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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Dz 6,8-15; Ps 119,23-24.26-27.29-30; Mt 
4,4b; J 6,22-29; WT.: Dz 7,51-59;8,1; Ps 31,3-
4.6-8.17.21; J 6,35; J 6,30-35; ŚR.: Dz 8,1b-8; 
Ps 66,1-7; J 6,40; J 6,35-40; CZ.: Dz 8,26-40; Ps 
66,8-9.16-17.19-20; J 6,51; J 6,44-51; PT.: Dz 
9,1-20; Ps 117,1-2; J 6,54; J 6,52-59; SB.: Dz 9, 
31-42; Ps 116,12-17; J 6,63b.68b; J 6,55.60-69.
(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 2,14.22-28)
W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z 
Jedenastoma i przemówił do nich donośnym gło-
sem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy 
Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłu-
chajcie uważnie mych słów. Mężowie izraelscy, 
słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, 
Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam 
niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich 
Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami 
wiecie, tego Męża, który z woli postanowienia i 
przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście 
rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz 
Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż 
niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim, bo 
Dawid mówił o Nim: Miałem Pana zawsze przed 
oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie 
zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozra-
dował się mój język, także i moje ciało spoczywać 
będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej 
w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec 
skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz 
mnie radością przed obliczem Twoim.
CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘ-
TEGO PIOTRA APOSTOŁA (1 P 1,17-21)
Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez 
względu na osoby sądzi według uczynków każdego, 
to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na 
obczyźnie. Wiecie bowiem, że z waszego, odzie-
dziczonego po przodkach, złego postępowania 

zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, 
srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chry-
stusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On 
był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem 
świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się 
objawił ze względu na was. Wyście przez Niego 
uwierzyli w Boga, który wzbudził Go z martwych 
i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja 
są skierowane ku Bogu.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
ŁUKASZA (Łk 24,13-35)
Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze 
do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt 
stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o 
tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozma-
wiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył 
się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na 
uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: 
Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? 
Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem 
Kleofas, odpowiedział Mu: Ty jesteś chyba jedy-
nym z przebywających w Jerozolimie, który nie 
wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: 
Cóż takiego? Odpowiedzieli Mu: To, co się stało 
z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem 
potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego 
ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go 
na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, 
że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym 
wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. 
Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły 
nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, 
wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, 
którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z 

naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety 
opowiadały, ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł 
do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze 
serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli 
prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby 
wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza 
poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we 
wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak 
przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On oka-
zywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, 
mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi 
i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z 
nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, 
odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. 
Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On 
zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: 
Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z 
nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? W tej samej 
godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam 
zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy 
im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i 
ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, 
co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy 
łamaniu chleba.

Intencje mszalne od 6.04. do 13.04.2008 r.
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.), Wa-
lerię i Stanisława Gawłowskich, Franciszka, Bro-
nisławę i Antoninę Jarosiewiczów.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Janinę Kwiecień (6 r. śm.).
Poniedziałek 7.04. 
7:00 + Tadeusza Frelka.
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 7).
7:00 + Helenę Buczek (gr. 7).
7:30 + Teresę Piotrowską (1 r. śm.).
7:30 + Antoniego, Józefę i Wacława Floriańczy-
ków.

18:00 + Dz.-bł. w 50 r. ślubu Władysławy i Ry-
szarda Markiewiczów z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo dla Jubilatów i cr.
Wtorek 8.04.  
7:00 + Piotra Mazura (5 r. śm.)
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 8).
7:00 + Helenę Buczek (gr. 8).
7:30 + Józefa, Szczepana i Helenę Pawłowskich, 
Stefanię, Stanisława i Kazimierza Nojszewskich, 
Sabinę Nojszewską i Helenę Pawłowską.
7:30 + Władysławę Wiśnicką (9 r. śm.) i Stanisła-
wa Wiśnickiego oraz ich rodziców.
18:00 Dz.-bł. Zofii i Ryszarda z racji urodzin z 
prośbą o bł. Boże i opiekę MB.
Środa 9.04. 
7:00 + Helenę Buczek (gr. 9).
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 9).
7:30 Dz.-bł z racji urodzin Piotra z prośbą o zdro-
wie i bł. Boże oraz opiekę MB.
7:30 + Andrzeja Janika.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Henryka Dmitruka.
+ Józefa Ornata.
Czwartek 10.04. 
7:00 + Wojciecha Olszowy (6 r. śm.).
7:00 + Danutę Stodolak (3 r. śm.).
7:00 + Helenę Buczek (gr. 10).
7:30 + Emanuela Bagińskiego (gr. 10).
7:30 + Marię i Wawrzyńca Słomskich.
7:30 + Stanisława Gąsowskiego (mies. po śm.).
18:00 + Genowefę Wójcik.
Piątek 11.04. 
7:00 + Helenę Buczek (gr. 11).

7:00 + Zofię Banasiewicz (21 r. śm.)
7:00 + Czesława Mulaka (9 r. śm.).
7:30 + Emanuela Bagińskiego (gr. 11).
18:00 + Józefa i Mariannę Redka, Zofię i Helenę 
Redka.
Sobota 12.04. 
7:00 + Helenę Buczek (gr. 12).
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 12).
7:00 + Krystynę Kiełbasińską (5 r. śm.).
7:30 Dz.-bł. w 50 r. ślubu Stanisławy i Henryka 
Wesołowskich z prośbą o zdrowie i wszelkie po-
trzebne łaski dla Jubilatów cr.
7:30 + Kazimierza Golińskiego (30 r. śm.) i Julię 
Golińską.
18:00 + Mariana i Marię Stypka.
Niedziela 13.04. – 4 Niedziela Wielkanocna
7:00 + Helenę Buczek (gr. 13).
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 13).
7:00 + cr. Kalbarczyków i Zduniaków.
8:30 Dz.-bł. w 91 r. urodzin Heleny z prośbą o 
zdrowie i bł. Boże dla Jubilatki, jej dzieci, wnu-
ków i prawnuków.
10:00 Dz.-bł. w 2 r. ślubu Anny i Michała Sem-
nik.
11:30 Dz.-bł. w 24 r. urodzin Magdaleny i 21 r. 
urodzin Agnieszki z prośbą o bł. Boże. 
13:00 Za Parafian.
18:00 + Henrykę Nasiłowską (1 r. śm.).
Ogłoszenia duszpasterskie  06.04.2008.  

III Niedziela Wielkanocna
wDziś trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal 

wypełnia nas radość płynąca  z doświadczenia 
mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Dzięki 
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niej stajemy  się wolni od krępujących sche-
matów i przyzwyczajeń. Ta moc uzdalnia  nas 
do kochania innych i tworzenia z nimi auten-
tycznej wspólnoty - komunii. Okres od zmar-
twychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus 
poświęcił tym, których najbardziej umiłował. 
Spróbujmy wejść do tego grona,  poczujmy się 
zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmar-
twychwstałym,  które najlepiej realizuje się po-
przez nasz pełny udział w eucharystii.
wNie zapominajmy też, że źródłem naszej 

radości i mocy do ciągłego trwania przy Chry-
stusie, a jeśli odeszliśmy z powodu naszych 
słabości, do ciągłego powstawania, powraca-
nia, jest Boże miłosierdzie. Zmartwychwstały  
Pan Jezus nie rozlicza Piotra z trzykrotnego 
zaparcia się Go, ale trzykrotnie pyta o miłość. 
Dlatego Kościół przypomina, że jeszcze  jest 
stosowny czas na spowiedź świętą i Komunię 
wielkanocną.
wDzisiaj wypada I niedziela miesiąca. Po 

Mszy św. o godz. 13.00 Nabożeństwo Adora-
cyjne i Procesja Eucharystyczna. Potem spo-
tkanie Kół Żywego Różańca. O godz. 17.00 
w salce na plebanii katecheza dla rodziców 
i rodziców chrzestnych przed Sakramentem 
Chrztu.
wW minionym tygodniu przeżywaliśmy 3. 

rocznicę przejścia do domu Ojca w Niebie 
naszego umiłowanego Rodaka Sługi Bożego 
Jana Pawła II. Zapraszamy jeszcze na dalszy 
ciąg tych ważnych obchodów. Dzisiaj po Mszy 
św. o godz. 18.00 odbędzie się Koncert Papie-
ski. Wykonawcy, to artyści Teatru Wielkiego 
Opery Narodowej: Bogumiła Dziel-Wawrow-
ska – sopran, Robert Dymowki – basbaryton, 
Małgorzata Piszek – fortepian, oraz Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta OSP Karczew. Serdecznie 
zapraszamy.  
wNatomiast w niedzielę 13 kwietnia po 

Mszy św. o godz. 18:00 w dolnym kościele 
młodzież zaprezentuje przedstawienie na 
podstawie utworów Jana Pawła II. Również 
już teraz zapraszamy.
wPrzyszłą - czwartą niedzielę Wielkanocy, 

13 kwietnia, przychodzimy jako  Niedzielę 
Dobrego Pasterza. Rozpoczyna ona kwar-
talne dni modlitw o powołania do służby 
w Kościele, aby nigdy nie zabrakło nowych 
pracowników na Bożej roli.
wZa tydzień będziemy w naszej parafii go-

ścić ks. Grzegorza Mioduchowskiego, który 
będzie zbierał ofiary na budowę kościoła w 
Nadmie.
wW poniedziałek, 7 kwietnia, w liturgii 

wspominamy świętego Jana Chrzciciela de 
la Salle, prezbitera (1651-1719), który z wy-
jątkową troską i miłością zajął się sierotami. 
Dla tej działalności powołał zgromadzenie 
zakonne Braci Szkolnych. Dla sierot tworzył 
wiele typów szkół: podstawowe,  wieczoro-
we, niedzielne, zawodowe, średnie, seminaria 
nauczycielskie.  Nauka w nich była bezpłatna. 
Wprowadził w nich nauczanie w języku  oj-
czystym zamiast po łacinie. Pierwszeństwo 
dał wychowaniu religijnemu, które oparł na 
chrześcijańskiej miłości i poszanowaniu god-
ności  człowieka. Dla wielu współczesnych 
pedagogów święty Jan de la Salle  może być 
wspaniałym wzorem.

 

JAN PAWEŁ II
prawdziwy Sługa Boży 

Msza św. na placu św. Piotra
Jego pontyfikat przebiegał pod znakiem 

„szczodrości”, wielkodusznego dawania 
siebie bez ograniczeń. Co nim powodowa-
ło, jeśli nie mistyczna miłość do Chrystusa, 
do Tego, który sprawił, że 16 października 
1978 r. został powołany słowami ceremo-
niału: „Magister adest et vocat te — Mistrz 
jest tutaj i wzywa cię”? 2 kwietnia 2005 
r. Mistrz powrócił, tym razem bez pośred-
ników, aby go wezwać, aby zabrać go do 
domu — do domu Ojca. A on raz jeszcze 
odpowiedział natychmiast swym nieustra-
szonym sercem i wyszeptał: „Pozwólcie 
mi odejść do Pana”.  Od długiego czasu 
przygotowywał się na to ostatnie spotkanie 
z Jezusem, o czym świadczą różne redakcje 
jego Testamentu. W czasie długich chwil 
spędzanych w prywatnej kaplicy rozmawiał 
z Nim, zdając się całkowicie na Jego wolę, i 
zawierzał się Maryi, powtarzając swoje To-
tus Tuus. Podobnie jak jego Boski Mistrz, i 
on przeżywał swoją agonię na modlitwie. 
W ostatnim dniu życia, w wigilię Niedzie-
li Miłosierdzia Bożego, poprosił, żeby mu 
odczytać właśnie Ewangelię św. Jana. Z 
pomocą osób, które się nim opiekowały, 
chciał uczestniczyć we wszystkich modli-
twach codziennych i w Liturgii Godzin, 
adorować i medytować. Umarł modląc się. 
Prawdziwie zasnął w Panu.

Benedykt XVI

DROGA PEŁNA PYTAŃ
Każda droga człowieka mieści w sobie nie tylko 

ruch i przemijanie, ale jest również szansą zatrzy-
mywania pewnych zdarzeń i kontemplacji. Na wzór 
uczniów idących do Emaus zatrzymujemy samych 
siebie i to wszystko, cośmy wymarzyli o sobie, o swo-
im świecie, swoich oczekiwaniach i możliwościach. 
Jest jakąś pociechą i dla nas fakt, że można iść drogą 
wiary w Jezusa i mieć również prawo do wątpliwości 
i ostrych pytań. Widzimy więc, że uczniowie ci, mó-
wiąc o Jezusie, uznają Go za „Proroka potężnego w 
czynie i słowie wobec Boga i całego ludu”, ale wyra-
żają żal, że Bóg pozwolił Go ukrzyżować i zabić.

Słowa: „A myśmy się spodziewali, że właśnie On 
miał odkupić Izraela” są z jednej strony protestem 
skierowanym ku Bogu, a z drugiej dowodem ich nie-
wiary i rezygnacji. Dlatego Jezus odwołuje się w tym 
spotkaniu do Pism objawionych, które powinni znać, i 
dowodzi, że tu nie chodzi o jednego z proroków Sta-
rego Testamentu, ale o Mesjasza, na którego śmierć i 
zmartwychwstanie wskazuje cały Stary Testament.

W tajemnicy krzyża i zmartwychwstania Chrystu-
sa proroctwa Starego Testamentu i historia całego 
stworzenia zyskują nowy sens, skierowując drogi 
wiary i nadziei ku Bogu. „Każdy człowiek, który szuka 
zbawienia, nie tylko chrześcijanin — zaznaczy Jan 
Paweł II — musi zatrzymać się wobec krzyża Chry-

stusowego i tajemnicy Jego zmartwychwstania. (...) 
Tajemnica ta jest faktem dokonanym. Bóg wszyst-
kich ogarnia krzyżem i zmartwychwstaniem swojego 
Syna. Bóg wszystkich ogarnia życiem, które w tym 
krzyżu i zmartwychwstaniu się objawiło i które wciąż 
na nowo bierze z niego początek”.

Każdy chrześcijanin, a więc każdy z nas, jest 
człowiekiem drogi pełnej pytań, na której nie ma 
gotowych recept i odpowiedzi. Wiara bowiem nie 
jest jakimś stanem posiadania czy systemem za-
bezpieczania łaską Bożą, ale jest żywym, osobistym 
spotkaniem z Jezusem, którego trzeba pytać o kie-
runek i sens życia. Wierzymy, że On idzie z nami, 
towarzyszy nam w swoim słowie i sakramentach oraz 
oczekuje naszej współpracy. Każdego dnia radujmy 
się więc naszą wiarą!

Ks. Wacław Depo

CZYTAMY EWANGELIĘ
Św. Ambroży zachęcał swoich wiernych 

nie tylko do częstego czytania Biblii, ale i 
do przyjacielskich odwiedzin Chrystusa na 
kartach Pisma Świętego: „Czy nie mógłbyś 
Chrystusa odwiedzić - pyta biskup Medio-
lanu - z Chrystusem rozmawiać, Chrystusa 
słuchać? (...). Rozmawiamy z Nim, gdy się 
modlimy, słuchamy Go, gdy czytamy Słowo 
Boże”

Propozycja przeczytania czterech ewan-
gelii jest ciągle aktualna. Jezus czeka na 
Twoje i moje odwiedziny. Drzwi Jego księgi 
stoją przed Tobą i mną otworem, dla wszyst-
kich — przygoda ze Zmartwychwstałym i ży-
jącym w Słowie Bogiem.

Przyjrzyjmy się jeszcze raz uczniom w 
Emaus. Kiedy Jezus rozpoznany zniknął już 
im z oczu, zaczynają się zastanawiać, jak to 
jest, że Go nie rozpoznali. I co ciekawe: mają 
pretensje nie do swoich oczu. Do czego? 
Do serca. Sercem rozpoznajemy Chrystusa! 
Wśród zwykłych wydarzeń życia. W podróży 
i rozmowie z nieznajomym. W chlebie i winie 
przemienionym na Mszy Świętej. W geście 
przebaczenia i podania dłoni. W prostym 
zdaniu Ewangelii. To, że często nie rozpo-
znajemy Chrystusa, to nie sprawa naszego 
słuchu, wzroku czy smaku. Nie sprawa wielu 
zajęć i pracy, ale sprawa serca! 

Gdy poruszone zostało serce uczniów 
przez znajomy gest i słowa wstąpiło w nich 
życie. To serce, które ożyło pompowało na-
dzieję. Gotowe było do zachwytu. Powrotu 
do miejsca zmartwychwstania. Miejsca trud-
nego, pełnego niebezpieczeństw, ale prze-
cież nadającego sens życiu. 

Gdy drgnie w tobie serce, będziesz gotów 
wrócić do miejsca pierwszej miłości. Wrócić 
do gorliwej modlitwy. Podjąć przerwaną kłót-
nią rozmowę. Przebyć wiele, by odzyskać 
zaufanie bliskich. Podjąć trud drogi do osoby 
potrzebującej twego zainteresowania i cza-
su.

Przemów do nas Panie, swoim słowem i 
gestem Oczy mamy zdrowe. Mów do nasze-
go serca. Ożyw je. Przecież jesteś specjalistą 
od grobowych kamieni i zmartwychwstania.

Ks. Artur Sepioło


