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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI SOFONIASZA (So
2, 3; 3, 12-13)
Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy
pełnicie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie
w dzień gniewu Pańskiego. I zostawię pośród
ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą
schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie
będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy
język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie
będzie nikogo, kto by ich przestraszył.
CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO
KORYNTIAN (1 Kor 1, 26-31)
Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu!
Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej,

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 mszalne od 03.03. do 10.02.2008 r.
Niedziela 3.02. – 4 niedziela zwykła
7:00 Dz.-bł. W 35 r. założenia Kółka Różańcowego św. Kingi z prośba o bł. Boże i opiekę
MB dla członkiń i ich rodzin.
8:30 Dz.-bł. Za otrzymane łaski w minionym
roku z prośbą o dalsze łaski w nowym roku
dla rodz. Zakrzewskich.
8:30 + Helenę Pawłowską (gr. 3).
10:00 + Wiesława Kalinowskiego (8 r. śm.)
11:30 + Janinę i Jana Dzienniaków.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Adama Dadacza (4 r. śm.).
Poniedziałek 4.02.
7:00 + Helenę Pawłowską (gr. 4).
7:00 + Ryszarda Piwińskiego.
7:00 + Rozalię i Stanisława Ćmochów.
7:30
18:00 + Genowefę Krupińską.
Wtorek 5.02. – Św. Agaty, dziewicy i męczennicy
7:00 + Ryszarda Piwińskiego.
7:00
7:30 O zdrowie i bł. Boże oraz opiekę MB dla
małżonków Kujawa.
18:00 + Helenę Pawłowską (gr. 5).
Środa 6.02. – POPIELEC
7:00 + Helenę Pawłowską (gr. 6).

IV NIEDZIELA ZWYKŁA		
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niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie
w oczach świata, aby zawstydzić mędrców,
wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone
według świata i wzgardzone, i to, co nie jest,
wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by
się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.
Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie
Jezusie, który stał się dla nas mądrością od
Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i
odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu
się chlubił ten, kto się chlubi.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA (Mt 5,1-12a)
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy
usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do
nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni,
którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną

sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem
oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy
wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani
synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią
prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do
nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni
jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują
was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie
wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

7:30 + Edwarda Witkowskiego (14 r. śm.) i
jego rodziców.
9:00
16:30 + Andrzeja Janika (od Marzeny i Józefa Molenda z dziećmi).
18:00 Nowenna do MB nieustającej Pomocy
+ Marię Dymek (2 r. śm.).
19:30 + Zofię, Władysława, Halinę Biedrzyckich oraz Marię Górową.
Czwartek 7.02.
7:00 + Helenę Pawłowską (gr. 7).
7:00
7:30
18:00 + Sławomira i cr. Baranów, Ignacego
Zakrzewskiego.
Piątek 8.02.
7:00 + Helenę Pawłowską (gr. 8).
7:00
7:30
18:00 + Helenę i Michała (39 r. śm.) Gozdanów.
Sobota 9.02.
7:00 + Andrzeja Janika (od Piotra i Marzeny
Sopata z córką Karoliną)
7:00 + Ryszarda Piwińskiego.
7:00 + Helenę Pawłowską (gr. 9).
7:30 Dz.-bł. W 50 r. urodzin Krzysztofa z
prośba o bł. Boże, o dary Ducha Św. i opiekę
MB na każdy dzień.
17:00 Ślub: Waldemar i Marlena.
18:00 + Wiktorię i Franciszka Reszka, Marię
Jedyńską.
Niedziela 10.02. – 1 Niedziela Wielkiego
Postu - Św. Scholastyki, dz
7:00 + Andrzeja Janika (od Artura i Anety
Sopata).
8:30 + Jana Czyżewskiego.
8:30 + Helenę Pawłowską (gr. 10).
10:00 + Zdzisława Baka (11 r. śm.), Janinę i
Stanisława Bijoch.

11:30 Dz.-bł. W 7 r. ślubu Anny i Wojciecha
z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla małżonków i ich dzieci Bernadety, Łucji i Agaty.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Scholastykę Przywuską i jej rodziców Zofię i Antoniego oraz Henryka Wilińskiego.

Nasza codzienna modlitwa
PN.: 2 Sm 15,13-14.30;16,5-13a; Ps 3,2-7; Łk 7,61;
Mk 5,1-20; WT.: 2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.31-19,3;
Ps 86,1-6; Mt 8,17; Mk 5,21-43; ŚR.: Jl 2,12-18;
Ps 51,3-6.12-14.17; 2 Kor 5,20-6,3; Jl 2,13; Mt
6,1-6.16-18; CZ.: Pwt 30,15-20; Ps 1,1-4.6; Mt
4,17; Łk 9,22-25; PT.: Iz 58,1-9; Ps 51,3-6.18-19;
Am 5,14; Mt 9,14-15; SB.: Iz 58,9b-14; Ps 86,1-6;
Ez 33,11; Łk 5,27-32.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 03.02.2008.
IV Niedziela Zwykła

Dzisiaj przypada I niedziela miesiąca,
po Mszy św. o godz. 13.00 adoracja Najśw. Sakramentu i po niej spotkanie Kół
Żywego Różańca.
Szybko minął tegoroczny karnawał i
już w tym rozpoczynającym się tygodniu,
6 lutego, mamy Środę Popielcową. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego
Postu. Zewnętrznym znakiem naszego
wejścia na drogę pokuty i nawrócenia
jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina
też, że wszystko, co ziemskie, powstało
z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Wielki Post - czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy - ma służyć naszemu
nawróceniu, ma przygotować nasze serca
na owocne przeżycie radosnych świąt
Zmartwychwstania Pańskiego. Przypominamy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od
pokarmów mięsnych i spożyciu jednego.
posiłku do syta w ciągu dnia; pozostałe
posiłki muszą zostać ograniczone co do
ilości. Post ścisły obowiązuje wiernych
od 18. do 60. roku życia tylko w Środę
Popielcową i Wielki Piątek, są to bowiem

najważniejsze dni pokuty w roku liturgicznym, ściśle związane z obchodami
pamiątki męki i śmierci Chrystusa. Msze
św. w najbliższą środę z posypaniem głowy popiołem o godz. 7.00, 9.00, 16.30
(zapraszamy zwłaszcza dzieci), 18.00 i
19.30. Osoba, która zamawiała intencję
Mszy św. o godz. 7.30 proszona jest o
zgłoszenie się do zakrystii.
Zwracamy uwagę, że w Środę Popielcową jest dodatkowa Msza św. o godz.
19.30, aby wszyscy, również pracujący
poza domem, mogli przez udział we Mszy
św. i przez posypanie głowy popiołem
wejść na drogę Wielkopostnej refleksji
nad sobą i swoim życiem; wejść na drogę
nawrócenia i pokuty.
Od Środy Popielcowej do pierwszej
niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać
będą Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą współpracą z Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa”
(KKK nr 1432).
Jednocześnie przez cały Wielki Post
będzie trwała wielka akcja trzeźwościowa. W tym roku wszelki trud związany z
abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w
ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała
wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny staną się prawdziwymi Kościołami
domowymi, które będą promieniowały
żywą wiarą.
W tym tygodniu przypada pierwszy
czwartek miesiąca – po Mszy św. o godz.
18.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i
nabożeństwo.
W TYM TYGODNIU PATRONUJE
NAM:
• We wtorek, 5 lutego, w liturgii wspominamy świętą Agatę, dziewicę i męczennicę żyjącą na Sycylii w III wieku. Uciekamy się do niej podczas burz i pożarów.

Łącząc się w bólu, wyrazy głębokiego
współczucia po stracie męża i ojca,
syna i brata śp. ppłk. ROBERTA MAJA
dla żony i córki, rodziców i siostry z
rodziną, wraz z zapewnieniem o modlitwie składają rodziny Majewskich,
Talarków i Kołodziejów.
Spotkanie grupy modlitewnej w czwartki o godz. 19:00;
Zapraszamy dorosłych.

OFIAROWANIE PAŃSKIE

Dlaczego święto Ofiarowania
Pańskiego nazywa się również
świętem Matki Boskiej Gromnicznej?

Z łatwością można zrozumieć tę
nazwę, gdy uświadomimy sobie znaczenie świecy - gromnicy. Świeca
daje światło. Otóż gdy Maryja i Józef przynieśli Dzieciątko Jezus do
świątyni, starzec Symeon rzekł: “Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze
Twemu w pokoju, według Twojego
słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje
zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło
na oświecenie pogan i chwałę ludu
Twego, Izraela” (Łk 2,29-32). Światłem na oświecenie pogan jest Chrystus. Nadzieja Symeona na przyjście
Mesjasza się wypełniła. Od w. X datuje się obrzęd święcenia gromnic,
który tak mocno zrósł się później z
obyczajem polskim, zakorzeniając
się w nim popularna nazwa święta
Matki Bożej Gromnicznej (2 lutego).
Tradycja tego święta jest przykładem
wnikania “sacrum” w polskie życie
rodzinne. Sfera nadprzyrodzoności
pozostaje dla ludzi żywa, a przedmioty poświęcone przypominają im,
że całe życie ludzkie toczy się pod
wzrokiem Boga. Światło gromnicy
ma towarzyszyć człowiekowi aż po
grób, kiedy za progiem doczesności
spotyka się ze Światłością - Chrystusem.
Ofiarować znaczy zawierzyć
wszystko to, co ma się najcenniejszego. Gdy powierzamy siebie Bogu,
On może nas umacniać i uzdrawiać.
Postawa zawierzenia rodzi ufność i
nadzieję. One pomagają nam przetrwać czas prób i doświadczeń. Wsłuchajmy się z uwagą w dzisiejsze Słowo Boże! Niech ono wskazuje nam
drogę prawdziwego zawierzenia.

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

ŚRODA POPIELCOWA

Poprzedzana niegdyś hucznie wtorkiem zapustnym, czyli ostatnim dniem
karnawału - to pierwszy dzień trwającego 40 dni Wielkiego Postu (stąd też stara polska nazwa Wstępnej Środy). Post
zgodnie ze swoją nazwą nawiązuje do
czterdziestodniowego pobytu Chrystusa na pustyni, gdzie pościł i był kuszony
przez szatana. Jezus udał się na to odosobnienie i umartwianie zaraz po przyjęciu chrztu z rąk św. Jana i przed rozpoczęciem publicznej działalności. Wtedy
też św. Jan nawoływał do pokuty oraz
przygotowania na przyjście Zbawiciela,
który będzie chrzcił “Duchem Świętym i
ogniem”.
Post jest więc jednym z elementów
pokuty. Już w starożytności na znak pokuty posypywano sobie głowy popiołem.
Obrzęd ten u chrześcijan nadal stanowi
początek wielkopostnego okresu.
Kapłani posypują głowy popiołem
mówiąc “z prochu powstałeś i w proch
się obrócisz”. Przypominają, jak szybko
mija życie.
Jeszcze na początku XX wieku w
Popielec trwały zabawy. Karnawał kończył się pod koniec dnia dopiero wtedy,
gdy głowy wiernych zostały posypane
popiołem. Rytuał wprowadzono do liturgii Kościoła około IV wieku i aż do X wieku przeznaczony był dla osób publicznie
odprawiających pokutę. Ten prosty obrzęd stanowi pozostałość po starożytnej
liturgii nakładania pokuty na publicznych
grzeszników.
Pokutnicy gromadzili się w świątyni,
wyznawali grzechy, kapłan zaś posypywał ich głowy popiołem, nakazując
opuszczenie wspólnoty na czas pokuty.
Progi świątyń wolno im było znowu przestąpić dopiero po spowiedzi w Wielki
Czwartek.
Z czasem, dla podkreślenia solidarności Kościoła z uznanym za trędowatego grzesznikiem, rozciągnięto
wspomniany zwyczaj na wszystkich
uczestników liturgii. W XI w. papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele.
Popiół jest symbolem umartwienia i
nawrócenia się do Boga. Przygotowuje
się go paląc gałązki palm wielkanocnych
lub innych drzew, które zostały poświęcone w Niedzielę Palmową w poprzednim roku.
Dawniej, w niektórych regionach
Polski, zwyczajowo wyparzano wszystkie naczynia kuchenne, szorowano je
popiołem, po to, aby można było uniknąć kontaktu z tłuszczem w potrawach
postnych. Gospodynie “troszczyły się” o
to, by domownicy odczuwali nieustannie
głód. Obecnie coraz rzadziej spotyka się
obrzędy ludowe związane z Popielcem.

www.parafiajozefow.pl

