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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Dn 13,41-62; Ps 23,1-6; Ez 33,11; J 8,1-11; 
WT.: Lb 21,4-9; Ps 102,2-3.16-21; J 8,21-30; ŚR.: 
Dn 3,14-20.91-92.95; Ps: Dn 3,52-56; J 3,16; J 
8,31-42; CZ.: Rdz 17,3-9; Ps 105,4-9; Ps 95,8ab; J 
8,51-59; PT.: Jr 20,10-13; Ps 18,2-7; J 6,63b.68b; 
J 10,31-42; SB.: 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Ps 89,2-
5.27.29; Rz 4,13.16-18.22; Ps 84,5; Mt 1,16.18-
21.24a (Łk 2,41-51a).
(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 EZECHIELA (Ez 37, 
12-14)
Tak mówi Pan Bóg: “Oto otwieram wasze groby i 
wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was 
do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy 
wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, 
ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście 
ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, 
że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam”, mówi 
Pan Bóg.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO RZYMIAN (Rz 8,8-11)
A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie 
mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz we-
dług Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. 
Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do 
Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was 
mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze wzglę-
du na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na 
skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was 
Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to 
Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci 
do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego 
w was swego Ducha.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
JANA (J 11,1-45)
Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii 
i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła 
Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to 
brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do Niego 
wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. 
Jezus usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku 
śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży 
został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej sio-
strę, i Łazarza. Mimo jednak że słyszał o jego chorobie, 
zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu. Dopiero 
potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów 

do Judei. Rzekli do Niego uczniowie: Rabbi, dopiero co 
Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz? 
Jezus im odpowiedział: Czyż dzień nie liczy dwunastu 
godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, 
ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś 
chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. 
To powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przy-
jaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić. Uczniowie 
rzekli do Niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. 
Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, 
że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział 
im otwarcie: Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam 
nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz 
chodźmy do niego. Na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł 
do współuczniów: Chodźmy także i my, aby razem z 
Nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza 
już do czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania 
była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów i 
wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby 
je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, 
że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś 
siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś 
tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg 
da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł 
do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. Rzekła 
Marta do Niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie 
zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej 
Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we 
Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto 
żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz 
w to? Odpowiedziała Mu: Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, 
żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na 
świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała po 
kryjomu swoją siostrę, mówiąc: Nauczyciel jest i woła 
cię. Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała 
się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz 
był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na 
spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali 

ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za 
nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy 
Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy 
Go upadła Mu do nóg i rzekła do Niego: Panie, gdybyś 
tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus ujrzał 
jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, 
wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzieście 
go położyli? Odpowiedzieli Mu: Panie, chodź i zobacz. 
Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: Oto jak go miłował! 
Niektórzy z nich powiedzieli: Czy Ten, który otworzył 
oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? 
A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przy-
szedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał 
kamień. Jezus rzekł: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego, 
Marta, rzekła do Niego: Panie, już cuchnie. Leży bowiem 
od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie 
powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę 
Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do 
góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. 
Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze 
względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby 
uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. To powiedziawszy zawołał 
donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! I wy-
szedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a 
twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: 
Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc 
spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego 
Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

Intencje mszalne od od 09.03. do 16.03. 2008 r.
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.
Poniedziałek 10.03.  
7:00 + Andrzeja Janika. 7:00 + Ewę Wilk, Elż-
bietę Łącką i cr. Wilków. 7:30 + Mariana Ka-
sprzaka (gr. 10). 7:30 Dz.-bł. w 8 r. urodzin 
Lilianny z prośbą o potrzebne łaski. 18:00 + 

Jana Basiaka (4 r. śm.), jego rodziców i braci. 
18:00 Dz.-bł. w 90 urodziny Balbiny Zaprzałek 
z prośbą o potrzebne łaski dla Jubilatki i całej 
rodziny.
Wtorek 11.03. 
7:00 + Emanuela Bagińskiego. 7:00 + Andrzeja 
Janika. 7:30 + Mariana Kasprzaka (gr. 11). 7:30 
+ Ewę Chrościcką (1 r. śm.). 18:00 + Halinę i 
Henryka Tomaszewskich.
Środa 12.03. 
7:00 + Tadeusza Truszkowskiego (4 r. śm.). 
7:30 + Mariana Kasprzaka (gr. 12). 7:30 Dz. za 
dar życia i zdrowia w 2 r. chrztu Marysi Sulej z 
prośbą o dalszy rozwój wiary i dar mądrego wy-
chowania dla rodziców. 18:00 Nowenna do MB 
Nieustającej Pomocy. + Jana i Kamilę Sabaków 
(3 r. śm.) i oraz Wacława Sabaka. + Wandę i An-
drzeja Biernackich. + Zofię Malinowską (29 r. 
śm.) i Stanisława Malinowskiego.
Czwartek 13.03. 
7:00 + Krystynę Kiełbasińską. 7:30 + Mariana 
Kasprzaka (gr. 13). 7:30. 18:00 + Kazimierza i 
Ewę Cicheckich, Balbinę i Józefa Falińskich.
Piątek 14.03. 
7:00 + Tomasza Orłowskiego (11 r.śm.). 7:00 
+ Mieczysława Lodowskiego. 7:30 + Mariana 
Kasprzaka (gr. 14). 7:30 + Józefa, Halinę i Ma-

rię Zapaśników, Józefa Bonderę. 18:00 + Miko-
łaja i Genowefę Jankowskich.
Sobota 15.03. 
7:00 + Andrzeja Janika. 7:00 + Henrykę Le-
śniewską. 7:00 + Mieczysława Lodowskie-
go. 7:30 + Mariana Kasprzaka (gr. 14) – 2 r. 
śmierci. 7:30 + Lidię Ornat (12 r. śm.). 18:00 
Dz.-bł. w int. Marii Stepy z prośbą o zdrowie i 
potrzebne łaski. 18:00 + Bronisławę i Mikołaja 
Baców raz Henryka i Stanisława Baców i Annę 
Markiewicz.
Niedziela 16.03. – 6 Niedziela W. Postu 
NIEDZIELA PALMOWA
7:00 + Alojzego Szewczyka (12 r. śm.) i jego 
rodziców Piotra i Juliannę. 7:00 + Mariana Ka-
sprzaka (gr. 16). 8:30 + Zdzisława Frankowskie-
go (5 r. śm.). 10:00 + Józefa Chorosia. 11:30 
+ Tadeusza Przywózkiego (5 r. śm.) i Jadwigę 
Przywózką. 13:00 Za Parafian. 18:00 + Jadwi-
gę, Józefa, Mariannę, Andrzeja, Bolesława, Ja-
ninę i cr. Drągów i Charchułów.

Ogłoszenia duszpasterskie 09.03.2008.  
V Niedziela Wielkiego Postu

wOd dzisiejszej, piątej, niedzieli Wielkiego 
Postu zmienia się charakter  tego okresu litur-
gicznego. Do dziś towarzyszyło nam wezwanie 
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Grupa Charytatywna organizuje 16 III 
w Niedzielę Palmową kiermasz palm, 
stroików i ozdób choinkowych. Cały do-
chód z kiermaszu przeznaczony jest na 
paczki świąteczne dla potrzebujących 
rodzin z naszego miasta. Zapraszamy do 
udziału.

Rozwiązanie konkursu wielkanocne-
go odbędzie się na Mszy 16.03. o godz. 
11.30.

„Łazarz, przyjaciel nasz...” 
To słowa bardzo osobiste. Któż nie chciałby 

być nazwany w ten sposób przez Chrystusa? Być 
przyjacielem Mesjasza. Być przyjacielem samego 
Boga. I za takiego być przez Niego uważanym. Bóg 
kocha każdego z nas. Tylko my albo tej miłości nie 
potrafimy dostrzec, bo przesłania ją miłość własna, 
albo dostrzegając ją — odrzucamy. Zamknięci w 
sobie, w swoim iluzorycznym świecie, odrzucamy 
największą miłość. Jest to dramat, że poszukując 
miłości, odrzucamy tę prawdziwą, która może góry 
przenosić, kruszyć najtwardsze ludzkie serca, bo 
wypływa z wiary i nadziei. Kto utraci jedną z tych 
trzech, ten dopiero jest biedny i prawdziwie nie-
szczęśliwy. Ożywiajmy swoją wiarę, rozwijajmy 
prawdziwą miłość i trwajmy w nadziei, a będzie to 
droga pewna i jedyna prawdziwa, chociaż trudna i 
wyboista. Będzie to droga życia.

Maria zaś siedziała 
w domu

Mówienie o wierze w zmartwychwstanie i życie 
wieczne może być stosunkowo łatwe. Przychodzi 
jednak czas, gdy te słowa trzeba zweryfikować.

Kiedy lewica, aby zbić kapitał polityczny, po 

Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania 
z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pra-
gnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera 
charakteru pasyjnego. Skupimy się na rozważa-
niu Męki Pańskiej, stąd jeszcze  większa zachę-
ta do udziału w Drodze Krzyżowej i Gorzkich 
Żalach.  Apel ten kierujemy zwłaszcza do tych, 
którzy jeszcze w tym roku nie  uczestniczyli w 
tych pięknych nabożeństwach.
wW sobotę 15 marca przypada uroczystość 

świętego Józefa, Oblubieńca  Najświętszej Ma-
ryi Panny. W tym roku została przeniesiona, po-
nieważ  19 marca to już będzie Wielka Środa. 
Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił  świętego 
Józefa patronem Kościoła powszechnego i ro-
dzin chrześcijańskich. Przez wstawiennictwo 
Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy  się 
modlić za mężów i ojców z naszej wspólnoty 
parafialnej i o godne  wypełnianie przez nich 
swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudno-
ści,  codziennych kłopotów, niepewności z po-
wodu braku pracy i środków do  godnego życia, 
warto zwracać się o pomoc do świętego Józefa 
nie tylko  w dniu Jego święta, ale także w każdy 
wtorek szczególnie Jemu poświęcony. Święty 
Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według 
tradycji odszedł z tego świata w ramionach sa-
mego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu bę-
dziemy zatem polecać wszystkich konających.
wW sobotę na godz. 11.00 zapraszamy wszyst-

kich, którzy chcieliby zapoznać się z projektami 
parkingów wokół Plebani, jak też zechcieliby 
służyć doświadczeniem i radą we wszystkich 
sprawach inwestycyjnych parafii. W najbliż-
szym czasie czeka nas porządkowanie (zagospo-
darowywanie) terenu parafialnego, utwardzenia 
przejazdów i parkingów, malowanie wnętrza 
kościoła itp.  Chodzi o przedyskutowanie, radę, 
poszukanie wykonawców itp. Bardzo ważna 
jest obecność i udział jak najszerszej reprezen-
tacji parafian. Bardzo liczymy na pomoc!
wW najbliższą sobotę Towarzystwo Przyja-

ciół Józefowa i Miejski Ośrodek Kultury orga-

nizuje Imieniny Miasta. Zapraszamy do MOK 
–u na godz. 17.00. Program znajdziemy na ta-
blicy ogłoszeń. 
wW sobotę 15 marca o godz. 10.00 odbę-

dzie się próba sypania kwiatków. Zapraszamy 
wszystkie chętne dziewczynki. Przypominamy, 
że spotkania ministrantów odbywają się w sobo-
ty o godz. 9.30, a bielanek o godz. 10.00. 
wPrzyszła niedziela, 16 marca, jest już Nie-

dzielą Męki Pańskiej, Niedzielą  Palmową. 
Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap cza-
su Wielkiego  Postu, a następujące po niej dni 
Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam  głębokie 
przeżywanie tajemnicy Męki i Zmartwychwsta-
nia Chrystusa  Pana. Przed każdą Mszą św. od-
będzie się poświęcenie palm, które będą przy-
pominały jerozolimskie gałązki słane pod stopy 
wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa 
- Mesjasza.
wW niedzielę za tydzień o godz. 17.00 w sali 

na plebani odbędzie się konferencja dla rodzi-
ców i chrzestnych przed chrztem dzieci. 
wWielki Post jest czasem świadczenia mi-

łosierdzia. Dzisiaj przed kościołem spotkamy 
przedstawicieli „Grupy Charytatywnej”, którzy 
zbierają fundusze na paczki świąteczne dla ro-
dzin potrzebujących z naszego miasta. Prosimy 
nie omijać ich obojętnie. 
w„Grupa Charytatywna” tradycyjnie jak co 

roku organizuje konkurs na „Najpiękniejszą 
Palmę”. Zachęcamy wszystkich Państwa do 
udziału w tym konkursie. Podpisane palmy 
można przynosić do kancelarii parafialnej do 
soboty 15.03.08 . do godz. 16.00. Rozstrzygnię-
cie konkursu nastąpi w Niedzielę Palmową na 
Mszy św. O godz. 11.30. 
wInformujemy również, że w Niedzielę Pal-

mową będzie zorganizowany kiermasz ozdób 
świątecznych. Prace dzieci i dorosłych miesz-
kańców naszego miasta można będzie zakupić 
po każdej Mszy św., a dochód w całości zostanie 
przeznaczony na zakup paczek świątecznych dla 
rodzin potrzebujących z naszego miasta.

wJeszcze jedno ogłoszenie organizacyjne. 
Mamy serdeczną prośbę, by nie przywozić ze 
swoich posesji śmieci na cmentarz. Dbajmy też 
o ogólną czystość i porządek tego szczególnego 
dla wszystkich miejsca. Wywóz śmieci z cmen-
tarza, to duży wydatek dla parafii; przy obec-
nych podwyżkach sięgnie 70 – 80 tys. złotych 
rocznie. Została zorganizowana dokładniejsza 
obserwacja terenu i stąd nasze ostrzeżenie, 
gdyż taki odrażający wręcz proceder (przywo-
żenie śmieci z budów i gospodarstw domowych 
i wrzucanie ich do pojemników na cmentarzu) 
wymaga publicznego napiętnowania. Przy tej 
okazji przypominamy o potrzebie opieki nad 
grobami (taką okazją jest zbliżająca się wiosna i 
Ur. Zmartwychwstania Pańskiego). Przed świę-
tami wielkanocnymi pojawią się dodatkowe po-
jemniki przed cmentarzem przy bramach i już 
teraz prosimy o korzystanie z nich w tym czasie, 
gdyż łatwiej służbom z takich miejsc wywozić 
śmieci. 
wPrzypominamy też, że wiele jeszcze gro-

bów na starym cmentarzu nie ma przypisanych 
opiekunów. Dotychczasowe opłaty są jak naj-
bardziej ważne (chyba, że od ostatniej wpłaty 
minęło ponad 20 lat), ale nie było wtedy podzia-
łu cmentarza na kwatery i rzędy. Trzeba teraz 
konkretne groby (z tzw. obecnymi adresami) 
przypisać konkretnym opiekunom. Dotyczy to 
zwłaszcza grobów, w których jeszcze nikt nie 
został pochowany, gdyż wpłaty z poprzednich 
lat były ogólnie pisane jako „miejsce na starym 
cmentarzu” (bez podania adresu grobu).  Pamię-
tamy też o zasadzie, że po dwudziestu latach od 
ostatniej wpłaty należy przedłużyć na następne 
20 lat dzierżawę grobu. Jest to na razie dość 
symboliczna opłata 300 zł, a przecież np. m.in. 
za te pieniądze, parafia przez następne 20 lat 
zobowiązuje się wywozić śmieci z tego grobu 
itp. Jest wciąż w ciągłej sprzedaży niedawno 
wydana książka o naszym cmentarzu. Można ją 
kupić w zakrystii, kancelarii lub w kiosku pa-
rafialnym. 

przyjściu Jezusa podrywa ją z miejsca i prowadzi 
ku Temu, który może ją pocieszyć po stracie brata. 
Jak dziwnie odwracają się role tych dwóch kobiet. 
Marta, skarcona kiedyś za swój pragmatyzm, oka-
zuje zdecydowanie więcej zaufania. Właściwie jest 
pewna tego, co się wydarzy. O zmartwychwstaniu 
mówi jak o czymś zupełnie oczywistym i to pozwa-
la jej pokonać smutek związany ze śmiercią. Maria 
staje wobec Jezus ze swoim wyrzutem: „gdybyś 
tu był...”

Jaka jest nasza wiara w zmartwychwstanie? 
Niełatwo dać odpowiedź na to pytanie. Warto się 
jednak nad nim zastanawiać.

ks. Dariusz Madejczyk

raz kolejny chciała nas uszczęśliwiać prawem do 
aborcji i eutanazji, dziennikarze (trzeba im za to 
podziękować) zamiast rozmawiać z politykami, 
udali się z kamerami i mikrofonami do hospicjów. 
Pokazali ludzi cierpiących, stojących w obliczu 
śmierci, ale zarazem spokojnych, wręcz promie-
niujących pokojem serca. Zaprowadzili nas tam, 
gdzie człowiek, choć cierpi i umiera, to jednak 
każdą chwilę przeżywa z wiarą, otoczony ludzką 
miłością, troskliwą opieką i modlitwą.

O tym jaka jest nasza wiara, bardzo często do-
wiadujemy się w obliczu choroby i śmierci. Jak 
Maria z dzisiejszej Ewangelii. Kiedyś widzieliśmy 
ją siedzącą u stóp Pana, wówczas gdy Marta krzą-
tała się wokół spraw domu. Także teraz Marta jest 
tą, która nie potrafi usiedzieć w miejscu, wybie-
ga na spotkanie Jezusa, opowiada co się stało, 
mówi „co by było, gdyby...”, ale zarazem daje 
dowód wielkiego zaufania do Niego: „Bóg da Ci 
wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”. Maria 
natomiast siedzi w domu i cała jest pogrążona w 
smutku. Ta, która siedziała u stóp Pana, rozważała 
Jego słowo, „wybrała lepszą cząstkę”, zdaje się 
być zagubiona w obliczu śmierci. Dopiero wieść o 


