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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa

PN.: Tb (Wlg) 1,1a.2;2,1-9; Ps 112,1-6; Mk 12,1-
12; WT.: Tb (Wlg) 2,10-23; Ps 112,1-2.7-9; Ef 
1,17-18; Mk 12,13-17; ŚR.: Tb (Wlg) 3,1-11.16-
17; Ps 25,2-7bc.8-9; 2 Tm 1,10b; Mk 12,18-27; 
CZ.: msza: Rdz 14,18-20; Ps 110, 1-4; 1 Kor 
11,23-26; J 6,51; Łk 9,11b-17; procesja: Mt 26,17-
19.26-29; Mk 8,1-9; Łk 24,13-16.28-35; J 17,20-
26; PT.: Tb (Wlg) 11,5-17; Ps 146,1-2.6c.7-10; J 
14,23; Mk 12,35-37; SB.: Tb (Wlg) 12,1.5-15.20; 
Ps: Tb 13.2.6.7; Mt 5,3; Mk 12,38-44.  
(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 KSIĘGI PRZYSŁÓW (Prz 
8, 22-31)
To mówi mądrość Boża: Pan mnie stworzył, swe 
arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, 
od wieków jestem stworzona, od początku, nim 
ziemia powstała. Przed oceanem istnieć zaczę-
łam, przed źródłami pełnymi wody; zanim góry 
zostały założone, przed pagórkami zaczęłam 
istnieć; nim ziemię i pola uczynił - początek 
pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam 
gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy 
w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej 
otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, 

by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił 
fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim 
mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały 
czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, 
znajdując radość przy synach ludzkich.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
DO RZYMIAN (Rz 5, 1-5)
Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez 
wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu 
uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w 
której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały 
Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z 
ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, 
a wytrwałość - wypróbowaną cnotę, wypróbo-
wana cnota zaś - nadzieję. A nadzieja zawieść 
nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w 
sercach naszych przez Ducha Świętego, który 
został nam dany.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO JANA (J 16, 12-15)
Jezus powiedział swoim uczniom: Jeszcze wiele 
mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze 

znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch 
Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo 
nie będzie mówił od siebie, ale powie wszyst-
ko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy 
przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z 
mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma 
Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z 
mojego weźmie i wam objawi.

Intencje Mszy œw. od 03.06. do 10.06.2007  r.
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; 1800 + Małgorzatę i Michała 
Borowieckich.
Poniedziałek 04.06.
7.00 + Tadeusza Miłowrowskiego (7 r. śm.); / 
Dziękczynna w 1 r. Chrztu Christiny Marii z 
prośbą o bł. Boże dla dziecka i rodziców; / W 
int. ks. Leszka – imieninowa; 7.30 + Euzebię 
Domańską (gr. 1); 18.00 Dziękczynna w 18 r. 
Urodzin Magdaleny z prośbą o potrzebne łaski;

Wtorek 05.06.
7.00 + Edwarda, Benedykta, Mariana, Józefę, 
Halinę Ciesielskich, Józefę i Michała Wojdów; 
7.30 + Euzebię Domańską (gr. 2); 18.00 + Ewę 
Wilk.
Środa 06.06.
7.00 + Bronisława Marcińczaka; 7.30 + Euzebię 
Domańską (gr. 3); 18.00 Dziękczynna w 15 r. 
Ślubu Ewy i Piotra Jarosińskich z prośbą o bł. Boże 
dla dzieci i rodziców; + Barbarę Borkowską; + 
Wincentego i Franciszkę Głowalów, Wincentego 
i Rozalię Kurachów.
Czwartek 07.06. Boże Ciało
7.00 + Euzebię Domańską (gr. 4); 7.30 + Andrzeja, 
Halinę i Włodzimierza Łaśkiewiczów; 10.00 
+ Władysława Jarząbka (6 r. śm.), Katarzynę i 
Józefa Jarząbków, Zofię i Józefa Kropiewnickich; 
11.30 Za Parafian; 18.00 Dziękczynna w 27 r. 
ślubu Ewy i Andrzeja Połosak z prośbą o bł. Boże 
dla całej rodziny.
Piątek 08.06. 
7.00 + Medarda Swebodzińskiego; 7.30 + 
Euzebię Domańską (gr. 5); / Dziękczynna w 
10 r. Ślubu Piotra i Heleny z prośbą o bł. Boże 
dla Jubilatów i ich dzieci; / Dziękczynna w 18 
urodziny Karoliny Rudnickiej; 18.00 + Stefanię, 
Jana, Wacława Żaczków, Helenę Gugałkę.
Sobota 09.06.
7.00 + Pawłą Chojnickiego; / + Alinę Malinowską, 
Aleksandra i Józefa; 7.30 + Euzebię Domańską (gr. 
6); / + Piotra, Józefę, Mariana, Roberta Filiksów; 
18.00 + Ludwika Witana (24 r. śm.), Stanisławę, 
Henryka Witanów, Sewerynę Bogucką, Gustawa 
Repsza, Eugeniusza Książka.
Niedziela 10.06.
7.00 + Euzebię Domańską (gr. 7); 8.30 + 
Antoniego i Cecylię Bursa oraz za nieznanego 
dawcę serca; 10.00 + Irenę i Stefana Zacieskich; 
11.30 + Adolfinę, Emiliana, Stanisława, Alicję, 
Jakuba i Celestynę i cr. Domańskich; 13.00 
Za Parafian; 18.00 + Cecylię i Stanisława 
Pokorskich.

Ogłoszenia duszpasterskie 03.06.2007.  
Uroczystość Najświętszej Trójcy

s W c z o r a j 
wieczorem oraz dzisiaj 
gościmy w naszej 
wspólnocie parafialnej 
Ordynariusza Diecezji 
Warszawsko – Praskiej, 
arcybiskupa Sławoja 
Leszka  G łódz i a , 
który przeprowadza 
Wizytację Kanoniczną. 
Są to przewidziane 
prawem kanonicznym 
(raz na 5 lat) oficjalne 
odwiedziny parafii 
i zapoznanie się z 
duszpasterstwem. Cieszymy się z obecności 
Waszej Ekscelencji. Niech ta wizyta stanie się 
okazją do umocnienia naszej wiary i naszego 
związku z Chrystusem i Kościołem
sDzisiaj o godz. 13.00 nasz Arcypasterz odprawi 

Sumę w naszej intencji. Będzie to zarazem dla nas 
okazja, by pomodlić się w Jego intencji, prosząc 
Boga o zdrowie, siły i wszelkie potrzebne łaski 
w pasterskim posługiwaniu. Po Mszy św. (jak w 
każdą I niedzielę miesiąca) odbędzie się procesja 
prowadzona przez ks. Arcybiskupa, 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. 
sTydzień temu Niedziela Zesłania Ducha 

Świętego zamknęła okres wielkanocny. Rozpoczął 

Cieszymy się, że dzisiaj 
Jesteś z nami
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Święto Ciała i Krwi Pańskiej 
(w tradycji ludowej: Boże Ciało)
Kościół czci 

Najświętszy Sakra-
ment Ciała i Krwi 
Pańskiej w każdej 
Mszy Świętej. W 
Wielki Czwartek 
obchodzimy rocz-
nicę ustanowienia 
Eucharystii, ponie-
waż jednak rados-
ne wspomnienie 
ostatniej wieczerzy tłumiło w Wielkim Tygodniu 
rozważanie męki Chrystusa, zostało ustanowio-
ne osobne święto, którego celem jest publiczne 
wyznanie wiary w obecność Pana Naszego Je-
zusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, 
oddanie Mu czci należnej i uwielbienia, podzię-
kowanie za łaski płynące przez ten Sakrament, 
wreszcie przebłaganie Go za zniewagi wyrzą-
dzone przez naszą słabość. 

Powodem ustanowienia tego święta były ob-
jawienia jakie miewała św. Julianna, augustyn-
ka z Cornillon (1193-1258). Po zbadaniu sprawy 
ustanowiono święto w diecezji Liege (Belgia). 
Opiekun duchowy Julianny, późniejszy papież 
Urban IV ustanowił uroczystość Bożego Ciała 
świętem Kościoła powszechnego i w tym celu 
przygotował w 1264 roku specjalną bullę, która 
jednak z powodu nagłej śmierci papieża nie od 
razu została ogłoszona. Do tej sprawy wrócił po 
latach papież Jan XXII.

Papież  Urban IV polecił  św. Tomaszowi z 
Akwinu opracowanie tekstów liturgicznych do 
Mszy świętej na Boże Ciało. Tekstów tych uży-
wa się do dziś - zwłaszcza często śpiewany jest 
hymn Sław, języku... - i jego dwie ostatnie zwrot-
ki Przed tak wielkim Sakramentem.

W Polsce po raz pierwszy wprowadził to świę-
to bp Nanker w 1320 r. w diecezji krakowskiej. 
W Polsce obchody święta wiążą się z procesją z 
Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. 
Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech 
ołtarzach, przy których czytane są fragmenty 
z każdej z Ewangelii związane tematycznie z 
Eucharystią. Procesja symbolizuje triumf Chry-
stusa nad śmiercią i szatanem. Należy ją więc 
odprawiać w nastroju podniosłym i religijnym. 

Z uroczystością Bożego Ciała związały się 
różne wierzenia, przesądy i zwyczaje.

Od dawna wprowadzono zwyczaj, istniejący 
po dzień dzisiejszy, że lud przynosi do kościoła 
wianki ziół. Tam zostawia je przez całą oktawę. 
W oktawie kapłan je poświęca, po czym lud 
zabiera je do domu. Zawiesza je na ścianie, by 
chroniły od choroby lub poszczególne gałązki 
umieszcza na polach, by lepiej rosły plony i by 
Bóg zachował je od robactwa i nieurodzaju. W 
niektórych stronach drzewka i gałęzie, którymi 
był przystrojony kościół i ołtarze, po oktawie 
zabierano na pola i tam je zatykano, część pa-
lono, aby dym odstraszał chmury, niosące grad 
i pioruny.

HISTORIA POWSTANIA 
DOGMATU O TRÓJCY ŚW.

Objawiona prawda Trójcy Świętej znajduje się 
od początku u źródeł żywej wiary Kościoła. Ta-
kie sformułowania znajdują się już w pismach 
apostolskich, jak świadczy o tym pozdrowienie 
przyjęte w liturgii eucharystycznej: “Łaska Pana 
Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w 
Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi” 
(2 Kor 13, 13).

Oficjalnie mówi się, że dogmat o Trójcy został 
uchwalony na soborze Nicejskim w 325 roku. Po 
ustaleniach soboru nicejskiego spory trwały na-
dal. Jednak w roku 381 cesarz Teodozjusz zwołał 
sobór w Konstantynopolu, na którym sprecyzowa-
no nicejskie wyznania wiary i zrównano Ducha 
Świętego z Bogiem i Chrystusem. Ustalono wtedy 
wyznanie wiary: “Wierzymy w Ducha Świętego, 
Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi”. 
Kościół uznaje w ten sposób Ojca za “źródło i 
początek całej Boskości”. Wieczny początek Du-
cha Świętego nie jest jednak bez związku z po-
czątkiem Syna: “Duch Święty, który jest Trzecią 
Osobą Trójcy, jest Bogiem, jednym i równym 
Ojcu i Synowi, z tej samej substancji i z tej samej 
natury... “ (Synod Toledański XI 675).

W Trójcę można wierzyć, nie da się jej zrozu-
mieć. W katechizmie czytamy: “Bóg jest jeden, 
ale są trzy Osoby, które mają jedną i tę samą 
najdoskonalszą naturę: Bóg Ojciec, Syn Boży 
i Duch Święty. Ponieważ każda z tych Osób 
jest Bogiem Prawdziwym, przeto nazywamy Je 
Osobami Boskimi. Bóg Ojciec nie pochodzi od 
żadnej Osoby, Syn Boży jest zrodzony przez Boga 
Ojca, a Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. 
(...) Prawdę wiary Przenajświętszej Trójcy nazy-
wamy tajemnicą, gdyż sam rozum nie może dojść 
do poznania jej, a nawet po objawieniu tej praw-
dy przez Boga nie może jej żaden rozum ludzki 
ani anielski pojąć”.

Żegnając się, wypowiadamy słowa: „W imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”. Przy-
pominają nam one trzy Osoby Trójcy Świętej: 
Ojca, Syna i Ducha Świętego. Znak krzyża zaś 
przypomina nam to, że Syn Boży stał się człowie-
kiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia 
wiecznego, że bardzo cierpiał z miłości do nas. 
Krzyż przypomina nam rany Chrystusa i Jego 
bolesną śmierć, dzięki której możemy otrzymać 
życie wieczne i szczęście po śmierci. Żegnając 
się, wyznajemy wiarę w Boga-Miłość, który wiele 
uczynił i czyni dla naszego zbawienia. Znak krzy-
ża przypomina nam także chrzest przyjęty w imię 
Trójcy Świętej. Przez ten sakrament dokonało 
się nasze nadprzyrodzone zjednoczenie z Trójcą 
Świętą i włączenie do Kościoła, ludu Bożego, w 
którym i przez który Ona nadal działa zbawczo. 

„Chrześcijanin rozpoczyna swój dzień, swoje 
modlitwy i działania znakiem krzyża. Ochrzczo-
ny poświęca cały swój dzień chwale Bożej i prosi 
Zbawiciela o łaskę, która pozwala mu działać w 
Duchu Świętym jako dziecku Ojca. Znak krzy-
ża umacnia nas w chwilach pokus i trudności.” 
(KKK 2157)

się tak zwany czas zwykły w ciągu roku, kiedy 
celebruje się misterium Chrystusa i rozważa 
różne wydarzenia. Ten zwykły okres też posiada 
bardzo silne akcenty, przypadające właśnie w tym 
tygodniu. Dziś w szczególny sposób oddajemy 
cześć Trójcy Przenajświętszej. Wielbimy Boga 
za to, że nie tylko objawił nam swoje życie 
wewnętrzne, ale także nam go udzielił podczas 
chrztu świętego i wzywa nas, abyśmy żyli już 
nim na wieki w niebie.  
sW najbliższy czwartek (9 VI) uczestniczyć 

będziemy w kolejnej niepojętej tajemnicy naszej 
wiary. Jest nią Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa -  Boże Ciało. Eucharystia 
jest źródłem i szczytem chrześcijańskiej wiary. 
Msze św. w Boże Ciało o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 
11.30 i 18.00. Główną Mszą św. dnia będzie 
Suma o godz. 11.30, a po niej wyruszymy w 
procesji Eucharystycznej do czterech ołtarzy 
ustawionych przy ul. 3 Maja, Polnej, Wawerskiej 
i Kopernika. Prosimy też, by podobnie jak w 
latach ubiegłych przygotować ołtarze Bożego 
Ciała. Zachęcamy serdecznie wszystkich do 
udziału w procesji. Swoje szczególne miejsce w 
procesji Bożego Ciała mają zawsze dzieci, które 
w tym roku przystąpiły do I Komunii św. lub 
obchodziły  rocznicę Komunii św. Przyjdźmy w 
Boże Ciało na godz. 11.30 do kościoła; dziękując 
Bogu za bezcenny dar Eucharystii, upraszać 
będziemy potrzebne błogosławieństwo światu, 
Kościołowi, parafii i nam samym. Bądźmy w tym 
szczególnym dniu w stanie łaski uświęcającej, 
przystąpmy do Komunii św. Przypominamy 
jeszcze o tradycji dekorowania domów na dzień 
Bożego Ciała. Podejmijmy ten piękny zwyczaj 
zwłaszcza na trasie procesji, ale nie tylko.
sW Oktawie Bożego Ciała (8 – 14 czerwca) 

spotykamy się codziennie w kościele o godz. 
18.00 na Mszy św., Nabożeństwie i procesji 
Eucharystycznej, zaś za tydzień w niedzielę 
procesja po Mszy św. o godz. 13.00. 
sOd 1 czerwca zapraszamy do kościoła na 

nabożeństwa czerwcowe odprawiane codziennie 
o godz. 17.30. 
sDzisiaj przed kościołami w całej Polsce, 

więc i u nas zbiórka do puszek na Katolicki 
Uniwersytet Lubelski. 
sZa tydzień będziemy gościć w naszym 

kościele ks. Grzegorza Mioduchowskiego, który 
będzie zbierał ofiary na tacę na budowę kościoła 
w Nadmie.
sNie będzie przypadającego dzisiaj spotkania 

Kół Żywego Różańca. Zapraszamy członków 
wszystkich  Róż na procesję po Mszy św. o 
godz. 13.00.
s 9 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. 
sDzisiaj (jak zwykle w pierwszą niedzielę 

miesiąca) o godz. 17.00 w salce na plebani 
spotkanie dla rodziców i chrzestnych przed 
chrztem dzieci.
sMożna jeszcze w zakrystii lub kancelarii 

składać wypełnione deklaracje członkowskie 
Towarzystwa Przyjaciół Seminarium Diecezji 
Warszawsko – Praskiej.  
 


