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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Dz 19,1-8; Ps 68,2-7; Kol 3,1; J 16,29-33; 
WT.: 1 Kor 15,1-8; Ps 19,2-5; J 14,6b.9c; J 14,6-
14; ŚR.: Dz 20,28-38; Ps 68,29-30.33-36; J 17,21; 
J 17,11b-19; CZ.: Dz 20,17-18a.28-32.36; Ps 
100,1-5; Rz 8,31b-39; J 10,14; J 10,11-16; PT.: 
Dz 25,13-21; Ps 103,1-2.11-12.19-20; J 14,26; J 
21,15-19; SB.: Dz 28,16-20.30-31; Ps 11,4-5.7; J 
16,7.13; J 21,20-25.
(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 1,1-11)
Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszyst-
kim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku 
aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świę-
tego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a 
potem został wzięty do nieba. Im też po swojej 
męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się 
im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie 
Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im 
nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obiet-
nicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie - /mówił/ 
- Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie 
ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali Go 
zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz 
królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza 
to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił 
swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, 
otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadka-

mi w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i 
aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się 
w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im 
sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się 
w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do 
nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: 
Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatru-
jecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do 
nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go 
wstępującego do nieba.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO EFEZJAN (Ef 1,17-23)
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec 
chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia 
w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] 
wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, 
czym jest nadzieja waszego powołania, czym bo-
gactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych 
i czym przemożny ogrom Jego mocy względem 
nas wierzących - na podstawie działania Jego 
potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z 
martwych i posadził po swojej prawicy na wyży-
nach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością 
i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszel-
kim innym imieniem wzywanym nie tylko w 
tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał 
pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade 

wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego 
Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko 
wszelkimi sposobami.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO MATEUSZA (Mt 28,16-20)
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, 
tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, od-
dali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy 
Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowa-
mi: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na 
ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co 
wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Intencje mszalne od 04.05. do 11.05.2008 r.
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.
Poniedziałek 5.05. 
7:00 + Lucjana Smolińskiego.
7:00 + Mieczysława Wodyka.
7:00 + Sabinę Michalską (gr. 5).
7:30 + Władysławę Prządka (3 r. śm.).
7:30 + Tomasza Płochockiego (12 r. śm.), Fran-
ciszka Belleę, Kazimierza Gniedziaka, Zbignie-
wa Frankowskiego.
18:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr. 
5).
Wtorek 6.05. ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW 
FILIPA I JAKUBA
7:00 + Stanisława Sekleja, cr. Sweklejów, Nie-
dbalskich i Chusteckich.
7:00 + Teresę Piotrowską.
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr. 

6).
7:30 + Sabinę Michalską (gr. 6).
7:30 + Henryka Kucharskiego (5 r. śm.) i cr. 
Kucharskich i Kozłów.
18:00 + Stanisława, Eugenię, Leona, Mariannę 
i cr. Mikosów, Stefana, Stefanię, Zdzisława, Ja-
ninę i Kazimierza i cr. Koźlaków.
Środa 7.05. 
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr. 
7).
7:00 + Sabinę Michalską (gr. 7).
7:00 + Stanisława Pytla (31 r. śm.).
7:30 + Wiktorię (4 r. śm.), Antoniego i Stanisła-
wa Cholewickich, Danutę Kolendo.
7:30 + Stanisława Błaszczyka i Stanisławę Pio-
trowską.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Członkinie Koła Róż św. Teresy od Dz. Jezus 
i zmarłe członkinie Kół Żywego Róż.
+ Annę Ostromecką. + Stanisława Gąsowskie-
go. + Henrykę Denka (mies. po śm.). + Wła-
dysława Kamińskiego, Marię Tomaszewską, 
Stanisława Parysa i Tadeusza Kowalskiego. + 
Janusza Kucharczyka (1 r. śm.), + Zofię Koj-
czuk, Stanisławę Witak.
Czwartek 8.05. – ŚW. STANISŁAWA, BPA I 
MĘCZENNIKA, patrona Polski
7:00 + Rozalię i Stanisława Nowak.
7:00 + Stanisławę Piotrowską (1 r. śm.) i cr. 
Piotrowskich.
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr. 
8).
7:30 + Sabinę Michalską (gr. 8).
7:30 + Stanisława Zalewskiego.
7:30 + Stanisława Słupińskiego.
18:00 + Wacława Zawistowskiego i jego rodzi-
ców oraz Bożenę Zawistowską.
Piątek 9.05. 
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr. 
9).

7:00 + Stefana Traczyka (mies. po śm.).
7:00 + Stanisławę i Wacława Sarneckich, Marię 
i Kazimierza Sarneckich.
7:00 + Stefanię i Stanisława Szybisz.
7:30 + Sabinę Michalską (gr. 9).
7:30 + Stanisława Sikorę.
18:00 + Stanisława Żabickiego, Juliannę, Piotra 
i Bronisława Lipińskich.
Sobota 10.05. 
7:00 + Floriana, Sławomira i cr. Staroniów.
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr. 
10).
7:00 + Sabinę Michalską (gr. 10).
7:30 + Aleksandrę i Franciszka Wąsowskich, 
Jadwigę i Walerego i cr. Wąsowskich.
7:30 Dz.-bł. w 40 r. ślubu Zenona i Marianny z 
prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla małżonków 
i dzieci.
18:00 + Roberta Maja.
Niedziela 11.05. – ZESŁANIE DUCHA 
ŚWIĘTEGO
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr. 
11)./ + Zofię Święch.
8:30 + Sabinę Michalską (gr. 11).+ cr. Piotrow-
skich i Szcześniaków.
10:00 + Zofię Telega.
11:30 I Komunia Święta. 
13:00 Za Parafian.
18:00 + Stanisława Kołodzeja, Marię i Francisz-
ka Pałyska, Bogusławę Karpińską (1 r. śm.).

Ogłoszenia duszpasterskie  04.05.2008. 
VII Niedziela Wielkanocna 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
wDziś uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego. W Kościele jest obchodzona 
już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opu-
ścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A 
Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, 
przyciągnę wszystkich do siebie" (J 12,32). 
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I tłumaczył im, że Jego odejście jest po-
trzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszy-
ciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze 
Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł 
do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami 
i przygotować nam miejsce. My wpatruje-
my się w górę, każdego dnia podążamy za 
Nim, obieramy ten właśnie kierunek, kro-
cząc po ziemskich drogach wiary. Moc do 
tej wędrówki czerpiemy od samego Chry-
stusa obecnego w Eucharystii, odwagę i 
siły - od Ducha Świętego, który nieustannie 
nas wspiera i pociesza.

wDzisiaj w naszej parafii niedziela se-
minaryjna. Serdecznie więc witamy w na-
szej wspólnocie ks. prałata Piotra Klimka, 
Rektora naszego Warszawsko – Praskiego 
Seminarium Duchownego, który wraz z 
kilkoma alumnami przyjechał, aby przy-
bliżyć nam nieco życie seminaryjne. Jak 
ogłaszaliśmy jest to też okazja do wsparcia 
finansowego naszego seminarium: ofiary 
zbierane dzisiaj na tacę są przeznaczone 
na ten właśnie cel. W całym Kościele trwa 
nieustannie modlitwa o dobrych Bożych 
żniwiarzy. Modlimy się również za klery-
ków naszego Seminarium, by wytrwali w 

powołaniu i dobrze przygotowali się do 
pracy w „Pańskiej winnicy”. Nie zapomi-
namy w naszych modlitwach  o przełożo-
nych i kadrze profesorskiej Seminarium. 
Prośmy również Pana Żniwa o powołania 
z naszej parafii.

wPrzez kolejne majowe dni razem z Ma-
ryją modlitewnie oczekujemy na Zesłanie 
Ducha Świętego w dzień Zielonych Świąt. 
Z codzienną Eucharystią i majowym na-
bożeństwem łączymy także nowennę do 
Ducha Świętego. Włączmy się w tę modli-
twę, wiedząc, jak bardzo jest nam potrzeb-
ne Jego światło i pociecha. Nabożeństwa 
Majowe w naszym kościele codziennie o 
godz., 17.30.

wW tym tygodniu przypada kilka waż-
nych świąt. Już we wtorek, 6 maja, czcimy 
Apostołów Filipa i Jakuba, którzy zostawili 
wszystko i poszli za Chrystusem. Czerpiąc 
od Niego moc, udowodnili, że nawet słaby i 
niewytrwały człowiek jest w stanie poświę-
cić się głoszeniu Ewangelii aż do oddania 
za nią życia. W środę, 7 maja, celebrować 
będziemy święto Najświętszej Maryi Pan-
ny, Matki Łaski Bożej, Tej, przez której 

dłonie Bóg udziela nam pomocy i obrony. 
Zaś w czwartek, 8 maja, będziemy obcho-
dzić uroczystość świętego Stanisława ze 
Szczepanowa, krakowskiego biskupa i mę-
czennika, głównego patrona Polski.

wW najbliższy piątek (9 maja) spowiedź 
dzieci i rodziców przed I Komunią św. 
Zapraszamy dzieci na godz. 16.30 – roz-
poczynamy wspólnym nabożeństwem po-
kutnym. Spowiedź rodziców i wszystkich 
innych nastąpi po spowiedzi dzieci.
wW niedzielę za tydzień grupa dzieci z 

klas drugich przystąpi do I Komunii św.; 
uroczystość odbędzie się podczas Mszy św. 
o godz. 11.30. Wszystkie miejsca siedzące 
w nowym kościele zostaną zarezerwowane 
przez rodziców dzieci pierwszokomunij-
nych. Prosimy więc o skorzystanie z in-
nych Mszy św. w tym dniu. 

wW przyszłą niedzielę, 11 maja, przy-
pada uroczystość Zesłania Ducha Świę-
tego, tak zwane Zielone Świątki. Warto 
też pamiętać, że niedziela ta kończy okres 
Wielkanocy i że to ostatni moment, aby 
zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu 
nakazującemu spowiedź i Komunię Świętą 
wielkanocną.

Kontemplacja

Bóg nie stwarza nas dlatego, że nie chce 
być sam, lecz stwarza nas, ponieważ Jego ży-
cie-miłość promieniuje w miłościach. Kocha 
nas, gdyż jest miłością, a nie dlatego, że my 
jesteśmy "mili". To On czyni nas "miłymi", dając 
nam środki, abyśmy byli coraz bardziej zdolni 
kochać. Ażeby to właściwie zrozumieć, nale-
ży przeczytać rozdział 16 księgi Ezechiela. Po 
przeczytaniu tego rozdziału wiemy, do jakiego 
stopnia Bóg jest Życiem-Miłością.

Pamiętając o tym, zakorzeniam w sobie praw-
dę, która karmić będzie moje życie: rozumiem, 
że miłość jest wszystkim, że wyjaśnia wszystko, 
jest celem wszystkiego. Stworzeni przez Miłość, 
jesteśmy wezwani przede wszystkim do tego, 
żeby kochać. Dlaczego chcemy błąkać się z dala 
od tej wspaniałej prawdy?

Miłość trynitarną możemy poznawać patrząc 
na Jezusa. Jezus jest zachwycony Ojcem, stale 
pociągany ku Niemu i gorąco pragnie Mu się 
podobać dzięki Duchowi: "Ja zawsze czynię to, 
co się Jemu podoba" (J 8,29).

Jerozolima - pielgrzymi przed kaplicą
Wniebowstąpienia na Górze Oliwnej. 

Jako spadkobiercy Jezusowego na-
kazu, musimy być świadomi jego tre-
ści. Otóż zawiera on w sobie trzy pole-
cenia. Pierwsze – by iść do wszystkich 
ludzi, także w skali całego świata, i 
zyskiwać ich dla ewangelii. Drugie 
– by sakramentem chrztu jednoczyć 
ich z Bogiem Trójjedynym. Trzecie po-
lecenie – by uczyć poszanowania dla 
nakazów Jezusa.   

WSZYSTKO, 
CO WAM PRZYKAZAŁEM

Do Chrystusa można pociągnąć ludzi jedynie po-
przez wierność Jego nauce. Złudne jest przekonanie, 
że przyprowadzimy kogoś do Kościoła, rezygnując z 
niektórych wymagań, które On nam stawia

W jednym z sondaży opublikowanych pod koniec 
kwietnia bieżącego roku pokazano zdecydowany 
sprzeciw młodego pokolenia wobec aborcji. Sondaż 
dał też obraz dużej niechęci, gdy chodzi o szereg 
tzw. liberalnych zmian, na które - jak nas od dawna 
przekonywano - „wszyscy" czekają. Pewne odejście 
od nauczania Kościoła i rozbieżne z nim oczekiwania 
zaznaczyły się raczej w tych kwestiach, które wca-
le nie były uznawane za palące, a już na pewno nie 
znajdywały szerokiego oddźwięku w mediach.

Całe to zjawisko trzeba by pewnie poddać szer-
szej analizie, nie można jednak zaprzeczyć, że ist-
nieje jakaś głęboka świadomość depozytu wiary 
- nawet u tych, którzy rzadko biorą udział w prak-
tykach religijnych. Niejeden raz mogliśmy zresztą 
usłyszeć, że zadaniem Kościoła i papieża jest obro-
na wartości, które są integralną częścią wiary. Ocze-
kiwanie wielu, także (a może przede wszystkim?) 
młodych, dotyczy właśnie tego, by Kościół pozostał 
tym fundamentem, który w chwiejnej rzeczywisto-
ści współczesnego świata, stanowi trwałą i mocną 
ostoję. Kardynał Ratzinger powiedział na rozpoczę-
cie konklawe: „Wiara «dorosła» nie idzie z prądem 
mód i nowinek; wiara dorosła i dojrzała jest głęboko 
zakorzeniona w przyjaźni z Chrystusem. Ta przyjaźń 
otwiera nas na każde dobro, dając nam zarazem 
kryterium rozeznania prawdy i fałszu, odróżnienia 
ziarna od plew" (18.4.2005 r.).

Wsłuchując się w nakaz Chrystusa, który wstępu-
jąc do nieba, mówi apostołom, aby troszczyli się o 
zachowanie wszystkiego, co im przekazał, również 
dzisiaj trzeba zabiegać o wierność nauce Jezusa i 
siłę ducha, by nie ulegać pokusom łatwego życia i 
wybiórczego traktowania wiary.

ks. Dariusz Madejczyk

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, UROCZYSTOŚĆ
Czyż nie tak powinny wyglądać nasze wza-

jemne stosunki? Jesteśmy zbyt sztywni, za 
mało otwarci na innych, za mało zachwyceni ich 
osobowościami, ich przygodami, niespecjalnie 
zależy nam na tym, żeby im sprawiać przyjem-
ność. A przy tym sparaliżowani jesteśmy przez 
tysiące lęków, że moglibyśmy zostać zdomino-
wani oraz przez tę nieubłaganą oczywistość: on 
jest tym, ona jest tamtym, i ja miałbym przywią-
zywać do nich takie znaczenie?

Oczywiście, nie możemy być dla siebie wza-
jemnie tym, czym są dla siebie Ojciec, Syn i 
Duch. Ich życie-miłość jest jednak najdosko-
nalszym wzorem i zachęca nas do myślenia, 
że wielkie różnice mogą być przeżywane w jed-
ności większej niż jednolitość, na którą czasem 
mamy pokusę.

Sam Jezus widzi nas jako ludzkość trynitar-
ną: "Aby stanowili jedno, tak jak My" (J 17,22). 
A przecież dobrze nas zna! I nie ma w zwycza-
ju mówić rzeczy nierealnych. Czy mielibyśmy 
śmiałość sądzić, że jesteśmy większymi reali-
stami niż On?

ANDRÉ SÈVE, Homilie niedzielne Kraków 1999


