msze 
św. o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz. 7.30, 16.30 
i 18.00. Na 16.30 zapraszamy zwłaszcza dzieci. 
Spowiedź po południu od godz. 16.00. W sobotę 
Msza św. o Niep. Sercu Maryi o godz. 7.30. 
s2 czerwca (w sobotę) o godz. 10.00 odbędzie 

się próba sypania kwiatków. Zapraszamy chętne 
dziewczynki. 
sW niedzielę za tydzień o godz. 17.00 w salce 

na plebani spotkanie dla rodziców i chrzestnych 
przed chrztem dzieci.
sZachęcamy, by jak najwięcej naszych parafian 

włączyło się w pracę  Towarzystwa Przyjaciół 
Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji 
Warszawsko – Praskiej. Potrzeba tak niewiele: 
należy po prostu w zakrystii lub kancelarii  złożyć 
wypełnione deklaracje członkowskie oraz w swoim 
sercu i w swoich modlitwach pamiętać o klerykach 
i profesorach tej szacownej Uczelni, a także 
modlić się o nowe i dobre powołania do naszego 
Seminarium oraz do zakonów żeńskich i męskich. 
Co pewien czas Towarzystwo to będzie też 
organizowało zbiórkę do puszek na Seminarium.  
s9 czerwca do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

w Krakowie – Łagiewnikach pojedziemy dwoma 
autokarami. Wyjazd o godz. 5.00 rano. Nie ma 
już wolnych miejsc, zaś tych, którzy się zapisali 
prosimy o wpłaty najpóźniej do najbliższej 
soboty. 

 

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY


