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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Iz 65,17-21; Ps 30,2.4-6.11-13; Ps 130,5.7; 
J 4,43-54; WT.: Syr 51,13-20; Ps 16,1-2.5.7-8.11; 
Flp 3,8-14; Łk 21,36; J 15,9-17; ŚR.: Iz 49,8-15; Ps 
145,8-9.13cd-14.17-18; J 5,25-26; J 5,17-30; CZ.: 
Wj 32,7-14; Ps 106,19-23; Ez 18,31; J 5,31-47; PT.: 
Mdr 2,1a.12-22; Ps 34,17-21.23; J 6,63b.68b; J 
7,1-2.10.25-30; SB.: Jr 11,18-20; Ps 7,2-3.9bc-12; 
J 3,16; J 7,40-53.
(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 PIERWSZEJ KSIĘGI SAMUELA 
(1 Sm 16,1b.6-7.10-13a)
Pan rzekł do Samuela: Napełnij oliwą twój róg i idź: 
Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między 
jego synami upatrzyłem sobie króla. Kiedy przybyli, 
spostrzegł Eliaba i mówił: Z pewnością przed Panem 
jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela: 
Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, 
gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi 
, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan 
natomiast patrzy na serce. I Jesse przedstawił Samu-
elowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył 
Jessemu: Nie ich wybrał Pan. Samuel więc zapytał 
Jessego: Czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł: Po-
został jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel 
powiedział do Jessego: Poślij po niego i sprowadź tutaj, 
gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. 
Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał 
piękne oczy i pociągający wygląd. - Pan rzekł: Wstań 
i namaść go, to ten. Wziął więc Samuel róg z oliwą i 
namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego 
dnia duch Pański opanował Dawida.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APO-
STOŁA DO EFEZJAN (Ef 5,8-14)
Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz 
jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci 
światłości! Owocem bowiem światłości jest wszelka 
prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co 
jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych 
czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie 
[tamtych]! O tym bowiem, co u nich się dzieje po 
kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te 
rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, bo 
wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego 
się mówi: Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, 
a zajaśnieje ci Chrystus.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
JANA (J 9,1-41)
Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, 
niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali 
Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził nie-
widomym - on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: 
Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale /stało się 
tak/, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba 

nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki 
jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł 
działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością 
świata. To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił 
błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i 
rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam 
- co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył 
się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem 
widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, 
który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: Tak, to jest ten, a 
inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On 
zaś mówił: To ja jestem. Mówili więc do niego: Jakżeż 
oczy ci się otwarły? On odpowiedział: Człowiek zwany 
Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do 
mnie: Idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem 
więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego: 
Gdzież On jest? On odrzekł: Nie wiem. Zaprowadzili 
więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, 
do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił 
błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze 
pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do 
nich: Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. 
Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: Człowiek 
ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni 
powiedzieli: Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może 
czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. 
Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: A ty, co 
o Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? 
Odpowiedział: To prorok. Jednakże Żydzi nie wierzyli, 
że był niewidomy i że przejrzał, tak że aż przywołali 
rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali się ich 
w słowach: Czy waszym synem jest ten, o którym 
twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to spo-
sób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: 
Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. 
Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi, nie wiemy 
także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, 
ma swoje lata, niech mówi za siebie. Tak powiedzieli 
jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już 
postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, 
zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego po-
wiedzieli jego rodzice: Ma swoje lata, jego samego 
zapytajcie! Znowu więc przywołali tego człowieka, 
który był niewidomy, i rzekli do niego: Daj chwałę 

Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. 
Na to odpowiedział: Czy On jest grzesznikiem, tego 
nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz 
widzę. Rzekli więc do niego: Cóż ci uczynił? W jaki 
sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: Już wam 
powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co 
znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego 
uczniami? Wówczas go zelżyli i rzekli: Bądź ty sobie 
Jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza. My 
wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego 
zaś nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział 
im ów człowiek: W tym wszystkim to jest dziwne, że 
wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. 
Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast 
Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i 
pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś 
otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby 
ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic czynić. 
Na to dali mu taką odpowiedź: Cały urodziłeś się w 
grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. 
Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go 
rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? 
On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego 
uwierzył? Rzekł do niego Jezus: Jest Nim Ten, którego 
widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: 
Wierzę, Panie! i oddał Mu pokłon. Jezus rzekł: Przy-
szedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci 
, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą stali 
się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, 
którzy z Nim byli i rzekli do Niego: Czyż i my jeste-
śmy niewidomi? Jezus powiedział do nich: Gdybyście 
byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ 
mówicie: “Widzimy”, grzech wasz trwa nadal.

Intencje mszalne od 02.03. do 09.03.2008 r.
Niedziela 2.03. – 4 Niedziela Wielkiego Postu 
7:00 + Helenę Figiel, Mikołaja Figiel. 7:00 + 
Mariana Kasprzaka (gr. 2). 8:30 + Zofię Gór-
ka (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.

Poniedziałek 3.03. 
7:00 + Feliksa Niziołka (13 r. śm.) jego rodzi-
ców i cr. Ambroziaków. 7:00 + Janinę Mazur. 
7:30 + Mariana Kasprzaka (gr. 3). 7:30 + Fran-
ciszka i Zofię Zduńczyków. 7:30 + Mirosławę 
Gałkowską (mies. po śm.). 18:00 + Kazimierza, 
Kazimierę i Józefa.
Wtorek 4.03. – ŚW. KAZIMIERZA, KRÓ-
LEWICZA
7:00 + Celinę Domagała. 7:00 + Mariana Ka-
sprzaka (gr. 4). 7:30 + Kazimierę Myszkowską.
7:30 + Kazimierza, Ewę, Michała i Juliannę Ci-
checkich. 18:00 Dz.-bł. Ks. Prob. Kazimierza.
Środa 5.03. 
7:00; 7:30 + Mariana Kasprzaka (gr. 5). 18:00 
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
O szczęśliwy przebieg operacji Stefana i o 
wszelkie potrzebne łaski dla niego i całej rodzi-
ny. + Kazimierza Jankowskiego i jego rodziców, 
Eugeniusza Jankowskiego. + Annę Nejman (3 

r. śm.).
Czwartek 6.03. 
7:00 Tadeusza Frelka. 7:30 + Mariana Kasprza-
ka (gr. 6). 7:30 + Michała Wójcika (4 r. śm.). 
18:00 + Czesława Zdunka i jego rodziców: Jana 
i Helenę oraz cr. Jabłońskich.
Piątek 7.03. – Świętych męczennic Perpetuy 
i Felicyty
7:00 + Mariannę i Juliana Więckowskich, cr 
Więckowskich i Salwów. 7:00 O bł. Boże dla 
Andrzeja i Ewy oraz i ch dzieci: Joanny, To-
masza i Kingi. 7:30 + Mariana Kasprzaka (gr. 
7). 7:30 + Józefę i Stanisława Firlągów, Józefa, 
Bronisławę i Maksymiliana Chajderów. 16:30 + 
Edwarda Kłoczewskiego. 18:00 MSZA ZBIO-
ROWA.
Sobota 8.03. 
7:00 + Mateusza Brynczkę (mies. po śm.). 7:00 
+ Kazimierza i Mariannę Urbańskich. 7:00 + 
Stanisława Brzozowskiego (30 dz. po śm.). 7:30 
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Grupa Charytatywna tradycyjnie, 
jak co roku, organizuje za tydzień 
9 III zbiórkę do puszek. Całkowity 
dochód z kwesty przeznaczony jest 
na przygotowanie żywnościowych 
paczek świątecznych dla potrzebują-
cych rodzin z naszego miasta. Zachę-
camy również do udziału w charyta-
tywnym kiermaszu palm, stroików 
i ozdób wielkanocnych w naszej pa-
rafii w Niedzielę Palmową 16 III. Do-
chód z kiermaszu jest przeznaczony 
także na paczki świąteczne.

„Jezus ujrzał niewidomego”.
Zaślepienie, blokada wzroku, bielmo...
- Na przykład gniew, mściwość... Nie chcę 

przebaczyć, nie chcę się z drugim pogodzić. Nie 
dostrzegam, że przed Bogiem sam potrzebuję 
przebaczenia i miłosierdzia. Zaślepienie.

- Zauroczenie drugim człowiekiem, mimo iż jest 
on związany węzłem małżeńskim. „Ja go kocham” 
- i koniec. To jest jedyny argument. Nie pomaga-
ją prośby ojca, matki, nie pomagają ostrzeżenia. 
Zaślepienie.

- Pracoholizm, nadmierne oddawanie się pracy, 
pasja pracy ze szkodą dla dzieci, które chciałyby 
porozmawiać z ojcem. Żona też jest rozgoryczona, 
bo chciałaby pogadać z mężem o swoim proble-
mie.

- Mania gderania, narzekania na męża, na dzie-
ci. Mąż ucieka na piwo do kolegów.

- Zapatrzenie się we własną doskonałość. Grozi 
to szczególnie osobom religijnym, siostrom za-
konnym, kapłanom.

Ostatecznie u podłoża zaślepienia duchowego 
czy umysłowego jest egoizm, jest egocentryzm. 
Na tronie serca jest moje „ja” zamiast Jezusa, za-
miast miłosierdzia i wyrozumiałości dla słabości 
drugich.

„Uczynił błoto i nałożył je na oczy niewi-

+ Mariana Kasprzaka (gr. 8). 7:30 + Krzysztofa 
Majznera. 18:00 + Jana Basiewicza (4 r. śm.) i 
jego rodziców.
Niedziela 9.03. – 5 Niedziela Wielkiego Postu  
7:00 + Mariana Kasprzaka (gr. 9). 7:00 + Wło-
dzimierza Miłodrowskiego (5 r. śm.) 8:30 + 
Franciszkę i Stanisława Stosio. 10:00 + Helenę 
i Józefa Andrzejczaków i ich rodziców. 11:30 + 
Mieczysława Sierpińskiego (8 r. śm.). 13:00 Za 
Parafian. 13:00 Dz.-bł. Heleny i Józefa Pałków 
w 62 r. ślubu. 18:00 + Janinę, Czesławę i Bole-
sława Krucz. 
Ogłoszenia duszpasterskie 02.03.2008.  

IV Niedziela Wielkiego Postu
wDzisiejsza, czwarta już niedziela Wiel-

kiego Postu różni się nieco od pozostałych. 
W tradycji Kościoła nazywamy ją „laeta-
re", czyli niedzielą radości. W połowie 
Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych 
do radości,  aby wszyscy podejmujący trud 
przemiany serca wytrwali w tym niełatwym  
codziennym wysiłku.
wDzisiaj o godz. 18.00 będziemy gościć 

w naszej parafii Ordynariusza naszej die-
cezji Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. 
Przybędzie do naszej parafii, by odsłonić 
tablicę pamiątkową ufundowaną ks. pra-
łatowi Ludwikowi Antolakowi oraz (nieja-
ko przy okazji tego ważnego wydarzenia) 
udzielić Sakramentu Bierzmowania. Przez 
pamiątkową tablicę chcemy wyrazić naszą 
wdzięczność za lata posługi w naszej parafii 
ks. prałata i przekazać tę prawdę dla tych, co 

przyjdą po nas. Przy tej okazji ufundowali-
śmy również w kruchcie kościoła tablicę z 
nazwiskami wszystkich dotychczasowych 
proboszczów, którym okazujemy wdzięcz-
ność i za których się modlimy. Serdecznie 
wszystkich zapraszamy na tę uroczystość. 
Warto też wziąć ze sobą do domu specjal-
ny kolorowy biuletyn, wydany na tę okazję 
– znajdziemy go przy wyjściu z kościoła.  
wW duchu wielkopostnej solidarności 

wesprzyjmy w tym czasie działalność  cha-
rytatywną parafii. Grupa Charytatywna tra-
dycyjnie, jak co roku, organizuje za tydzień 
9 III zbiórkę do puszek. Całkowity dochód 
z kwesty przeznaczony jest na przygoto-
wanie żywnościowych paczek świątecz-
nych dla potrzebujących rodzin z naszego 
miasta. Zachęcamy również do udziału w 
charytatywnym kiermaszu palm, stroików 
i ozdób wielkanocnych w naszej parafii w 
Niedzielę Palmową 16 III. Dochód z kier-
maszu jest przeznaczony także na paczki 
świąteczne.
wWe wtorek (4 marca) przypada święto 

św. Kazimierza Królewicza. Święty Kazi-
mierz jest patronem naszych braci Litwi-
nów; przez  jego wstawiennictwo polecaj-
my Bożej opatrzności Kościół i cały naród  
litewski.  Również we wtorek swego patro-
na czci nasz ks. Proboszcz obchodząc swo-
je Imieniny. Pamiętajmy w naszych modli-

twach również o nim. Zapraszamy w tym 
dniu na Mszę św. wieczorną o godz. 18.00.
wW środę jak zwykle o godz. 18.00 No-

wenna do MB Nieustającej Pomocy . Mamy 
nadzieję, że minione rekolekcje wielko-
postne prowadzone przez oo. Redemptory-
stów staną się okazją do ożywienia naszego 
udziału w tej cotygodniowej Nowennie. 
wW tym tygodniu przypada pierwszy 

czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Mimo 
okresu tuż po rekolekcjach będzie oczywi-
ście możliwość spowiedzi, chociaż pamię-
tajmy, że obchodzenie tzw. I Piątków Mie-
siąca wiążą się z przyjęciem Komunii św., 
a spowiedź następuje tylko wtedy, gdy ktoś 
ma grzech ciężki. W piątek zapraszamy 
na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 
17.00 lub 19.00. 
wW sobotę, 8 marca, obchodzimy Dzień 

Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pa-
miętajmy w modlitwach o wszystkich ko-
bietach, wszak wypełniają one szczególną 
rolę w świecie, w Kościele i rodzinie.  Po-
lecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, 
która jest najpiękniejszym  wzorem żony i 
matki.
wW soboty 8 i 15 marca o godz. 10.00 

odbędzie się próba sypania kwiatków. Za-
praszamy wszystkie chętne dziewczynki. 
Przypominamy, że spotkania ministrantów 
odbywają się w soboty o godz. 9.30, a bie-
lanek o godz. 10.00.

domego”.
Na szczęście zdarza się przejrzenie. Sami nieraz 

mówimy: Wiesz, byłem zupełnie ślepy, ale spo-
tkałem kogoś, kto mi otworzył oczy. Ten ktoś, to 
także Jezus. Jezus żyje, Jezus dotyka nas łaską, 
dotyka cierpieniem, i sprawia, że z oczu spadają 
nam łuski. Największym zaś cudem jest zobaczyć, 
że się jest grzesznikiem, że miłosierdzie Boże jest 
nade mną.

Pięknie o tym mówi Pan Jezus do s. Faustyny:
Rozmowa miłosiernego Boga z duszą 

grzeszną:
Jezus: Nie lękaj się, duszo grzeszna, swego Zba-

wiciela. Pierwszy zbliżam się do ciebie, bo wiem, 
że sama z siebie nie jesteś zdolna wznieść się do 
Mnie. Nie uciekaj, dziecię, od Ojca swego....

Dusza: Lękam się, czy mi przebaczysz tak wiel-
ką liczbę grzechów. Trwogą napełnia mnie moja 
nędza.

Jezus: Większe jest miłosierdzie moje aniżeli 
nędze twoje i świata całego... Uniżonego serca 
nigdy nie odrzucę... Zrób mi przyjemność, że mi 
oddasz wszystkie swe biedy i całą nędzę...

Dusza: Zwyciężyłeś, o Panie, kamienne serce 
moje dobrocią swoją. Oto z ufnością i pokorą zbli-
żam się do Trybunału Miłosierdzia Twego... (Dz 
1485).

Ma rację św. Paweł, gdy pisze: „Niegdyś byli-
ście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością. 
Postępujcie jak dzieci światłości”.

A skutek przejrzenia jest taki, że zaczynamy lu-
bić siebie, lubić drugich, lubić Pana Boga, kochać 
Go. 

Poczucie bezgrzeszności, poczucie własnej 
doskonałości... Przyjemne uczucie, ale nieobiek-
tywne, fałszywe. Dziś Pan Jezus nam to pokazał, 
pomaga pozbyć się go i przywraca jak niewidome-
mu zdrowe patrzenie. I wtedy ideałem moim staje 
się chwała Boża i służba drugiemu. Wołam więc z 
prostotą: Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa... 
Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać. Otwórz me 
oczy...

Ks. Zdzisław Wietrzak SJ  


