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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Iz 7,10-14; Ps 40,7-11; Hbr 10,4-10; J 
1,14ab; Łk 1,26-38; WT.: Dz 4,32-37; Ps 93,1-5; 
J 3,15; J 3,7-15; ŚR.: Dz 5,17-26; Ps 34,2-9; J 
3,16; J 3,16-21; CZ.: Dz 5,27-33; Ps 34,2.9.17-20; 
J 20,29; J 3,31-36; PT.: Dz 5,34-42; Ps 27,1.4.13-
14; Mt 4,4b; J 6,1-15; SB.: Dz 6,1-7; Ps 33,1-2.4-
5.18-19; J 6,16-21.
(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 DZIEJÓW APOSTOLSKICH 
(Dz 2, 42-47)
Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspól-
nocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń 
ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili 
wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzy-
li, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. 
Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je 
każdemu według potrzeby. Codziennie trwali 
jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po do-
mach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą 
serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich 
życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie 
tych, którzy dostępowali zbawienia.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PIOTRA 
(1 P 1,3-9)
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana 
naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim 
miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa 
Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: 
do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, 
i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w 
niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni 
mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się 
w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć 
teraz musicie doznać trochę smutku z powodu 

różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość 
waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od 
zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w 
ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu 
Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, mi-
łujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, 
przecież wierzycie, a ucieszycie się radością nie-
wymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie 
cel waszej wiary - zbawienie dusz.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO JANA (J 20,19-31)
Było to wieczorem owego pierwszego dnia ty-
godnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi 
były zamknięte z obawy przed Żydami, Jezus 
wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój 
wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. 
Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. 
A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych 
słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmij-
cie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, 
są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są 
im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, 
zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy 
przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do 
niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: 
Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ 

i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i 
nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. 
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli 
znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus 
przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po-
środku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do 
Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje 
ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie 
bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz 
Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział 
mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie 
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a 
uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie 
zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec 
uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że 
Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście 
wierząc mieli życie w imię Jego.

Intencje mszalne od 30.03 do 06.04.2008 r.
Niedziela 30.03. – w Oktawie Wielkanocy 
czyli Bożego Miłosierdzia
7:00 + Wacława (r. śm.) i Władysławę Popisów, 
cr. Popisów i Gajewskich.
7:00 + Mariana Kasprzaka (gr. 29).
8:30 + Czesława, Katarzynę i Mariana Chojnac-
kich.
10:00 + Stanisława Grzegrzółkę (5 r. śm.) i ro-
dziców.
11:30 + Zofię Święch (14 r. śm.) Jana Święch 
(4 r. śm.).
13:00 Za Parafian.
18:00 + Mariana Salwina, Jacka i Macieja 
Myszkowskich oraz Barbarę Podolską.
Poniedziałek 31.03. – ZWIASTOWANIE 
PAŃSKIE
7:00 + Emanuela Bagińskiego.
7:00 Dz.-bł. w 80 r. urodzin Marianny Rożen z 
prośbą o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla 
Jubilatki i cr.
7:30 + Mariana Kasprzaka (gr. 30).
7:30 
18:00 + Macieja Pauk (1 r. śm.).
Wtorek 1.04.  
7:00 + Feliksę Gruba.

7:00 + Helenę Buczek (gr. 1).
7:30 + Emanuela Bagińskiego (gr. 1).
7:30 
18:00 + Stanisława Kamińskiego (2 r. śm.).
Środa 2.04. 
7:00 + Helenę Buczek (gr. 2).
7:00 + Henryka Dmitruka.
7:30 + Emanuela Bagińskiego (gr. 2).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
W int. Sióstr Koła Żywego Różańca św. Fau-
styny w 7 r. powstania, o błogosławieństwo dla 
członkiń i ich rodzin.
+ Józefa Ornata,
Czwartek 3.04. 
7:00 + Helenę Buczek (gr. 3).
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 3).
7:30 + Rozalię i Stanisława Ładno oraz cr. Ład-
no.
7:30 + Ryszarda Grudzińskiego, cr. Grudziń-
skich i Grzybowskich.
18:00 + Jerzego, Irenę, Leopolda i Augustyna.
Piątek 4.04. 
7:00 + Helenę Buczek (gr. 4).
7:00 + Józefa Michalczyka (7 r. śm.).
7:00 + Henryka Dmitruka.
7:30 + Emanuela Bagińskiego (gr. 4).
16:30 O bł. boże i opiekę MB dla Mariusza i 
szczęśliwe zdanie matury oraz dostanie się na 
studia.
18:00 MSZA ZBIOROWA
Sobota 5.04. 
7:00 + Helenę Buczek (gr. 5).
7:00 + Wacława Mitka (20 r. śm.) i r-ców Bro-
nisławę i Józefa; r-ców Wiktorię i Stanisława 
Szostaków, Jerzego Włodarczyka i Krzysztofa 
Poszalskiego.
7:00 + Stanisława Basaka (1 r. śm.).
7:30 + Emanuela Bagińskiego (gr. 5).

7:30 + Andrzeja Janika.
7:30 + Mariana i Zofię Ginter.
18:00 MSZA ZBIOROWA 
+ Elżbietę Dąbską (mies. po śm.)
Niedziela 6.04. – 3 niedziela Wielkanocna
7:00 + Helenę Buczek (gr. 6).
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 6).
7:00 + Wojciecha Okrzejskiego (1 r. śm.).
8:30 + Franciszkę, Władysława i Krystynę Frą-
czek, Piotra, Aleksandrę i Stanisławę Jagodziń-
skich.
10:00 + Jerzego Kamińskiego.
11:30 + Leonarda Gawłowskiego (10 r. śm.), 
Walerię i Stanisława Gawłowskich, Franciszka, 
Bronisławę i Antoninę Jarosiewiczów.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Janinę Kwiecień (6 r. śm.).

Ogłoszenia duszpasterskie 30 marca 2008 r.  
2 Niedziela Wielkanocy 

czyli Miłosierdzia Bożego
wDziś niedziela Miłosierdzia Bożego. 

Śmierć i zmartwychwstanie Chrystu-
sa najdobitniej przekonuje nas o tym, 
że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie 
kochać i przebaczać. Napełnieni pas-
chalną radością, mamy teraz głosić i 
uobecniać miłosierdzie Boga, objawione 
w Jezusie Chrystusie,  który cierpiał za 
grzeszny świat, prawdziwie zmartwych-
wstał i żywy jest pośród nas. Warto w 
tym miejscu przypomnieć słowa Sługi 
Bożego Jana  Pawła II: „Trzeba prze-
kazywać światu ogień miłosierdzia. W 
miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, 
a człowiek szczęście! Bądźcie świadka-
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O ustanowieniu święta Miłosierdzia 
Bożego mówił Pan Jezus św. Fausty-
nie Kowalskiej, 22 lutego 1931 r., w celi 
klasztornej w Płocku, gdy przekazywał jej 
swoją wolę, aby wymalowała Jego obraz. 
Usłyszała wtedy: Wymaluj obraz według 
rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, 
ufam Tobie (Dzienniczek, 47)... Ja pra-
gnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, 
aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, 
był uroczyście poświęcony w pierwszą 
niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma 
być świętem Miłosierdzia (Dzienniczek, 
49)... Pragnę, aby święto Miłosierdzia było 

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
ucieczką i schronieniem dla wszystkich 
dusz, a szczególnie dla biednych grzesz-
ników (Dzienniczek, 699).

Jan Paweł II czcicielem i głosicielem 
Miłosierdzia Bożego

Kult Bożego miłosierdzia, jak złota nić, 
wpisał się w pontyfikat Ojca Świętego 
Jana Pawła II. To on przyczynił się do jego 
rozwoju. Tajemnica Bożego miłosierdzia 
stopniowo dojrzewała w jego życiu, a od-
słaniał ją i ukazywał, zwłaszcza jako Pa-
pież. Tematyka miłosierdzia Bożego była 
jedną z myśli przewodnich jego nauczania 
papieskiego. W trzecim roku ponytfikatu 
(30.11.1980 r.) opublikował encyklikę o 
Bożym miłosierdziu (Dives in misericor-
dia). 18 kwietnia 1999 r. beatyfikował, a 
30 kwietnia 2000 r. kanonizował siostrę 
Faustynę Kowalską. Podczas kanonizacji 
ustanowił Święto Miłosierdzia Bożego dla 
całego Kościoła, obchodzone w Drugą 
Niedzielę Wielkanocy, 17 sierpnia 2002 
r., podczas ostatniej swojej pielgrzymki 
do Polski, konsekrował świątynię Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i 
zawierzył cały świat miłosierdziu Bożemu. 
Odjeżdżając z Krakowa powiedział: Je-
stem przekonany, że łagiewnickie sanktu-
arium będzie prawdziwą stolicą i prężnym 
ośrodkiem kultu Bożego Miłosierdzia. Ła-
giewniki są dziś Światowym Centrum Kul-
tu Bożego Miłosierdzia. Co roku przybywa 
tu średnio około miliona pielgrzymów z 
Polski i ze świata.

Jan Paweł II zmarł w Watykanie, 2 
kwietnia 2005 r., w wigilię Święta Miło-
sierdzia Bożego. Wprowadził wiek XXI w 
tajemnicę miłosierdzia Bożego, źródła na-
dziei człowieka. Chciał, aby światło tego 
orędzia rozjaśniało ludzkie umysły i drogi, 
aby skłaniało człowieka do przebaczenia i 
pojednania, do czynnego okazywania mi-
łosierdzia bliźnim.

ROCZNICA ŚMIERCI 
JANA PAWŁA II

„Zależy nam na tym, aby żałoba nie 
była już taka emocjonalna. Papież po-
zostawił bardzo wiele nauk i wskazó-
wek. Chcielibyśmy, aby w tym momen-
cie zacząć się nad nimi zastanawiać 
i je zgłębiać” - powiedziała Wioletta 
Łabuda-Iwaniak z Centrum Myśli Jana 
Pawła II w Warszawie. Pomysłodawcy 
kampanii “Życie jest wieczne” zwracają 
uwagę, że chociaż papież odszedł, to 
jednak “duchem i mądrością” pozosta-
je wśród nas, a zbliżająca się rocznica 
śmierci Jana Pawła II to dobra okazja, 
by sięgnąć po papieską encyklikę lub 
przeczytać wybrane jego homilie.

Kampania “Życie jest wieczne” ma 
charakter ogólnopolski. W Warszawie 
pojawiły się wielkoformatowe bilbordy. 
W prasie ogólnopolskiej oraz w Interne-

mi miłosierdzia!" (Łagiewniki, 2002 r.). 
Zapraszamy dzisiaj do kościoła o godz. 
15.00 na Nabożeństwo do Miłosierdzia 
Bożego. 
wJutro, w poniedziałek, 31 marca, 

przypada w tym roku uroczystość Zwia-
stowania Pańskiego. Uroczystość tę ob-
chodzimy w Kościele także jako  Dzień 
Świętości Życia oraz Dzień Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego.  Życie - 
wielki dar Stwórcy jest święte od poczę-
cia w łonie matki aż do śmierci, domaga 
się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, 
że nikt prócz  Boga nad tym darem nie 
ma władzy. Zorganizowaną w tym dniu 
zbiórkę pieniężną do puszek przeznaczy-
my na Fundusz Obrony Życia.
wW środę, 2 kwietnia, przypada 3. 

rocznica przejścia do domu Ojca w Nie-
bie naszego umiłowanego Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Mając żywo w pamięci 
to wydarzenie i wspominając wszystkie 
lata tego wyjątkowego dla nas Polaków 
pontyfikatu, pamiętajmy przede wszyst-
kim  o realizacji w naszym codziennym 
życiu duchowego testamentu Sługi Boże-
go Jana Pawła II. Chciejmy naśladować 
go w całkowitym oddaniu się Bogu i bra-
ciom, upatrujmy w nim skutecznego Orę-
downika przed  tronem Bożym na nasze 
trudne czasy.

Zapraszamy w tym dniu do kościoła:
godz. 20:00 – Czuwanie prowadzone 
przez młodzież Ruchu Światło i Życie
godz. 20:45 – Msza św. o rychłą beatyfi-
kację sługi Bożego Jana Pawła II 
godz. 21:37 – Apel przed kościołem

Przyjdźmy ze zniczami, które zapali-
my i będziemy trzymać w rękach. Znicze 
będzie rozprowadzała młodzież Ruchu 
Światło-Życie. Cena 2 zł. 
wW tym tygodniu przypada także 

pierwszy czwartek, pierwszy piątek i 
pierwsza sobota miesiąca. W czwart-
kowych modlitwach prosimy o liczne 
i święte powołania kapłańskie – Msza 
wotywna o godz. 18:00; w piątek prze-
praszamy Boże Serce za wszelki brak 
miłości, za lekceważenie Bożych darów, 
zwłaszcza Eucharystii – Msza wotywna 
o godz. 7:30 i 16:30 i 18:00. Prosimy o 
Miłosierdzie dla tych, którzy Pana Boga 
przeprosić nie chcą. W sobotę - Msza 
wotywna o godz. 18:00 - Niepokalanemu 
Sercu Maryi powierzajmy nasze rodziny, 
dzieci przygotowujące się do Pierwszej 
Komunii Świętej oraz młodzież przygo-
towującą się do bierzmowania. W szko-
le Maryi najlepiej poznaje  się drogę do 
Chrystusa i uczy się służby bliźniemu. 

cie znaleźć można plakaty promujące 
tę kampanię oraz plakaty z programem 
obchodów. 

W tym roku Centrum Myśli Jana 
Pawła II zachęca, aby w rocznicę 
śmierci, wziąć udział w różnorodnych 
wydarzeniach inspirowanych życiem, 
myślą i twórczością Papieża-Polaka. 
Głównym punktem warszawskich ob-
chodów będzie plenerowe widowisko 
muzyczno-teatralne pt. “Święci nie 
przemijają”. Ponadto uroczystą Mszę 
na placu Piłsudskiego odprawi abp Ka-
zimierz Nycz.

Na 2-3 kwietnia zaplanowano mię-
dzynarodową konferencję socjologicz-
ną pt. “Wartości w społeczeństwie a 
dziedzictwo Jana Pawła II”. Jej tema-
tem będą wnioski wysnute z badań 
przeprowadzonych przez Centrum My-
śli Jana Pawła II.


