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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: 2 P 1,1-7; Ps 91,1-2.14-16; Ap 1,5a; Mk 12,1-
12; WT.: 2 P 3,12-15a.17-18; Ps 90,1-4.10.14.16; 
Ef 1,17-18; Mk 12,13-17; ŚR.: 2 Tm 1,1-3.6-12; 
Ps 123,1-2.26; Mk 12,18-27; CZ.: 2 Tm 2,8-15; Ps 
25,4-5.8-10.14; Mk 12,28b-34; PT.: 2 Tm 3,10-17; 
Ps 119,157.160-161.165-166.168; Mk 12,35-37; 
SB.: 2 Tm 4,1-8; Ps 71,8-9.14-17; Mk 12,38-44.
(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 KSIĘGI POWTÓRZONEGO 
PRAWA (Pwt 11, 18. 26-28)
Mojżesz powiedział do ludu: Weźcie sobie te 
moje słowa do serca i duszy. Przywiążcie je 
sobie jako znak na ręku. Niech one będą wam 
ozdobą między oczami. Widzicie, ja kładę dziś 
przed wami błogosławieńswo i przekleństwo. 
Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń 
Pana, waszego Boga, które ja wam dzisiaj daję 
- przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana, 
waszego Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja 
wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami 
obcymi, których nie znacie.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO RZYMIAN (Rz 3, 21-25a. 
28)

Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża nie-
zależna od Prawa, poświadczona przez Prawo 
i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez 
wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy 
wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem 
zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a do-
stępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, 
przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. 
Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania 
przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to oka-
zać, że sprawidliwość Jego względem grzechów 
popełnionych dawniej - za dni cierpliwości Bożej 
- wyrażała się Sądzimy bowiem, że człowiek 
osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależ-
nie od pełnienia nakazów Prawa.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO MATEUSZA (Mt 7, 21-27)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, 
który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa 
niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, 
który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: 
Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego 
imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą 
Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą 

Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie 
znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie 
się nieprawości! Każdego więc, kto tych słów moich 
słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem 
roztropnym, który dom swój zbudował na skale. 
Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i 
uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale 
był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich 
słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z czło-
wiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował 
na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały 
się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek 
jego był wielki.

Intencje mszalne od 01.06. do 08.06.2008 r.
Niedziela 1.06. – 9 niedziela zwykła
7:00 + Agnieszkę Łysiak (gr. 1). + Wojcie-
cha Okrzejskiego (gr. 1).
7:00 Dz.-bł. w 35 r. ślubu Jana i Janiny z 
prośbą o bł. Boże dla Jubilatów oraz dzieci 
i wnuków.
8:30 + Sławomira i Janinę, Józefa, Stanisła-
wa, Zofię, Janinę, Bolesława Baranów.
10:00 + Edwarda, Mariana, Halinę, Józefa 
i Benedykta Ciesielskich, Józefa i Michała 
Wojda.
11:30 + Stefanię Żaczek (32 r. śm.), Jana i 
Wacława Żaczków, Helenę Gugałę.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Anielę i Władysława Dąbrowskich, 
Władysławę Bartkiewicz.
Poniedziałek 2.06. 
7:00 + Agnieszkę Łysiak (gr. 2).
7:00 + Feliksa Falińskiego, cr Falińskich i 
Żołądków.
7:00 + Krystynę Kordzik.
7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 2).
7:30 + Annę Wolińską (2 mies. po śm.) i 
Dariusza Mikołajczyka.
18:00 + Leokadię i Bolesława Sternów.
Wtorek 3.06. 
7:00 + Agnieszkę Łysiak (gr. 3).

7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 3).
18:00 + Michała i Małgorzatę Borowiec-
kich.
Środa 4.06. 
7:00 + Agnieszkę Łysiak (gr. 4).
7:00  + Wincentego Głowalę (5 r. śm.), 
Franciszkę Głowala, Rozalię i Wincentego 
Kurachów.
7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 4).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomo-
cy
Czwartek 5.06. 
7:00 + Agnieszkę Łysiak (gr. 5).
7:00 + Tadeusza (8 r. śm.)
7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 5).
7:30 + Aleksandrę i Stefana Ornochów, 
Adama Rudasia.
18:00 + Władysława Jarząbka (7 r. śm.), 
Andrzeja Jarząbka, Zofię i Józefa, Katarzy-
nę i Józefa.
Piątek 6.06. 
7:00 + Agnieszkę Łysiak (gr. 6).
7:00 + Józefa (4 r. śm.), Mariannę i Jana 
Kublików.
7:00 + Tadeusza (8 r. śm.) i Danutę Miło-
drowskich.
7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 6).
16:30 + Teofilę i Feliksa Czaplickich i ich 
dzieci Zofię, Kazimierza, Władysława i 
Wacława.
18:00 MSZA ZBIOROWA
+ Wojciecha Lachowicza (1 r. śm.), Anto-
niego i Stanisławę Lachowiczów oraz cr. 
Cudnych.
Sobota 7.06. 
7:00 + Agnieszkę Łysiak (gr. 7).
7:00 + Małgorzatę Woźniak, Włodzimierza 
Pauk.
7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 7).

7:30 Dz.-bł. w 28 r. ślubu Ewy i Andrzeja 
Połosak z prośbą o bł. Boże i opiekę MB 
dla całej rodziny.
9:00 Dz.-bł. w 10 r. ślubu Agnieszki i To-
masza Tratkiewiczów z prośbą o bł. Boże i 
opiekę MB dla Tratkiewiczów i Kazimier-
skich.
16:00 Ślub: Adam Doliński – Teresa Bart-
czak.
17:00 Ślub: Bartosz Chojna – Katarzyna 
Kacprzak.
18:00 MSZA ZBIOROWA
O bł. Boże i opiekę MB dla Patryka Ko-
złowskiego w 15 r. urodzin i dary Ducha 
Świętego.
+ Jana Krysińskiego (mies. po śm.)
Niedziela 8.06. – 10 niedziela zwykła
7:00 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 8).
7:00 + Jana Czyżewskiego (4 r. śm.).
8:30 + Agnieszkę Łysiak (gr. 8).
8:30 + cr. Kalisiewiczów, Łuniewskich i 
Wojno.
10:00 Dz.-bł. w 12 r. ślubu Beaty i Ryszar-
da z prośbą o bł. Boże dla małżonków i ich 
córek.
11:30 + cr. Frankowskich i Wysockich.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Medarda Swebodzińskiego (w dniu 
imienin).
Ogłoszenia duszpasterskie  01.06.2008.     

9 Niedziela Zwykła
wDzisiaj w naszej Ojczyźnie obcho-

dzimy Dzień Dziękczynienia, więc ofiary 
zbierane na tacę we wszystkich kościołach 
w Polsce (więc i u nas) są przeznaczona na 
budowę Świątyni Bożej Opatrzności w 
Warszawie. 
wDzisiejszą niedzielą wchodzimy w 

czerwiec, miesiąc poświęcony Sercu  Pana 
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Ks. Arcybiskup Henryk Hoser, pallotyn, 
urodził się 27 listopada 1942 r. w Warsza-
wie. W 1944 r., jego rodzina przeniosła się 
do Pruszkowa, gdzie ks. Henryk ukończył 
szkołę podstawową.

Do szkoły średniej uczęszczał w War-
szawie, gdzie też podjął studia na Akade-
mii Medycznej, uzyskując – w 1966 r. – dy-
plom z medycyny. Po ukończeniu studiów 
otrzymał stanowisko asystenta na Akade-
mii Medycznej.

W roku 1968 wstąpił do Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego (Księża Palloty-
ni), składając 8 września 1970 r. pierwszą 
profesję zakonną. W Wyższym Seminarium 
Duchownym w Ołtarzewie, jako alumn, był 
współtwórcą Grupy Misyjnej, istniejącej 
nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

W latach 1969-1974 odbył studia z fi-
lozofii i teologii w Wyższym Seminarium 
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 
w Ołtarzewie. 16 czerwca 1974 r., otrzymał 
święcenia kapłańskie z rąk Ks. Bpa Włady-
sława Miziołka.

Pragnąc wyjechać na misje do Rwandy 
udał się do Paryża, gdzie jeszcze przez rok 
uczęszczał na kurs kursy języka rwandyj-
skiego i medycyny tropikalnej.

W latach 1975-1995 pracował jako mi-
sjonarz w Rwandzie, pełniąc najprzeróż-
niejsze funkcje i stanowiska: duszpasterz, 
proboszcz, animator duszpasterstwa ro-
dzinnego, organizator wielu sesji formacji 
apostolstwa świeckich, promotor apostol-
stwa słowa drukowanego.

W 1978 r., zakłożył w Kigali (Rwanda) 
Ośrodek Medyczno-Socjalny, którym kie-
rował przez 17 lat, oraz Centrum Formacji 
Rodzinnej (Action Familiale). Przez kilka lat 
pełnił również funkcje Sekretarza Komisji 
Episkopatu ds. Służby Zdrowia, a następ-
nie Komisji Episkopatu ds. Rodziny. Na 
kilka lat zostaL też wybrany Przewodniczą-
cym Związku Stowarzyszonych Ośrodków 
Medycznych w Kigali (BUFMAR), Kierowni-
kiem Centrum Monitoringu Epidemii AIDS 
i programu opieki psycho-medycznej i so-
cjalnej chorych na AIDS.

Jako Pallotyn pełnił przez kilka lat funk-
cję Delegata Prowincjała Polskiej Prowincji 
Księży Pallotynów, a następnie przez 10 lat 
funkcję Przełożonego Regii Stowarzysze-

Jezusa. Rozpoczynają się Nabożeństwa 
Czerwcowe, podczas których przy wy-
stawionym Najświętszym  Sakramencie 
śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. 
W naszym kościele nabożeństwa te będą 
sprawowane codziennie po Mszy św. wie-
czornej – uczęszczajmy na nie, aby wyna-
grodzić Bogu za nasze grzechy i niepra-
wości oraz prosić o nawrócenie dla siebie 
i innych. Teraz jest okazja, by ożywić kult 
Serca Jezusowego w rodzinach, w naszej 
parafii, kontynuować tradycję naszych oj-
ców i matek,  którzy tak gorliwie pilnowali 
wszystkich Pierwszych Piątków Miesiąca.  
Święta Teresa Wielka powtarzała: „Trzeba 
chwycić Pana Boga za Serce.  To jest Jego 
słaba strona...". Nie przegapmy tej okazji!
wDzisiaj z racji I niedzieli miesiąca 

po Mszy św. o godz. 13.00 Nabożeństwo 
Czerwcowe i procesja, a potem ostatnie 
przedwakacyjne spotkanie Kół Żywego 
Różańca. Wieczorem więc nie będzie Na-
bożeństwa Czerwcowego.
wDziś 1 czerwca - Dzień Dziecka. Nie 

szczędźmy modlitwy naszym pociechom, 
które są przecież przyszłością rodzin, na-
rodu i Kościoła. Niech nie  zabraknie - nie 
tylko dzisiaj! - czułych słów miłości i ak-
ceptacji. Czasami  łatwo jest dawać piękne 
prezenty, ale dawać siebie jest najtrudniej. 
Pamiętajmy o dzieciach, które są kochane 
za mało, o dzieciach niechcianych,  które 
nie mają domu rodzinnego, nie doświad-
czyły czułości rodzicielskiej.  Może są 
gdzieś w pobliżu i wystarczy drobny gest 
z naszej strony, by także im przysporzyć 
odrobinę radości!
wW tym tygodniu przypada pierw-

szy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W 
czwartkowych modlitwach dziękujemy za 
dar Eucharystii  i prosimy o liczne i świę-
te powołania kapłańskie, także misyjne. W 
piątek  przepraszamy Boże Serce za wszel-
ki brak miłości, za lekceważenie Bożych  
darów. Prosimy o Miłosierdzie dla tych, 
którzy Pana Boga przeprosić nie chcą.  A 
w sobotę prosimy Niepokalane Serce Ma-
ryi o oparcie dla naszej wiary. W pierwszy 
piątek Msze św. o Najśw. Sercu Pana Je-
zusa o godz. 7.30, 16.30 i 18.00. Na 16.30 
zapraszamy zwłaszcza dzieci. Spowiedź po 
południu od godz. 16.15. W sobotę Msza 
św. o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 
7.30. 
wZapraszamy w tym tygodniu w czwar-

tek (5 czerwca) o godz. 19.00 na nabożeń-
stwo przy krzyżu – ul. 3 Maja 110. 
wW najbliższą sobotę (7 czerwca) wy-

rusza z naszej parafii pielgrzymka do Li-
chenia. Wyjazd (2 autokary) o godz. 5.00. 
Miejsc wolnych już nie ma, ale tych, którzy 
się zapisali prosimy o wpłaty.

nia Apostolstwa Katolickiego, jak również 
Przełożonego Konferencji Wyższych Prze-
łożonych Instytutów Zakonnych i Stowa-
rzyszeń Życia Konsekrowanego w Rwan-
dze (COSUMA).

W 1994 r., został powołany jako eks-
pert w zakresie rodziny i rozwoju na Synod 
Specjalny Biskupów dla Afryki.

Po wojnie domowej w 1994 r. w Rwan-
dzie, w na czas nieobecności Nuncjusza 
Apostolskiego, Stolica Apostolska mia-
nowała go Wizytatorem Apostolskim na 
Rwandę.

Ks. Hoser piastował swe stanowisko 
2 lata (do 1996 r.) do czasu mianowania 
nowego nuncjusza apostolskiego w Rwan-
dzie. Po zakończeniu misji Wizytatora, Ks. 
Hoser wyjechał z Rwandy.

W latach 1996-2003 pełnił funkcję Prze-
łożonego Regii Stowarzyszenia Apostol-
stwa Katolickiego we Francji. Został też 
wybrany członkiem Rady Misyjnej Konfe-
rencji Wyższych Przełożonych Zakonnych 
we Francji. W tym też czasie z ramienia 
Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów 
odbył kilka wizyt apostolskich w Wyższych 
Seminariach Duchownych na terenach mi-
syjnych.

Jest współzałożycielem i był sekreta-
rzem, powstałej w 2001 r. Federacji Afry-
kańskiej Akcji Rodzinnej (Action Familia-
le).

W 2004 r., został mianowany Rektorem 
Pallotyńskiej Prokury Misyjnej w Brukseli, 
w Belgii, podejmując też pracę duszpaster-
ską przy Wspólnocie Europejskiej.

22 stycznia 2005 r., Ojciec Święty Jan 
Paweł II zamianował go arcybiskupem i 
Sekretarzem Pomocniczym Kongregacji 
ds. Ewangelizacji Narodów i Przewodni-
czącym Papieskich Dzieł Misyjnych.

Papieskie Dzieła Misyjne obejmują czte-
ry dzieła: Rozkrzewiania Wiary, św. Piotra 
Apostoła, Dzieci i Papieską Unię Misyjną. 

Sakrę biskupią przyjął 19 marca 2005 
z rąk kard. Crescenzio Sepe (współkon-
sekrujący: Abp Stanisław Dziwisz i Abp 
Thaddée Ntihinyurwa).

Módlmy się za nowomianowanego bi-
skupa, by Bóg wspierał Go w jego duszpa-
sterskiej pracy.

24 maja 2008 r. Ojciec Święty mianował arcybiskupa Henryka Hosera 
biskupem warszawsko praskim.

Z okazji Dnia Dziecka
życzymy wszystkim dzieciom, by wzrastały w Bogu,

by miały świadomość, że nie tylko rodzice, 
ale przede wszystkim 

Ojciec w niebie kocha je i troszczy się o nie.

        Redakcja


