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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Dz 16,11-15; Ps 149,1-6.9; J 15,26b.27a; 
J 15,26-16,4a; WT.: 1J 1,5-2,2; Ps 103,1-4.8-
9.13-14.17-18; Mt 11,25; Mt 11,25-30; ŚR.: Dz 
17,15.22-18,1; Ps 148,1-2.11-14; J14,16; J 16,12-
15; CZ.: Dz 18,1-8; Ps 98,1-4; J 16,16-20; PT.: Dz 
18,9-18; Ps 47,2-7; J 16,28; J 16,20-23a; SB.: Ap 
11,19a;12,1.3-6a.10ab; Ps: Jdt 13,18-20; Kol 1,12-
16; J 19,27; J 19,25-27.
(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 8, 5-8. 14-17)
Filip przybył do miasta Samarii i głosił im 
Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem 
słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które 
czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły 
z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też 
sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowio-
nych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. 
Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli 
się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do 
niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się 
za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. 
Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli 
jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy 

więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni 
otrzymywali Ducha Świętego.
CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘ-
TEGO PIOTRA APOSTOŁA (1 P 3,15-18)
Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego 
i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każ-
dego, kto domaga się od was uzasadnienia tej 
nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaź-
nią [Bożą] zachowujcie czyste sumienie, ażeby 
ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie 
w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie 
przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej 
bowiem - jeżeli taka wola Boża - cierpieć dobrze 
czyniąc, aniżeli czyniąc źle. Chrystus bowiem 
również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za 
niesprawiedliwych, aby was do Boga przypro-
wadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany 
do życia Duchem.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO JANA (J 14,15-21)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie 
miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. 
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da 

wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, 
którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie 
widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was 
przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: 
Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie 
już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ 
Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, 
że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. 
Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie 
miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany 
przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i 
objawię mu siebie.

Intencje mszalne od 27.04. do 04.05.2008 r.
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 Peplaków oraz cr. Peplaków 
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
Poniedziałek 28.04.
7:00 + Andrzeja Smuniewskiego.
7:00 + Kazimierza i Barbarę Witkowskich, Ja-
nusza Witkowskiego.
7:00 + Helenę Buczek (gr. 28).
7:30 + Julię (23 r. śm.) i Stanisława Mazurków.
7:30 + Emanuela Bagińskiego (gr. 28).
18:00 + Kazimierza Drewicza (1 r. śm.)
Wtorek 29.04. – ŚW. KATARZYNY SIENEŃ-
SKIEJ, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIO-
ŁA, patronki Europy
7:00 O łaskę zdrowia dla Lucyny.
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 29).
7:00  + Helenę Buczek (gr. 29).
7:30 + Lucjana Smolińskiego.
18:00 + Janinę Dąbrowa (7 r. śm.), Eugeniusza 
Rusaka.
Środa 30.04. 

7:00 + Helenę Buczek (gr. 30).
7:00 + Pawła Stefaniuka, cr. Kabatów, Lechów, 
Nowosielskich, Stefaniuków oraz Annę Jań-
czuk.
7:00 + Lucjana Smolińskiego.
7:30 + Emanuela Bagińskiego (gr. 30).
7:30 + Andrzeja Smuniewskiego.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. Ireny i Jana w 41 r. ślubu z prośbą o bł. 
Boże i opiekę MB dla Jubilatów i całej rodziny.
Dz. bł. Moniki i Piotra Fink-Finowickich w 13 r. 
ślubu z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla mał-
żonków i córki Magdy.
+ Marię-Stanisławę i Jana Witaków.
Czwartek 1.05. 
7:00 + Stanisława Matusiaka (14 r. śm.), Reginę 
i Antoniego Zalewskich.
7:00 + Sabinę Michalską (gr. 1).
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr. 
1).
7:30 + Ludwika i Annę Ampulskich, Stanisława 
Dygnos.
7:30 + Romana Wójcika (20 r. śm.) i Jadwigę 
Wójcik.
18:00 + Medarda Swebodzińskiego (3 r. śm.)
Piątek 2.05. – Św. Atanazego, biskupa i dok-
tora Kościoła
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr. 
2).
7:00 + Stanisława Witkowskiego (14 r. śm.).
7:00 + Lucjana Smolińskiego.
7:30 + Sabinę Michalską (gr. 2).
7:30 + Ewę Melibruda zd. Nyckar.
16:30 O bł. boże dla członkiń Koła Róż. Św. 
Weroniki oraz dla ich rodzin.
18:00 O szczęśliwe zdanie egzaminu matural-
nego i światło Ducha Św. dla Krzysztofa.
+ Mariannę i Władysława oraz Zofię Kuźnia. + 
Krystynę Kawale (4 r. śm.) i Mariana Kawale + 
Stanisława Maciejka, Władysława Kobryckie-
go i Józefa Górskiego, Bronisławę Jońską. + 
Stanisława Gładeckiego. + Leokadię (9 r. śm.), 
Wacława, Mariannę, Agnieszkę Tobiaszów, Ire-
neusza Kapelewskiego.

Sobota 3.05. - NAJŚW. MARYI PANNY, 
KRÓLOWEJ POLSKI
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr. 
3). / + Sabinę Michalską (gr. 3).
8:30 Dz.-bł.  w 52 r. ślubu Krystyny i Jana z 
prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla Małżonków 
i całej rodziny.
10:00 + Aleksandrę i Zygmunta Niesłuchow-
skich.
11:30 + Krzysztofa Rogozińskiego (30 r. śm.)
13:00 Za Ojczyznę 
18:00 
Niedziela 4.05. – 7 Niedziela Wielkanocna
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr. 
4). / + Sabinę Michalską (gr. 4).
8:30 + Mariannę Szostak (2 r. śm.) cr. Miłoszów 
i Szostaków.
10:00 + Stanisława Skwarka.
11:30 + Apolonię Szewczyk(2 r. śm.) i jej rodzi-
ców Jana i Mariannę. 
13:00 Za Parafian.
18:00 Dz.-bł. w 30 r. urodzin Moniki z prośbą 
o bł. Boże.

Ogłoszenia duszpasterskie  27.04.2008. 
VI Niedziela Wielkanocna

wW tym tygodniu 29 kwietnia przypada 
liturgiczne święto Katarzyny Sieneńskiej. 
Tak dalece wyróżniała się ona czynną mi-
łością do Kościoła Chrystusowego i świa-
dectwem wiary, że nadano jej tytuł Doktora 
Kościoła. A w 1999 roku Sługa Boży Jan 
Paweł II ustanowił ją patronką Europy.
wW pierwszy czwartek miesiąca, wcho-

dzimy w maryjny maj. Codziennie bę-
dziemy gromadzić się wokół ołtarza na 
Eucharystii połączonej z tak kochanym 
przez starszych i młodszych majowym na-
bożeństwem. To w Jej szkole uczymy się 
całkowitego oddania Bogu i braciom. Za-
dbajmy o Jej wizerunki w naszych domach 
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“Jeżeli Mnie miłujecie... 
Jeśli Mnie kto miłuje...”.
Oto w zasięgu ręki są rzeczy wielkie. Ale za każ-

dym razem na drodze stoi olbrzymie “Jeśli”.
„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 

naukę, a Ojciec mój umiłuje go i będziemy w nim 
przebywać”.

Te słowa wyniosły nas na szczyty zachwytu i 
szczęścia, ale cztery spośród nich trzymają nas 
mocno przy ziemi, a my ich nie słuchamy: “będzie 
zachowywał moją naukę”.

Zachowywanie nauki czy zachowywanie przy-
kazań nie jest jakimś mniej lub bardziej obowiąz-
kowym dalszym ciągiem naszego porywu miłości 
do Jezusa. Nie jest to nawet logika: Jeśli będę 
kochać Jezusa, powinienem zachowywać Jego 
przykazania. “Jeśli” łączy nasze pragnienie ko-
chania Jezusa z naszym postępowaniem w życiu 
o wiele mocniej: kocham tylko wtedy, gdy jestem 
posłuszny Jego nauce, ponieważ moja miłość rze-
czywista, konkretna, jest właśnie tym, co robię.

Nasze porażki mają swoje źródło w tym, że nie 
chcemy zobaczyć, że miłość nie jest słowem, ma-
rzeniem, biciem serca, lecz postępowaniem.

Rozważając Ewangelię świętego Jana, widzi-
my, że to postępowanie jest bardzo jasne: mamy 
kochać naszych braci. Miłością, jaką kocha nas 
Jezus. Miłością czerpiącą z Jego relacji z Ojcem i 
w niej przeżywaną. Oto czym jest ta mocna więź, 
łącząca nasze rzeczywiste pragnienie kochania 
Boga z tym, co konkretnie robimy od rana do 
wieczora przy pomocy naszego rozumu i naszych 
rąk oraz gdy spotykamy się z braćmi. Jeśli w tym 
wszystkim brak jest miłości, nie mówmy o miło-
ści do Boga. “Kiedy kochasz braci - mówi Jezus 
- kochasz Mnie”.

W tym świetle dzisiejszy tekst ewangelii mówi 
nam, w jaki sposób pozorna nieobecność Boga 
może być nieustannym doświadczaniem Jego 
obecności.

Obecności potrójnej: “Jeżeli Mnie miłujecie, 
będę prosił Ojca, a da wam Pocieszyciela”. Z każ-
dym kolejnym doświadczeniem miłości bliźniego 
doświadczamy słodyczy przeżywania z Jezusem 
Jego własnego doświadczenia bycia Synem, w 
tym niezwykłym strumieniu miłości, który nazy-
wamy Duchem.

Wszystko to jednak może nam dać tylko wra-
żenie czegoś nierealnego albo nieobecności zbyt 
boleśnie realnej, jeśli rzeczywistości Obecności 
nie szukamy uparcie w rzeczywistości naszego 
postępowania. Ilekroć chcemy w modlitwie roz-
ważać naszą więź z Ojcem, Synem i Duchem, za-
cznijmy od zastanowienia się nad naszą więzią z 
braćmi. To ona gwarantuje nam prawdziwe zbliże-
nie się do Boga. Obecność możemy doświadczyć 
jedynie w doświadczeniu przykazania miłości.

ANDRÉ SÈVE, Homilie niedzielne Kraków 1999

1 maja  
Świętego Józefa, Rzemieślnika

Całe swoje życie św. Józef spędził jako ręko-
dzielnik w ciężkiej zarobkowej pracy. Ewangelie 
określają go mianem faber, przez co rozumiano 
wyrobnika - rzemieślnika od naprawy narzędzi 
rolniczych, przedmiotów drewnianych itp. Były 
to więc prace związane z budownictwem, z ro-
botą w drzewie i w żelazie. Józef wykonywał na 
zamówienie bardzo ciężkie prace i z nich utrzy-
mywał Najświętszą Rodzinę. Ta właśnie praca 
stała się równocześnie dla niego źródłem uświę-

i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie i 
w lokalnej wspólnocie gromadźmy się przy 
nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieś-
ni maryjnych, różaniec czy wieczorny Apel 
Jasnogórski. Zapraszamy więc w maju na 
codzienne Nabożeństwa Majowe o godz. 
17.30, (przed Mszą św. wieczorną).
w1 Maja w Święto Pracy pamiętajmy, 

że tego dnia czcimy świętego Józefa Rze-
mieślnika. Nie możemy pominąć okazji, 
aby żarliwie prosić go o wrażliwość sumień 
i ład moralny w naszym życiu rodzinnym i 
społecznym. Eucharystię tego dnia połą-
czymy z krótkim nabożeństwem w intencji 
bezrobotnych i poszukujących pracy. Msze 
św. o godz. 7.00, 7.30 i 18.00.
wW pierwszy piątek miesiąca, 2 maja, 

w liturgiczne wspomnienie świętego Ata-
nazego, biskupa i Doktora Kościoła. Jest to 
Dzień Polonii i Polaków za granicą. Mod-
limy się za braci Polaków żyjących poza 
granicami Ojczyzny. Pamiętajmy też o ich 
duszpasterzach, zwłaszcza o księżach i bra-
ciach z Towarzystwa Chrystusowego dla 
Polonii – zgromadzenia, które troszczy się 
o emigrantów i na emigracji pracuje. Jest 
to zarazem święto Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej – dzień ustanowiony przez Sejm w 
2004 r. w ramach odbudowy uczuć patrio-
tycznych po latach dławienia narodowej 
godności. Niech nie zabraknie flag wywie-
szonych na naszych domach; są do nabycia 
w kiosku parafialnym. Spowiedź pierwszo-
piątkowa podczas Mszy św. porannych i po 
południu od godz. 16.00. Msze po południu 
o godz. 16.30 (zapraszamy zwłaszcza dzie-
ci) i o godz. 18.00. O 17.15 jak zwykle co-
piątkowa Adoracja Najśw. Sakramentu.
wA w pierwszą sobotę miesiąca, 3 maja, 

będziemy celebrować uroczystość Maryi 
– Królowej Polski, Głównej Patronki na-
szego narodu. W dniu tym ponowimy akt 
oddania Polski pod opiekę Matki Bożej. 
Msze św. będą odprawiane wg porząd-
ku niedzielnego: godz. 7.00, 8.30, 10.00, 
11.30, 13.00 i 18.00.
wKolejna niedziela, 4 maja, to uroczy-

stość Wniebowstąpienia Pańskiego. W 
naszej parafii będzie to Niedziela Semi-
naryjna. Będziemy gościć grupę kleryków 
Warszawsko-Praskiego Seminarium Du-
chownego. Przyjadą do nas, by opowie-
dzieć o Seminarium. Taca w niedzielę za 
tydzień będzie przeznaczona na  Semina-
rium Duchowne naszej Diecezji.
w1 i 3 maja kancelaria będzie nieczynna.
wInformacje związane z I Komunią św. 

W poniedziałek 28 kwietnia odbiór stro-
jów: godz. 18.00 – Szkoła Nr 2, godz. 
19.00 – Szkoła Nr 1. We wtorek o godz. 
18.00 próba przed I Komunią św.

 

cenia. Był on mistykiem nie przez kontempla-
cję, przez uczynki pokutne czy przez dzieła mi-
łosierdzia, ale przez pracę. Praca go uświęciła, 
gdyż wykonywał ją rzetelnie, nie żądał za nią 
wygórowanych cen, wypełniał ją cicho i pokor-
nie jako zleconą sobie od Boga misję na ziemi. 
Spełniał ją zapatrzony w Jezusa i Maryję. Dla 
nich żył, dla nich się trudził, dla nich był gotów 
do najwyższych ofiar. Taki powinien być styl 
pracy każdego chrześcijańskiego pracownika. 
Praca ma go uświęcać, ma być źródłem groma-
dzenia zasług dla nieba, podobnie jak to było w 
życiu św. Józefa.

Pismo Święte zaleca pracę i ją nakazuje, i to 
w jej wszelkiej odmianie, nawet gdy chodzi o 
pracę fizyczną. Już pierwsi rodzice w raju pra-
cowali (Rdz 2, 15). Księga Przysłów oddaje naj-
wyższe pochwały kobiecie pracowitej i wylicza, 
jakie pożytki i dobrodziejstwa ma z tego mąż i 
cały dom (Prz 31, 1-31). Pismo święte natomiast 
gromi leniwych i ostrzega przed nimi: Jak dłu-
go leniwcze, chcesz leżeć? A kiedyż ze snu po-
wstaniesz?” (Prz 6, 6-9). “Kto ziemię uprawia, 
nasyci się chlebem” (Prz 12, 11). Przypowieść 
Pana Jezusa o robotnikach w winnicy (Mt 20, 
1-16), o talentach (Mt 25, 14-30; Łk 19, 11-28) 
itp. akcentuje, że człowiek za swoją pracę odpo-
wiada nie tylko wobec społeczeństwa, ale także 
w sumieniu wobec Pana Boga.

Praca wyzwala z człowieka najpełniej jego 
uzdolnienia, energię, inicjatywę. Jest szkołą 
wielu cnót osobistych i społecznych, takich jak 
na przykład wytrzymałość, solidarność, cierp-
liwość, męstwo, odwaga i ład, współpraca, 
współzawodnictwo. Praca bogaci i łączy ludzi. 
Wyrównuje także nierówność społeczną. Jeśli 
człowiek traktuje pracę, jako swoje posłanni-
ctwo jako zleconą sobie od Boga misję, praca 
dla niego staje się wówczas środkiem uświę-
cenia i gromadzenia zasług dla nieba. Kościół 
wyniósł na ołtarze nie tylko książąt, biskupów, 
papieży i zakonników, ale także zapobiegliwych 
ojców, dzielne matki, rzemieślników, żołnierzy 
i rolników.

Uroczystość NMP 
Królowej Polski 3 V

Papież Pius XI, który podczas ataku bolszewi-
ków na Polskę w 1920 r., wówczas jeszcze jako 
nuncjusz apostolski przebywał w Warszawie, i 
który widział maryjne ryngrafy na piersiach i ró-
żańce w rękach polskich żołnierzy idących tuż 
za rogatki swojej stolicy do śmiertelnej walki o 
dopiero co odzyskaną niepodległość, gdy został 
papieżem, już w 1924 r. ustanowił specjalne 
święto ku czci Najświętszej Maryi Panny Królo-
wej Polski, obchodzone od tego czasu w dniu 3-
go maja każdego roku, w rocznicę ustanowienia 
Konstytucji Trzeciego Maja, która była ostatnią 
próbą ratowania ginącej pod ciosami złowrogich 
sąsiadów Polski.

Nie jest to więc przypadek, że w dzisiejsze 
święto, w kościołach całej Polski, gromadzą się 
przedstawiciele władz wszystkich szczebli, orga-
nizacji kombatanckich, społecznych i młodzie-
żowych, uczelni, szkół, Straży Pożarnej, Policji, 
oraz wielu innych organizacji i grup społecznych 
- aby uczcić szlachetną wolę ratowania Ojczy-
zny polskich patriotów sprzed ponad dwustu 
lat i aby prosić Opatrzność o błogosławieństwo 
dla Polskiego Narodu i opiekę nad zagrożonymi 
przez różne nieszczęścia Polakami.

S.W.


