PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE
Biuletyn Parafialny nr 8 (632)

CZYTANIA LITURGICZNE
CZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCIA (Wj 17, 3-7)
Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, ale lud
pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: Czy po to wyprowadziłeś nas z
Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na
śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do Pana
i mówił: Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele
brakuje, a ukamienują mnie! Pan odpowiedział Mojżeszowi: Wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych
Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś
Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i
lud zaspokoi swe pragnienie. Mojżesz uczynił tak
na oczach starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce
Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici
i wystawiali Pana na próbę, mówiąc: Czy też Pan
jest rzeczywiście wśród nas, czy nie?
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA
APOSTOŁA DO RZYMIAN (Rz 5, 1-2. 5-8)
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. A nadzieja
zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana
jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który
został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas,
jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy [jeszcze] byli bezsilni. A [nawet] za człowieka
sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko
z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za
człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść
śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie]
przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli
jeszcze grzesznikami.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO
JANA (J 4,5-42)
Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego
Sychar, w pobliżu pola, które /niegdyś/ dał Jakub synowi
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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 25.02. do 02.03.2008 r.
Poniedziałek 25.02. – REKOLEKCJE
7:00 + Helenę Pawłowską (gr. 25).
9:00 + Andrzeja Janika (od Lidii i Jacka Cięciwa z dziećmi).
13:00 + Marię i Leonarda, Kazimierza i Stanisława Tarnowieckich oraz całą rodzinę Tarnowieckich i Bagińskich.
18:00 + Bronisława Zalewskiego (15 r. śm.),
Stanisława i Józefę Kosieradzkich.
19:30 + Hannę Wiśniewską, Helenę i Hieronima Wiśniewskich, Janinę i Józefa Milewskich,
Tadeusza Strykiera, Roberta i Edwarda Bąków,
Franciszkę i Stanisława Paziewskich.
Wtorek 26.02. – REKOLEKCJE
7:00 + Mariannę Chojnacką (32 r. śm.), cr.
Chojnackich.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około
szóstej godziny. Nadeszła /tam/ kobieta z Samarii, aby
zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić! Jego
uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka:
Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę,
bym Ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami
unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: O,
gdybyś znała dar Boży i /wiedziała/, kim jest Ten, kto
ci mówi: Daj Mi się napić - prosiłabyś Go wówczas, a
dałby ci wody żywej. Powiedziała do Niego kobieta:
Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże
więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od
ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której
pił i on sam, i jego synowie i jego bydło? W odpowiedzi
na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów
będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu
dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja
mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej
ku życiu wiecznemu. Rzekła do Niego kobieta: Daj mi
tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu
czerpać. A On jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego
męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam
męża. Rzekł do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie
mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego
masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś
zgodnie z prawdą. Rzekła do Niego kobieta: Panie,
widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć
Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest
miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej
Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy
ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili
Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co
znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów.
Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to
prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu
i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg
jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali
Mu cześć w Duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta:
Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A
kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział

7:00 + Helenę Pawłowską (gr. 26).
9:00 + Andrzeja i Halinę oraz Włodzimierza
Łaśkiewicz.
13:00 + Aleksandrę i Stefana Ornoch.
18:00 + Mariannę i Józefa Sitek.
19:30 + Mariana Łysiaka (4 r. śm.), Krystynę,
Zofię, Jerzego Łysiaków i ich rodziców, zm. z
rodz. Łysiaków, Rożen i Tupikowskich.
Środa 27.02. – REKOLEKCJE
7:00 + Helenę Pawłowską (gr. 27).
9:00 + Józefę, Zygmunta i Jerzego Suskich.
13:00 + Andrzeja Janika (od Józefa i Małgorzaty Sopata z dziećmi).
18:00 + Emanuela Bagińskiego.
19:30 + Halinę Gawlak (1 r. śm.).
Czwartek 28.02.
7:00 ; 7:30 + Mariana Zowczaka.
18:00 + Helenę Pawłowską (gr. 28).
Piątek 29.02.
7:00 + Helenę Pawłowską (gr. 29).
7:00 + Edmunda Morawskiego (30 dni po
śmierci).
7:30 + Jadwigę Żyłowską (8 r. śm.)
18:00 + Janinę i Józefa Bieńkowskich.
Sobota 1.03.
7:00 + Helenę i Aleksandra Rogulskich, Stanisława i Juliannę Główków.
7:00 + Helenę Pawłowską (gr. 30).
7:30 + Mariana Kasprzaka (gr. 1).

24.02.2008
do niej Jezus: Jestem Nim Ja, który z tobą mówię. Na
to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał
z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: Czego od
niej chcesz? - lub: - Czemu z nią rozmawiasz? Kobieta
zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła
tam ludziom: Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi
powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest
Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem
prosili Go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz! On im rzekł:
Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie.
Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: Czyż Mu kto
przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus: Moim
pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i
wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: Jeszcze cztery
miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo.
żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie
wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem.
Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden
sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem żąć to, nad czym
wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud
wyście weszli. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło
w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej:
Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc
Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich
pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej
ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili:
Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne
bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On
prawdziwie jest Zbawicielem świata.

Nasza codzienna modlitwa
PN.: 2 Krl 5,1-15a; Ps 42,2-3; Ps 43,3-4; Ps 130,5.7;
Łk 4,24-30; WT.: Dn 3,25.34-43; Ps 25,4-9; Jl 2,13;
Mt 18,21-35; ŚR.: Pwt 4,1.5-9; Ps 147,12-13.1516.19-20; J 6,63b.68b; Mt 5,17-19; CZ.: Jr 7,23-28;
Ps 95,1-2.6-9; Jl 2,13; Łk 11,14-23; PT.:Oz 14,2-10;
Ps 81,6-11.14.17; Mt 4,17; Mk 12,28b-34; SB.: Oz
6,1-6; Ps 51,3-4.18-21; Ps 95,8; Łk 18,9-14.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

7:30 + Romana Sienickiego.
18:00 + MSZA ZBIOROWA
Zbigniewa i Józefa Wielgosz, Józefa Przyczkę,
Helenę Szczypek, Zofię, Władysława, Jerzego i
Krystynę Szczypków, Kazimierza Stalkę (21 r.
śm.) cr. Stalków i Maćkiewiczów.
Niedziela 2.03. – 3 Niedziela Wielkiego Postu
7:00 + Helenę Figiel, Mikołaja Figiel.
7:00 + Mariana Kasprzaka (gr. 2).
8:30 + Zofię Górka (1 r. śm.).
8:30 + Sabinę Michalską (gr. 1).
10:00 + Zofię Soszyńską (10 r. śm.).
11:30 + Władysława Skowrońskiego (16 r.
śm.).
13:00 Za Parafian.
18:00 + Helenę Kowalczyk.

Ogłoszenia duszpasterskie 24.02.2008.
III Niedziela Wielkiego Postu
wJuż dzisiaj w naszej parafii rozpoczynają się Rekolekcje Wielkopostne. Prowadzą je Ojcowie Redemptoryści, których
serdecznie witamy w naszej wspólnocie
parafialnej. Program będzie podobny jak w
latach poprzednich.
wNauki rekolekcyjne dzisiaj na wszystkich Mszach św.: 7.00. 8.30. 10.00. 11.30,
13.00 i 18.00. W poniedziałek, wtorek i

środę Msze św. z naukami dla dorosłych
o godz. 7.00. 9.00, 13.00, 18.00 i 19.30.
Zwróćmy uwagę, że jest również Msza św.
i nauka rekolekcyjna o godz. 19.30. Zapraszamy wtedy nie tylko młodzież, ale i
wszystkich, którzy długo pracują. Wtorek
jest dniem spowiedzi – wtedy będą zaproszeni księża i starajmy się to wykorzystać.
Również we wtorek na godz. 13.00 zapraszamy chorych (możliwość przyjęcia
sakramentu chorych), a od godz. 15.00
we wtorek chcemy udać się do chorych,
których nie można przywieźć do kościoła.
Adresy tych chorych prosimy zapisywać w
zakrystii lub w kancelarii. W tym samym
czasie odbędą się również rekolekcje dla
szkół według programu wywieszonego na
tablicy ogłoszeń.
wW niedzielę za tydzień o godz. 18.00
będziemy gościć w naszej parafii Ordynariusza naszej diecezji Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Przybędzie do naszej
parafii, by odsłonić tablicę pamiątkową
ufundowaną ks. prałatowi Ludwikowi Antolakowi oraz (niejako przy okazji tego

ważnego wydarzenia) udzielić Sakramentu
Bierzmowania. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
wOd 28 lutego rozpoczyna się w naszej
parafii cykl Konferencji Przedmałżeńskich.
Pierwsze spotkanie odbędzie się o godz.
19.30 w salce na plebani.
wPrzypominamy, że Droga Krzyżowa
w naszym kościele w każdy piątek o godz.
17.00 i 19.00, a Gorzkie Żale z procesją
w niedziele o 17.00. Za udział w Drodze
Krzyżowej lub w Gorzkich Żalach można
w Wielkim Poście raz w tygodniu uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami,
(a więc w stanie Łaski Uświęcającej przyjęcie Komunii św., modlitwa wg intencji
Ojca św. i brak przywiązania do grzechu).
Na zakończenie Drogi Krzyżowej w piątek
jest więc udzielana Komunia św. Serdecznie zapraszamy.
wWzorem lat ubiegłych II Niedziela
Wielkiego Postu (u nas dzisiaj, ze względu na zbiórkę, tydzień temu, na budowę
kościoła w Nadmie) dedykowana jest
wspieraniu działalności misyjnej Kościoła

WIELKI POST
Czterdziestodniowy okres Wielkiego
Postu ma nas duchowo
przygotować do Misterium
Paschalnego. Ten
czas
powinniśmy
wykorzystać starając przybliżać sobie
to, czego z miłości do ludzi dokonywał
Jezus Chrystus przez swoją mękę i
śmierć na krzyżu. Uczestnicząc w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalach, dobrymi postanowieniami,
wewnętrznym wyciszeniem wspartym
sakramentem pokuty - będziemy rozważać w swoich sercach czternaście stacji,
które przebył Bóg-człowiek, aby zbawić
ludzkość. Klęcząc w Ogrójcu modlił się
za nasze grzechy: niewdzięczność, niewierności i zdradę.
"Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej
się modlił, a Jego pot był jak gęste krople
krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał
od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku". (Łk 22, 44
- 45).
Jezus znosi z pokorą okrutne cierpienia zadane biczowaniem, żołnierze
są bezlitośni, batami rozkrwawiają najświętsze ciało Zbawiciela.
"Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli mu
na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego mówiąc: Witaj królu żydowski! Przy tym pluli na niego, brali trzcinę i
bili go po głowie" (Mt 27, 29-30).

Chrystus bierze krzyż na swoje ramiona i niesie go na miejsce straceń zbrodniarzy. Po drodze kilka razy upada i tyleż
razy się podnosi, znieważany, szydzony,
opluwany - za mnie, za ciebie, za nas
wszystkich.
"A on sam dźwigając krzyż wszedł na
miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku zwane jest Golgotą". (J
19,17).
Jakim bólem rozdarte było serce Matkigdy ujrzała swego syna tak zranionego, zhańbionego, obolałego. Ona jedna
swoim matczynym sercem była z nim.
Jezus posłusznie zmierza na Golgotę,
wyszydzony, napojony octem z żółcią,
odarty z szat, mdlejący z bólu i strasznie wyczerpany. Wreszcie dokonało się:
został przybity do krzyża, wybiła godzina
naszego odkupienia - Jezus kona - składając za nas w ofierze swoje niewinne
życie.
"Gdy przyszli na miejsce zwane
Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mojego" (Łk .23, 46).
Zauważmy, że wnętrza naszych dusz
zapełniają się wielkim natłokiem wrażeń
i obrazów. Ile wokół nas zła, przemocy,
krzywd i ludzkiej bezsilności. Może warto wygospodarować sobie chwilę czasu
na zadumę i wziąć sobie na serio Słowo
Boże do naszych serc, gdyż wszystkie
te niegodne czyny ludzkości, to jakby
powtórne wbijanie gwoździ w rany Chrystusa.

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

Polskiego. Ofiary zebrane do puszek przeznaczone są na wsparcie dla polskich misjonarzy w ich działalności na rzecz dzieci
(budowa i utrzymanie szkół i sierocińców
prowadzonych przez naszych misjonarzy i
misjonarki, podręczniki i przybory szkolne,
zapewnienie tym dzieciom posiłku – często
jedynego w ciągu dnia, zapewnienie im
właściwej opieki medycznej i duszpasterskiej i wyrwanie ich w ten sposób z beznadziei). Przed kościołem więc dzisiaj trwa
zbiórka do puszek na ten szczytny cel.
wPrzypominamy, że Wielki Post to czas
dobrych postanowień: odwrócenia się od
zła i czynienia dobra. Postanowienia te powinny być bardzo konkretne. Może warto
uwzględnić w tym czasie lekturę Pisma
Świętego? Z pewnością trzeba dzisiaj podjąć ważne postanowienie udziału w rekolekcjach i przystąpienia do Sakramentu
Pojednania. Powinniśmy spieszyć się z dobrymi postanowieniami, gdyż wraz z upływem tego tygodnia mija połowa Wielkiego
Postu.

WIELKI POST
TRWA 40 DNI.
Tę liczbę po raz pierwszy wprowadzono w Kościele w IV w. Liczba 40
jest symboliczna i oznacza czas pokuty, postu, modlitwy albo kary, np.
40 dni Jezus pościł na pustyni, 40 dni
Mojżesz przebywał na górze Synaj, 40
dni i nocy padał deszcz powodując potop.
Wielki Post rozpoczyna się Środą
Popielcową i trwa do Mszy Wieczerzy
Pańskiej włącznie. W Wielkim Poście
chrześcijanie przygotowują się do
przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego (do Wielkanocy).
Jest to czas wyciszenia, wewnętrznej
przemiany i nawrócenia. Wtedy każdy
chrześcijanin powinien intensywnie
pracować nad sobą.
Post dla chrześcijan to uzdrowienie
duszy. Wiąże się z dobrowolną rezygnacją z tego, co lubimy, np. ze słodyczy, oglądania ulubionych programów
telewizyjnych czy z gier komputerowych, słuchania muzyki itp.
Ale przede wszystkim walczymy w
tym czasie ze złymi przyzwyczajeniami. Wszystkie te wyrzeczenia powinniśmy ofiarować Panu Bogu w określonej intencji.

www.parafiajozefow.pl

