PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE
Biuletyn Parafialny nr 6 (630)

CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU (Rdz 2,
7-9; 3, 1-7)
Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w
jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się
człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Eden
na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka,
którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc
rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu
i drzewo poznania dobra i zła. A wąż był bardziej
przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które
Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: Czy
rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców
ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: Owoce z drzew tego ogrodu
jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które
jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno
wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie
pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno
nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc
z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg
będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia,
że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drze-

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 10.02. do 17.02.2008 r.
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.
Poniedziałek 11.02. – Najśw. Maryi Panny
z Lourdes
7:00 + Helenę Pawłowską (gr. 11).
7:00 + Sławomira, Apolonię i Feliksa Boguckich; Ewę i Henryka Gębickich; Stefana i
Marię Molskich.
7:30 + Ryszarda Piwińskiego.
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wa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem
z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi,
który był z nią: a on zjadł. A wtedy otworzyły się
im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc
gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA
APOSTOŁA DO KRZYMIAN (Rz 5, 12. 1719)
Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat,
a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć
przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy
zgrzeszyli... Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego,
o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski
i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z
powodu Jednego - Jezusa Chrystusa. A zatem, jak
przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich
ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy
Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez
nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali
się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego
wszyscy staną się sprawiedliwymi.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO
MATEUSZA (Mt 4,1-11)
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był
kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści
dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś

Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się
chlebem . Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie
samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął Go
diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku
świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć
się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim
rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś
przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł
mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz
wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz
wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał
Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i
rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz
i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź
precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu
swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu
służyć będziesz. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto
aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

18:00 + Mieczysławę (11 r. śm.) i cr. Misztalów, Mochów i Chwałek.
Wtorek 12.02.
7:00 + Józefę (1 r. śm.) i Tadeusza Chojnackich, cr. Sadowskich.
7:00 + Helenę Pawłowską (gr. 12).
7:30 + Reginę Ornoch (12 r. śm.).
18:00 + Andrzeja (13 r. śm.) i Władysława
Jarząbków.
Środa 13.02.
7:00 + Helenę Pawłowską (gr. 13).
7:00 + Ryszarda Piwińskiego.
7:30 + Helenę Syga (2 r. śm.).
18:00 Nowenna do MB nieustającej Pomocy
+ Jana Podobasa (23 r. śm.).
Czwartek 14.02. – ŚWIĘTYCH CYRYLA,
MNICHA, I METODEGO, BISKUPA, patronów Europy
7:00 + Marie i Kazimierza Sarneckich.
7:00 O bł. Boże i opiekę MB dla Walentyny
i jej syna Karola.
7:30 + Antoniego (13 r. śm.) i Reginę Zalewskich.
7:30 + Andrzeja Janika (mies. po śm.)
18:00 + Helenę Pawłowską (gr. 14).
Piątek 15.02.
7:00 + Helenę Pawłowską (gr. 15).
7:00
7:30
18:00 Dz.-bł. W 17 r. urodzin Agnieszki Żaczek.
Sobota 16.02.
7:00 + Mariannę i Juliana Więckowskich, cr.
Więckowskich i Salwów.

7:00 + Helenę Pawłowską (gr. 16).
7:30 + Andrzeja Janika (od Dominika i Moniki Sopata z Synem Tomaszem).
7:30 + Janinę Dzioba (3 r. śm.)
18:00 + Władysława i Michalinę Majewskich.
Niedziela 17.02. – 2 Niedziela Wielkiego
Postu
7:00 + Krystynę Mazur i r-ców Władysławę
i Jana.
7:00 + Mariannę, Józefa, Marka, Genowefę
Strzemińskich, Bolesława Bylinkę, Tadeusza
Gniadka.
8:30 + Włodzimierza Jankowskiego.
8:30 + Helenę Pawłowską (gr. 17).
10:00 + Klotyldę Wojdat (7 r. śm.).
11:30 + Mariannę, Stefana, Eugeniusza i Kazimierza Jakowskich.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Floriannę, Antoniego Jurkowskich.

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Kpł 19,1-2.11-18; Ps 19,8-10.15; 2 Kor 6,2b;
Mt 25,31-46; WT.: Iz 55,10-11; Ps 34,4-7.16-19;
Mt 4,4b; Mt 6,7-15; ŚR.: Jon 3,1-10; Ps 51,3-4.1213.18-19; Jl 2,13; Łk 11,29-32; CZ.: Dz 13,46-49; Ps
117,1-2; Łk 4,18; Łk 10,1-9; PT.: Ez 18,21-28; Ps
130,1-8; Ez 33,11; Mt 5,20-26; SB.: Pwt 26,16-19;
Ps 119,1-2.4-5.7-8; 2 Kor 6,2b; Mt 5,43-48.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 10.02.2008.
I Niedziela Wielkiego Postu

W minioną Środę Popielcową rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu – dzisiaj I
Niedziela tego szczególnego okresu pokuty i nawrócenia. Starajmy się, by owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud
stawania się lepszymi ofiarujmy także za
innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają,
oraz za pokój na świecie.

W głębokim przeżywaniu Wielkiego
Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. Droga Krzyżowa w każdy piątek
o godz. 17.00 i 19.00, Gorzkie Żale z procesją w każdą niedzielę o godz. 17.00.
W okresie Wielkiego Postu cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu będzie
miała miejsce w naszym kościele w piątki w godz. 18.30 – 19.00.
Już teraz przypominamy, że za dwa tygodnie 24 lutego rozpoczynamy nasze
parafialne i szkolne Rekolekcje Wielkopostne, które potrwają do 27 lutego. Program jest wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz podany na stronie internetowej
parafii.
Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie
zaprasza do świetlicy działającej przy naszej parafii. Specjalny program jest przygotowany na czas ferii zimowych 11-22
lutego 2008 r. od poniedziałku do piątku,
w godzinach 10:00-15:00. Zapewniamy
liczne atrakcje i fachową opiekę pedagogiczną. W planie: codziennie drugie
śniadanie, oraz wycieczki, gry i zabawy.
Serdecznie zapraszamy.
W poniedziałek, 11 lutego, przypada święto Najświętszej Maryi Panny z
Lourdes. Dokładnie 150 lat temu, 11 lutego 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu,
Matka Najświętsza objawiła się Bernadecie Soubirous. Święto Matki Bożej z
Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy
wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, tych, których mamy bardzo
blisko siebie, i tych, których nie znamy.
Współczesny świat bardzo potrzebuje
wielu dobrych Samarytan. Chorych naszej parafii zapraszamy do kościoła na
godz. 18.00.
W czwartek, 14 lutego, przypada święto
Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego
(815-885), biskupa. W 1980 roku Ojciec
Święty Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy. Jest to Dzień Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy,
że Kościół jest jeden, choć od wieków
gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez
codziennie kierowaną do Boga prośbę o
pokój na świecie, ład moralny, o zgodę
między narodami i swobodę głoszenia
Chrystusowej Ewangelii.

KUSZENIE ŚWIATA

Dobro potrzebuje ochrony. Dobro,
które ma wiele różnych wcieleń w
życiu poszczególnych osób i całych
społeczności. Dobrem jest życie, jest
prawda, jest sprawiedliwość. Dobrem
jest godność człowieka. Dobrem jest
miłość. Dobrem jest całe wewnętrzne,
psychiczne i duchowe, życie każdej
osoby. Z tym nierozdzielnie związane
są także uczucia – i te sięgające nieba,
i te najbardziej codzienne, zwyczajne.
Nie sposób w krótkim kazaniu o pełne
wyliczenie dóbr, które stanowią skarb
człowieczego życia. Każde z nich potrzebuje ochrony. Jedną z ważnych
reakcji ochronnych jest wstyd. Coś
jest tak bardzo moje, własne, osobiste, że nikomu nic do tego. Chyba, że
komuś bardzo bliskiemu, z kim wiąże
mnie miłość, wielkie zaufanie, przyjaźń. Zauważ – Adam i Ewa, bliscy
sobie, a ogarnął ich wstyd. Czyżby
nagle stali się sobie obcy?
Jeśli w życie wkradnie się obcość
wobec bliskich, znamy to z własnego
doświadczenia, to niewątpliwa katastrofa. Innym dramatem powodowanym złem jest zawalenie się w człowieku – i w poszczególnych ludziach,
i w społeczeństwie – poczucia wartości. Tak często zatraca się na przykład poczucie wartości prawdy. W
życiu osobistym narasta wtedy zakłamanie, ginie ufność, niemożliwa staje
się przyjaźń i współpraca. W życiu
społecznym w gruzy sypie się praworządność, zaufanie władzy do obywatela i obywateli do władzy. Rządzący
potrafią już tylko prowadzić rozliczenia
i dochodzenia, w które nawet sami nie
wierzą. Czy nie ten przypadek mamy
w Polsce?
Inny taki obszar, w którym poczucie
wartości ginie w zastraszającym tempie to rodzina. Samo istnienie rodziny
staje się wielu ludziom niepotrzebne.
Wystarczają partnerskie związki, jakiekolwiek – nietrwałe czy na próbę,
naturalne czy homoseksualne. Liczy
się tylko zabicie samotności i sposób
na wygodniejsze radzenie sobie z codziennością. Miłość, czystość, służba życiu – te i wiele innych szczegółowych wartości traci znaczenie w
oczach wielu, zbyt wielu ludzi.
To tylko dwa przykłady ze współczesnego nam świata. Jesteśmy jego
cząstką i – niestety – sami ten świat
współtworzymy.
Jesteśmy
nadzy,
odarci z wartości ważnych i koniecznych. Czy nie widzimy tego? Widzimy,
ale nie poznajemy rozmiaru katastrofy.
Jak Adam i Ewa.
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PRZYJŚĆ DO JEZUSA
I tak dokonuje się kuszenie całej
ludzkiej rodziny. I tych, którzy o Jezusie nie słyszeli – ich przedstawia
kuszenie Adama i Ewy. I tych, którzy uważają się za chrześcijan – ich
przedstawia kuszenie Jezusa. A nie
są to tylko stare opowiastki. Na naszych oczach to kuszenie niszczy
biologiczne życie narodów, podkopuje fundamenty życia społecznego,
zdaje się wreszcie zagrażać całej
planecie. A najpierw rujnuje nas – odbiera nam radość, przekreśla szczęście, wpędza w rozliczne pułapki. Jakie pułapki? Pijaństwo i narkomanię.
Narastającą falę przemocy oraz samobójstw. Terror finansowy i biurokratyczny. Bezrozumny i bezduszny
seks. Potrzebę kariery i niekończącej się młodości. To nie wszystkie
pułapki naszego, kuszonego przez
szatana świata. A on, szatan, wcale
nie musi się osobiście do nas fatygować. Pod jego dyktando zbudowaliśmy perfekcyjne systemy kuszenia
samych siebie. Widzimy je, klniemy
na uzależnienie od nich, ale nie rozpoznajemy jako diabelskiej zasadzki.
I wstydu w nas nie ma. Nie potrafimy się przyznać, że sami jesteśmy
w jakiejś mierze winni temu złu. Nie
stać nas na zwykłe „przepraszam”,
gdy kogoś urazimy – tym bardziej nie
potrafimy zawstydzić się z powodu
współudziału w tworzeniu struktur zła
w świecie. Kto daje łapówki? Kto milczy, gdy młodzi lekceważą małżeństwo? Kto oszukuje w różnych małych
interesach? Kto pracuje na czarno?
Kto podpisuje dziecku nieprawdziwe
usprawiedliwienia? Kto wyłudza nienależną pomoc socjalną?
Nie czas teraz na rachunek sumienia. Tymi kilkoma pytaniami chcę
tylko uświadomić sobie i wam, że
niejeden i niejedna z nas ma się czego wstydzić. Nie wystarczy widzieć
siebie i swoje czyny. Trzeba poznać
i uznać ich zło – czasem mniejsze, a
czasem bardzo wielkie. Uznać, że się
w niejednej sprawie maczało palce.
I zawstydzić się. Jak Adam i Ewa. A
potem przyjść do Jezusa, kuszonego
lecz zwycięskiego, i powiedzieć: Panie, pomóż mi wyrwać się z pułapek
szatana. Pomóż mnie i całemu naszemu światu. Jest przecież Twoim
światem.
x. Tomasz Horak

www.parafiajozefow.pl

