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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCIA (Wj 34,
4b-6, 8-9)
Mojżesz wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu
nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A
Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się
koło Niego, i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe,
Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy,
bogaty w łaskę i wierność, I natychmiast skłonił
się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mó-

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 16.0018.00. 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

Intencje mszalne od 18.05. do 25.05.2008 r.
Niedziela 18.05. – TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr.
18)./ + Sabinę Michalską (gr. 18).
8:30 + Leonorę Oziminę, Stefanię, Antoniego,
Tadeusza, Lucjana, Stefana i Stanisława Radziszewskich.
10:00 O bł. Boże dla Zofii.
11:30 Rocznica I Komunia Święta.
13:00 Za Parafian.
18:00 O bł. Boże dla wnuków: Michała, Urszuli
i Kamili.
Poniedziałek 19.05.
7:00 Dziękczynna w 7 r. ślubu pp. Agaty i Piotra Puścikowskich z prośbą o dalsze Boże błog. i
wszelkie potrzebne łaski.
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr.
19).
7:00 + Marię i Witolda Gawryjołek oraz Janinę
Pytel.
7:30 + Sabinę Michalską (gr. 19).
7:30 + Beatę Królicką.
18:00 + Marka Kuracha w 20 r. śm., Jakuba i Janinę Kurków.
Wtorek 20.05.
7:00 + Sabinę Michalską (gr. 20).
7:00 + Beatę Królicką.
7:30 + Marka Niziołek (w dniu urodzin), Henryka
Niziołek, Helenę i Tadeusza Kopyt.
7:30 + Jerzego (w 45 r. śm.) i Helenę (w 5 r. śm.)
Mozer.
18:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr.
20).
Środa 21.05.
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr.
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wiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie,
to proszę, niech pójdzie Pan w pośród nas. Jest
to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas
swoim dziedzictwem.
CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN (2 Kor 13, 11-13)
Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości,
pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój
zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie
z wami! Pozdrówcie się nawzajem świętym
pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci.
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar
jedności w Duchu Świętym niech będą z wami
wszystkimi!
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA (J 3, 16-18)
Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umi-

łował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale
miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał
swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale
po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto
wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie
wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w
imię Jednorodzonego Syna Bożego.

21).
7:00 + Ludwika Makaruka w 15 r. śm. oraz rodz.
Makaruków i Sokołowskich.
7:00 + Edwarda Dymińskiego w miesiąc dzień po
śm.
7:30 + Sabinę Michalską (gr. 21).
7:30 + Stefanię Chustecką (4 r. śm.), Władysława
Chusteckiego, cr. Sweklejów i Niedbalskich.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla cr. Krajewskich i Szymańskich.
+ Rytę Kejza.
+ Józefa Ornat.
Czwartek 22.05. Ur. Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr.
22).
7:00 + Sabinę Michalską (gr. 22).
8:30 + Anielę i Kazimierza Janczewskich, Juliannę i Adama Wagów.
10:00 Dziękczynna w 50 r. urodzin Małgorzaty z
prośbą o Boże błog. i opiekę M. Bożej dla niej i
całej rodziny.
11:30 Za parafian.
18:00 + Helenę, Antoniego i Ryszarda Molak,
Krystynę Suchańską, Wiktorię i Bartłomieja Madejak.
Piątek 23.05.
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr.
23).
7:00 + Sabinę Michalską (gr. 23).
7:00 + Beatę Królicką.
7:30 + Zdzisława, Aleksandra, Wandę i Władysławę Pytlarczyk.
7:30 + Karolinę Laskus w 10 r. śm., Janinę i Bolesława Laskus.
18:00 + Michała Traczyk w miesiąc po śm.
Sobota 24.05.
7:00 + Mariannę, Jana i ich synów Henryka i Tadeusza Kowalczyków, Andrzeja Bytniewskiego.
7:00 + Beatę Królicką.
7:00 + Bolesława Bieńkowskiego w miesiąc po
śm.
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr.
24).
7:30 + Sabinę Michalską (gr. 24).
7:30 + Krystynę i Edmunda Świergiel.
7:30 + Aleksandra Orzełowskiego w 6 r. śm., Jani-

nę Orzełowską, Stanisława Jaroń.
17:00 Msza ślubna pp. Małgorzaty Śliwińskiej i
Krzysztofa Floriańczyk.
18:00 Dziękczynno-błagalna w 90 r. ur. Eugeniusza Wojnarskiego z prośbą o Boże błog., zdrowie i
opiekę M. Bożej dla Jubilata i całej rodziny.
18:00 + Jana, Monikę, Zenobię, Stanisława, Danutę, Ryszarda i cr. Sierajów i Tobiaszów.
Niedziela 25.05.
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr.
25).
7:00 + Sabinę Michalską (gr. 25).
8:30
10:00+ Kazimierza Smolińskiego w 18 r. śm.,
Marcjannę i Leona Goździewskich, Michalinę i
Bolesława Łasiewickich.
11:30 + Beatę Królicką.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Urszulę Dzienniak.

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Jk 3,13-18; Ps 19,8-10.15; 2 Tm 1,10b; Mk
9,14-29; WT.: Jk 4,1-10; Ps 55,7-11.23; Ga 6,14;
Mk 9,30-37; ŚR.: Jk 4,13-17; Ps 49,2-3.6-11; J 14,6;
Mk 9,38-40; CZ.: Pwt 8,2-3.14b-16a; Ps 147,1215.19-20; 1 Kor 10,16-17; J 6,51; J 6,51-58; PT.: Jk
5,9-12; Ps 103,1-4.8-9.11-12; J 17,17; Mk 10,1-12;
SB.: Jk 5,13-20; Ps 141,1-3.8; Mk 10,13-16.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 18.05.2008.
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
wDzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół
wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...”. Warto też
zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i
pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą
- jednego Boga w trzech Osobach. Nawet
chrześcijaninowi trudno pojąć tę prawdę,
tym bardziej módlmy się o Bożą mądrość i
o światło Ducha Świętego. I oby wszystko
w naszym życiu było czynione na chwałę
Trójcy Świętej!
wDzisiaj w naszym kościele podczas
Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się Uroczystość Rocznicowa I Komunii św. Pamiętajmy też, że dziś przypada 88. rocznica
urodzin Sługi Bożego Jana Pawła II. Módlmy się o rychłe wyniesienie Papieża-Polaka na ołtarze.
wW najbliższy czwartek, 22 maja, w liturgii będziemy celebrować uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
– Boże Ciało. Msze św. w tym dniu o godz.

7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00. Główną
Mszą św. dnia będzie Suma o godz. 11.30,
a po niej wyruszymy w procesji Eucharystycznej do czterech ołtarzy ustawionych przy ul. 3 Maja, Polnej, Wawerskiej
i Kopernika. Z Chrystusem utajonym w
Najświętszym Sakramencie wyjdziemy w
uroczystej eucharystycznej procesji na ulice naszego miasta. Będziemy dziękować
Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić
Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla
Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny
i naszego Narodu. Udział w tej procesji jest
publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze
obecny. Jesteśmy ludem Bożym, który nieustannie jest w drodze na spotkanie z Bogiem. Zachęcamy serdecznie wszystkich
do udziału w procesji. Swoje szczególne
miejsce w procesji Bożego Ciała mają zawsze dzieci, które w tym roku przystąpiły
do I Komunii św. lub obchodziły rocznicę
Komunii św. Przyjdźmy w Boże Ciało na
godz. 11.30 do kościoła. Prosimy, by podobnie jak w latach ubiegłych przygotować
ołtarze Bożego Ciała.
— I ołtarz – Stowarzyszenie Forum
Chrześcijańskie i Kościelna Służba Porządkowa Totus Tuus,
— II ołtarz – Straż Pożarna,
— III ołtarz – Młodzież Ruchu Światło-

Życie,
— IV ołtarz – Okoliczni mieszkańcy ul.
Kopernika.
wPrzypominamy też o tradycji dekorowania domów na dzień Bożego Ciała. Podejmijmy ten piękny zwyczaj zwłaszcza na
trasie procesji, ale nie tylko.
wW Oktawie Bożego Ciała (23 – 29
maja) spotykamy się codziennie w kościele
o godz. 18.00 na Mszy św., nabożeństwie
i procesji Eucharystycznej (z wyjątkiem
najbliższej niedzieli, gdy procesja odbędzie
się po Mszy św. o godz. 13.00). W tych
dniach nie będzie Nabożeństw Majowych
o godz. 17.30 – będą połączone z Nabożeństwem Eucharystycznym.
wW sobotę, 24 maja, zwracamy się do
Maryi - Wspomożycielki Wiernych. Do
Niej Kościół uciekał się od początku we
wszystkich potrzebach i troskach. I dziś
wierzymy, że jest Szafarką Bożych łask i
dba o swoje dzieci. Nasz Naród nie tylko
wyróżnia się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Maryi, ale też Jej
szczególną opieką.
w7 czerwca (w sobotę) wyrusza z naszej
parafii pielgrzymka do Lichenia. Wyjazd
o godz. 5.00, koszt 40 zł. Jest już zapisany
cały autokar, zapisujemy drugi – zapisy w
kancelarii, lub w zakrystii. Trzeba szybko

podjąć decyzję, abyśmy mogli zamówić
drugi autokar.
wSą zamówione 4 konfesjonały do naszego kościoła: bardzo solidne, dębowe,
z elementami stylu gotyckiego. Zostaną
przywiezione do Józefowa w sierpniu. Są
bardzo potrzebne, bo obecnie gdy jeden
ksiądz odprawia, brakuje konfesjonałów
dla wszystkich innych, którzy mogliby
spowiadać (są tylko trzy - różne). Koszt
jednego konfesjonału – 15 000 zł. Może
ktoś mógłby ufundować taki konfesjonał, który wiele, wiele lat służyłby do
sprawowania Sakramentu Pojednania? To
jest duża suma, więc może jakieś rodziny
zdecydowałyby się na wspólną fundację?
W innym wypadku całość pokryje parafia
(mamy pewne oszczędności), ale czekają
nas w tym roku naprawdę duże inwestycje:
malowanie kościoła w lipcu oraz wykonanie przynajmniej części parkingów (służących całej parafii) przy plebani. Fundatorzy z całą pewnością będą mieli ogromną
satysfakcję, że zarobione pieniądze (ciężką
pracą i trudem) zostały przeznaczone na
tak szczytny cel. Przewidujemy z tyłu konfesjonałów (w miejscu więc bezpośrednio
niewidocznym) umieścić stosowną, wygrawerowaną tabliczkę o fundacji. Będzie ona
świadectwem dla przyszłych pokoleń.
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Oficjalnie mówi się, że dogmat o Trójcy został

mieć. W katechizmie czytamy: “Bóg jest jeden,

uchwalony na soborze Nicejskim w 325 roku. Po

ale są trzy Osoby, które mają jedną i tę samą naj-

ustaleniach soboru nicejskiego spory trwały na-

doskonalszą naturę: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch

dal. Jednak w roku 381 cesarz Teodozjusz zwołał

Święty. Ponieważ każda z tych Osób jest Bogiem

sobó
r w Konstantynopolu, na któ
rym sprecyzo-

Prawdziwym, przeto nazywamy Je Osobami Bo-

wano nicejskie wyznania wiary i zró
wnano Ducha

skimi. Bóg Ojciec nie pochodzi od żadnej Osoby,

Świętego z Bogiem i Chrystusem. Ustalono wte-

Syn Boży jest zrodzony przez Boga Ojca, a Duch

dy wyznanie wiary: “Wierzymy w Ducha Święte-

Święty pochodzi od Ojca i Syna. (...) Prawdę wia-

go, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi”.

ry Przenajświętszej Trójcy nazywamy tajemnicą,

Kościół uznaje w ten sposób Ojca za “źródło i po-

gdyż sam rozum nie może dojść do poznania jej,

czątek całej Boskości”. Wieczny początek Ducha

a nawet po objawieniu tej prawdy przez Boga nie

Świętego nie jest jednak bez związku z początkiem

może jej żaden rozum ludzki ani anielski pojąć”.

Syna: “Duch Święty, który jest Trzecią Osobą Trój-

Żegnając się, wypowiadamy słowa: „W imię

cy, jest Bogiem, jednym i równym Ojcu i Synowi, z

Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”. Przypo-

tej samej substancji i z tej samej natury... “ (Synod

minają nam one trzy Osoby Trójcy Świętej: Ojca,

Toledański XI 675).

Syna i Ducha Świętego. Znak krzyża zaś przypo-

W Trójcę można wierzyć, nie da się jej zrozu-

mina nam to, że Syn Boży stał się człowiekiem i

umarł na krzyżu dla naszego zbawienia wiecznego,
że bardzo cierpiał z miłości do nas. Krzyż przypomina nam rany Chrystusa i Jego bolesną śmierć,
dzięki której możemy otrzymać życie wieczne i
szczęście po śmierci. Żegnając się, wyznajemy
wiarę w Boga-Miłość, który wiele uczynił i czyni
dla naszego zbawienia. Znak krzyża przypomina
nam także chrzest przyjęty w imię Trójcy Świętej.
Przez ten sakrament dokonało się nasze nadprzyrodzone zjednoczenie z Trójcą Świętą i włączenie
do Kościoła, ludu Bożego, w którym i przez który
Ona nadal działa zbawczo.
„Chrześcijanin rozpoczyna swój dzień, swoje
modlitwy i działania znakiem krzyża. Ochrzczony
poświęca cały swój dzień chwale Bożej i prosi Zbawiciela o łaskę, która pozwala mu działać w Duchu
Świętym jako dziecku Ojca. Znak krzyża umacnia
nas w chwilach pokus i trudności.” (KKK 2157)

Święto Ciała i Krwi Pańskiej (w tradycji ludowej: Boże Ciało)

Kościół czci Najświętszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej w każdej Mszy Świętej. Święto to zostało ustanowione abyśmy mogli publiczne wyznać naszą wiarę w obecność Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, oddać Mu cześć, podziękować za łaski płynące przez ten Sakrament, wreszcie przebłagać Go za
zniewagi wyrządzone przez naszą słabość.
Powodem ustanowienia tego święta były objawienia jakie miewała św. Julianna, augustynka z Cornillon (1193-1258). Po zbadaniu sprawy ustanowiono święto w diecezji Liege (Belgia). Opiekun duchowy Julianny, późniejszy papież Urban IV ustanowił uroczystość Bożego Ciała świętem Kościoła powszechnego i w tym celu przygotował
w 1264 roku specjalną bullę, która jednak z powodu nagłej śmierci papieża nie od razu została ogłoszona. Do tej sprawy wrócił po latach papież Jan XXII.
Papież Urban IV polecił św. Tomaszowi z Akwinu opracowanie tekstów liturgicznych do Mszy świętej na Boże Ciało. Tekstów tych używa się do dziś - zwłaszcza często
śpiewany jest hymn Sław, języku... - i jego dwie ostatnie zwrotki Przed tak wielkim Sakramentem.
W Polsce po raz pierwszy wprowadził to święto bp Nanker w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W Polsce obchody święta wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są fragmenty z każdej z Ewangelii związane tematycznie z
Eucharystią.
Z uroczystością Bożego Ciała związały się różne wierzenia, przesądy i zwyczaje.
Od dawna wprowadzono zwyczaj, istniejący po dzień dzisiejszy, że lud przynosi do kościoła wianki ziół. Tam zostawia je przez całą oktawę. W oktawie kapłan je
poświęca, po czym lud zabiera je do domu. Zawiesza je na ścianie, by chroniły od choroby lub poszczególne gałązki umieszcza na polach, by lepiej rosły plony i by Bóg
zachował je od robactwa i nieurodzaju. W niektórych stronach drzewka i gałęzie, którymi był przystrojony kościół i ołtarze, po oktawie zabierano na pola i tam je zatykano,
część palono, aby dym odstraszał chmury, niosące grad i pioruny.
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