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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Dz 14,5-18; Ps 115,1-4.15-16; J 14,26; J 
14,21-26; WT.: Dz 14,19-28; Ps 145,10-13.21; J 
3,15; J 14,27-31a; ŚR.: Dz 1,3-8; Ps 126,1-6; Flp 
1,20c-30; J 20,26; J 12,24-26; CZ.: Dz 15,7-21; Ps 
96,1-3.10; J 10,27; J 15,9-11; PT.: 1 P 5,5b-14; Ps 
89,2-3.6-7.16-17; 1 Kor 1,23-24; Mk 16,15-20; SB.: 
Dz 16,1-10; Ps 100,1-5; Kol 3,1; J 15,18-21.
(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 6,1-7)
Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści 
szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy co-
dziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano 
ich wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy 
zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły 
- powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszyst-
kich uczniów. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu 
mężów spośród siebie, cieszących się dobrą 
sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy 
to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie mod-
litwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa 
wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża 
pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Procho-
ra, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, 
prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich Apostołom, 
którzy modląc się włożyli na nich ręce. A słowo 
Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba 
uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu 
kapłanów przyjmowało wiarę.
CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘ-
TEGO PIOTRA APOSTOŁA (1 P 2,4-9)

Zbliżając się do Tego, który jest żywym ka-
mieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, 
ale u Boga wybranym i drogocennym, wy rów-
nież, niby żywe kamienie, jesteście budowani 
jako duchowa świątynia, by stanowić święte 
kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, 
przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To 
bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na 
Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, 
a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie za-
wiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! 
Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, 
który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą 
węgła - i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. 
Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą 
są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym 
plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem 
świetym, ludem [Bogu] na własność przezna-
czonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, 
który was wezwał z ciemności do przedziwnego 
swojego światła.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO JANA (J 14,1-12)
Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w 
Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego 
jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym 
wam powiedział. Idę przecież przygotować wam 
miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, 
przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście 
i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd 

Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie 
wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? 
Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i 
życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko 
przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i 
mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. 
Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to 
nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak 
długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? 
Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego 
więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, 
że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, 
które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, 
który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. 
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. 
Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na 
same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych 
dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych 
uczyni, bo Ja idę do Ojca.

Intencje mszalne od 20.04. do 27.04.2008 r.
Niedziela 20.04. – 5 Niedziela Wielkanocna
7:00 + Helenę Buczek (gr. 20). / + Emanuela 
Bagińskiego (gr. 20).
7:00 + Zofię Ochnio (3 r. śm.) Jana, Wiktorię i 
Ryszarda Truskolaskich.
8:30 + Czesława i Andrzeja Brzezińskich, Hele-
nę i Władysława Pol.
10:00 Dz.-bł. w 25 r. ślubu Janusza i Lidii Kru-
pów.
11:30 + Zofię i Józefa Szostaków oraz Dorotę 
Sabat. 
13:00 Za Parafian.
18:00 + Helenę i Ignacego Żyłowskich.
Poniedziałek 21.04. 
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 21).
7:00 + Helenę Buczek (gr. 21).
7:30 + Magdalenę i Ludwika oraz Marię i Wła-
dysława Szczerbów.
18:00 + Feliksę Gruba (w rocz. śm.)
Wtorek 22.04. 
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 22).
7:00 + Helenę Buczek (gr. 22).
7:30 + Andrzeja Szyszko (2 r. śm.)

7:30 
18:00 + Romana Skarżyńskiego (24 r .śm.) i 
jego rodziców Katarzynę i Bonifacego.
Środa 23.04. 
7:00 + Helenę Buczek (gr. 23).
7:00 + Wojciecha Okrzejskiego.
7:00 + Jerzego Krasuckiego.
7:30 + Emanuela Bagińskiego (gr. 23).
7:30 + Wojciecha Sierpińskiego.
7:30 + Wojciecha Kuśmierczyka.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. w 46 Anny i Stefana z prośbą o bł. Boże 
i wszelkie potrzebne łaski dla Jubilatów oraz 
dzieci i wnuków z rodzinami.
O światło Ducha Św. i pomoc w zdaniu matury 
dla Martyny. 
+ Jerzego Kruka, cr. Kruków i Kowalczyków.
+ Bogdana Wójcika.
+ Jagodę Niemirską.
+ Henryka Ryfkę (w rocz. śm.) i Władysława 
Ryfkę.
Czwartek 24.04. 
7:00 + Helenę Buczek (gr. 24).
7:00 
7:30 + Emanuela Bagińskiego (gr. 24).
7:30 + Mariannę i Stanisława Piłatkowskich, 
Stanisławę Małecką.
18:00 + Agnieszkę Witkowską (6 r. śm.).
Piątek 25.04. 
7:00 + Helenę Buczek (gr. 25).
7:00 + Genowefę Olszewską (22 r.śm.).
7:00 + Mariannę (2 r.śm.) oraz Jana i Józefa 
Kublików.
7:30 + Emanuela Bagińskiego (gr. 25).
18:00 + Genowefę i Tadeusza oraz Tadeusza-
Andrzeja Sikorskich i Halinę Nowak.
Sobota 26.04. 

7:00 + Helenę Buczek (gr. 26).
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 26).
7:00 + Andrzeja Sauniewskiego.
7:30 + Stefana i Mariana Gontarz.
16:00 Ślub: Michała – Martyna.
17:00 Ślub: Jarosław – Patrycja.
18:00 Ślub: 
Niedziela 27.04. – 6 Niedziela Wielkanocna
7:00 + Helenę Buczek (gr. 27). / + Emanuela 
Bagińskiego (gr. 27).
7:00 + Wojciecha, Mariannę, Władysława, Fran-
ciszkę i Stanisława Paplaków oraz cr. Paplaków 
i Sudakowskich.
8:30 + cr. Auguścińskich, Kanabusów i Kuków.
10:00 + Jana (14 r.śm.), Jadwigę, Julię, Henryka 
i Władysława Hamerskich.
11:30 + Stefana Papiernika. 
13:00 Za Parafian.
18:00 + Szczepana Grabskiego (2 r. śm.) oraz 
r-ców Donochów i Grabskich.

Ogłoszenia duszpasterskie  20.04.2008. 
 V Niedziela Wielkanocna

wDziś kolejna, piąta niedziela Wiel-
kanocy. Gromadzimy się na Eucharystii,  
która jest darem nieskończonej miłości 
Boga. Możemy ten Wielkanocny  Sakra-
ment przyjąć i pozwolić, by przemieniał 
nas wewnętrznie, czynił coraz bardziej 
podobnymi do Chrystusa. Wszyscy je-
steśmy zaproszeni, by  już tu, na ziemi, 
zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość 
Nieba. Tym bardziej w te ostatnie kwiet-
niowe dni pamiętajmy w modlitwach o 
naszych dzieciach przygotowujących się 
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do przyjęcia Pierwszej Komunii  świę-
tej. Niech Duch Święty tak  kształtuje 
ich serca, by przyjaźń naszych pociech z 
Chrystusem rozwijała  się i umacniała, by 
wyniesiona z domów rodzinnych wiara 
prowadziła ich  bezpiecznie po trudnych 
drogach współczesności. Uroczystość I 
Komunii św. w naszej parafii odbędzie 
się w tym roku 11 maja podczas Mszy 
św. o godz. 11.30, zaś Rocznica Komunii 
św. – 18 maja również podczas Mszy św. 
o godz. 11.30.
wW tym tygodniu, w środę, 23 kwiet-

nia, będziemy obchodzić uroczystość  
świętego Wojciecha, biskupa i męczen-
nika, głównego patrona Polski. Nasze 
myśli i serca skierujemy do Gniezna, 
gdzie znajdują się jego relikwie.  Bę-
dziemy dziękować Bogu za dobro, jakie 
wyświadczył nam przez posługę święte-
go Wojciecha na naszej ziemi. Od tysią-
ca lat jesteśmy chrześcijanami. Ale z tej 
wielkiej łaski wypływają także zadania, 
przede wszystkim  godnego wypełniania 
Ewangelii Chrystusowej w codziennym 
życiu. Jako  spadkobiercy świętego Woj-
ciecha nie możemy się jej wstydzić i nie 
możemy spokojnie patrzeć, kiedy się ją 
poniewiera. Przykładnie i wiernie trwaj-
my przy krzyżu Chrystusowym i Ewan-
gelii!
wW piątek 25 kwietnia przypada świę-

to Marka Ewangelisty. Jednocześnie  jest 
to dzień modlitw o urodzaje. Świąteczną 
Eucharystię połączymy z nabożeństwem 
błagalnym. Wszyscy, także mieszkańcy 
miast, proszą o błogosławieństwo dla 
pracujących na roli i o pomyślne zbiory. 
Będziemy się  też modlić o to, by nikomu 
na świecie nie brakowało chleba.
wW czwartek, 24 kwietnia, w litur-

gii wspominamy świętego Jerzego, 
męczennika, głównego patrona archi-
diecezji białostockiej (tam będzie to 
uroczystość!). Pochodził z Liddy (Azja 
Mniejsza). Służąc w legionach rzym-
skich, podczas prześladowań za czasów 
Dioklecjana jako chrześcijanin  odmó-
wił złożenia ofiary bóstwom rzymskim 
(305?). Wcześniej cały swój  majątek 
rozdał ubogim. Umęczono go w Diospo-
lis na terenie Palestyny.
wPrzypominamy o możliwości przeka-

zania 1% podatku na cele organizacji po-
żytku publicznego. Od tego roku mamy 
ułatwienie, gdyż wystarczy tylko w ze-
znaniu podatkowym wpisać organizację, 
na rzecz której chcemy przekazać 1% na-
szego podatku. Warto samemu zdecydo-
wać na co idzie przynajmniej mała część 
naszych podatków.

Abp. Sławoj Leszek Głódź urodził się 13 
sierpnia 1945 r. w Bobrówce (dawna archi-
diecezja wileńska, obecnie białostocka) w 
rodzinie rolniczej. Przed maturą za przyna-
leżność do patriotycznej nielegalnej organi-
zacji „Białe Orły” został aresztowany i przez 
3 miesiące przebywał w areszcie śledczym. 
W 1964 r. rozpoczął studia w Wyższym Se-
minarium Duchownym w Białymstoku, skąd 
w trzecim roku nauki powołano go na dwa 
lata do wojska (kompania klerycka w 32. 
Budziszyńskim Pułku Zmechanizowanym w 
Brzegu oraz Brygadzie Saperów w Szczeci-
nie-Podjuchach). 

Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerw-
ca 1970 r. z rąk bp. Henryka Gulbinowicza, 
ówczesnego administratora apostolskiego 
w Białymstoku. Przez dwa lata był wika-
riuszem w Szudziałowie na Białostocczyź-
nie. W 1972 r. został skierowany na studia 
prawnicze w Instytucie Katolickim w Paryżu, 
gdzie podjął pracę duszpasterską wśród 
miejscowej Polonii. Po powrocie do Polski 
kontynuował studia w Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim. Doktoryzował się w Pa-
pieskim Instytucie Orientalnym przy Uni-
wersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od 
marca do grudnia 1980 r. był pracownikiem 
Sekretariatu Synodu Biskupów w Rzymie. 
Następnie pracował w Kurii Arcybiskupiej i 
Sądzie Arcybiskupim w Białymstoku. Jed-
nocześnie był dyrektorem studium kateche-
tycznego i wykładowcą prawa kanonicznego 
w miejscowym seminarium. W 1981 r. został 
mianowany kapelanem Solidarności Regio-
nu Białystok. 

We wrześniu 1981 r. rozpoczął pracę w 
watykańskiej Kongregacji ds. Kościołów 
Wschodnich, gdzie kierował sekcją Kościo-
ła obrządku bizantyjsko-ukraińskiego oraz 
obrządku bizantyjsko-ruteńskiego. W latach 
1986–1989 był duszpasterzem polskich 
emigrantów w ośrodku dla uchodźców w 
Pavonie i współpracownikiem Radia Waty-
kańskiego. W 1984 r. otrzymał godność pra-
łata Jego Świątobliwości. 

21 stycznia 1991 r. wraz z ustanowie-
niem Ordynariatu Polowego w Polsce został 
mianowany przez Ojca Świętego biskupem 
polowym Wojska Polskiego z siedzibą tytu-
larną w Bettonie we Włoszech. (W 1998 r. 
Ojciec Święty upoważnił Kongregację ds. 
Biskupów do zmiany stolicy tytularnej Bet-
tona biskupa polowego WP na tytuł: biskup 
ordynariusz polowy w Polsce Vescovo Mili-
tare per la Polonia). 

Konsekrowany 23 lutego 1991 r. na Ja-
snej Górze przez kardynałów Józefa Glem-
pa, Franciszka Macharskiego i Henryka 
Gulbinowicza. Ingres do katedry polowej w 
Warszawie odbył 24 lutego 1991 r. W swój 
herb biskupi wpisał słowa: Milito pro Christi 
– Walczę dla Chrystusa. 18 kwietnia1991 

r. otrzymał z rąk prezydenta RP nominację 
na stopień generała brygady Wojska Pol-
skiego, a w Święto Niepodległości 1993 r. 
generała dywizji. 

Zorganizował struktury diecezjalne Ordy-
nariatu Polowego, tworząc sieć parafii woj-
skowych, ustanowił Kurię Polową, Kolegium 
Konsultorów, Radę Kapłańską i Diecezjalny 
Zespół Synodalny. Wielokrotnie odwiedzał 
żołnierzy polskich uczestniczących w opera-
cjach pokojowych w Bośni, w siłach między-
narodowych „KFOR” w Kosowie, pełniących 
służbę w Libanie i w Syrii (Wzgórza Golan), 
a także w Iraku.

2 czerwca 1991 r. gościł Ojca Świętego 
podczas spotkania papieża z Wojskiem Pol-
skim w Koszalinie. 17 czerwca 2004 r. Jan 
Paweł II wyniósł go do godności arcybisku-
piej, a 26 sierpnia 2004 r. powierzył diecezję 
warszawsko-praską.

Od 1994 r. abp Głódź jest konsulto-
rem Kongregacji ds. Katolickich Kościołów 
Wschodnich, a od 1998 r. członkiem Cen-
tralnego Biura do Spraw Koordynacji Dusz-
pasterskiej Ordynariatów Polowych w Kon-
gregacji ds. Biskupów. 

Jest członkiem Rady Stałej Konferencji 
Episkopatu Polski, Rady do spraw Polonii i 
Polaków za granicą. Przewodniczy Radzie 
ds. Środków Społecznego Przekazu Konfe-
rencji Episkopatu Polski oraz Zespołowi Bi-
skupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio 
Maryja. Uczestniczy w Komisji ds. Stałych 
Kontaktów Episkopatu Francji i Polski. W 
2000 r. został przyjęty do grona Kawalerów 
Maltańskich oraz Zakonu Rycerskiego Bo-
żego Grobu w Jerozolimie. 

Za wybitne zasługi w służbie duszpaster-
skiej w Wojsku Polskim oraz za działalność 
społeczną w 1995 r. otrzymał Krzyż Oficer-
ski Polonia Restituta, a w 1998 r. Krzyż Ko-
mandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia 
Polski. 

W styczniu 2005 r. od Ordynariatu Polo-
wego otrzymał dyplom Benemerenti za da-
wanie w swojej misji pasterskiej świadectwa 
najwyższym wartościom, jakimi są prawda 
i umiłowanie Ojczyzny, a 31 października 
tegoż roku otrzymał medal Gloria Artis za 
zasługi w zachowaniu kultury i dziedzictwa 
narodowego. 2 czerwca 2005 r. ambasador 
Niemiec w Polsce dr Reinhard Schwep-
pe odznaczył abp. Głódzia za działalność 
pojednania i przyjaźni między Polakami i 
Niemcami Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi 
RFN. Od Sejmiku Mazowieckiego otrzymał 
w 2007 r. medal „Zasłużony dla Mazowsza”, 
a od strażaków w 2008 r. prestiżowe odzna-
czenie – medal im. Bolesława Chomicza.

Jest  honorowym obywatelem Warszawy, 
Białegostoku i wielu mniejszych miast.

(materiały z Tygodnika IDZIEMY) 

17 kwietnia 2008 r. Stolica Apostolska ogłosiła  nominację  naszego abp. Sła-
woja Leszka Głódzia na Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego. 20 kwietnia, 
czyli dziś, o godz. 12.30 w Bazylice Katedralnej św. Michała Archanioła i św. 
Floriana na Mszy św., której będzie przewodniczył Arcybiskup nastąpi uro-
czyste pożegnanie Arcybiskupa z naszą diecezją.

ABP. SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ


