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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Rdz 1,1-19; Ps 104,1-2.5-6.10.12.24.35; Mt 
4,23; Mk 6,53-56; WT.: Rdz 1,20-2,4a; Ps 8,4-9; 
Ps 111,7b.8a; Mk 7,1-13; ŚR.: Rdz 2,4b-9.15-17; 
Ps 104,1-2.27-30; J 17,17ba; Mk 7,14-23; CZ.: 
Rdz 2,18-25; Ps 128,1-5; Mt 11,25; Mk 7,24-30; 
PT.: Rdz 3,1-8; Ps 32,1-2.5-7; Dz 16,14b; Mk 
7,31-37; SB.: Dz 13,46-49; Ps 117,1-2; Łk 4,18; 
Łk 10,1-9.
(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 HIOBA (Hi 7, 1-4. 
6-7)
Czyż nie do bojowania podobny byt człowie-
ka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik? Jak 
niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, 
co czeka zapłaty. Zyskałem miesiące męczarni, 
przeznaczono mi noce udręki. Położę się, mó-
wiąc do siebie: Kiedyż zaświta i wstanę? Lecz 
noc wiecznością się staje i boleść mną targa do 
zmroku. Czas leci jak tkackie czółenko i przemi-
ja bez nadziei. Wspomnij, że dni me jak powiew. 
Ponownie oko me szczęścia nie zazna.
CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘ-
TEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYN-
TIAN (1 Kor 9, 16-19. 22-23)
Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że gło-

szę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na 
mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił 
Ewangelii! Gdybym to czynił z własnej woli, 
miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z włas-
nej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. 
Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, 
że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie 
korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. 
Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się 
niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi 
byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem 
się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się 
wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić 
przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię 
dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO MARKA (Mk 1, 29-39)
Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem 
i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa 
zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powie-
dzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł 
ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła. 
A ona im usługiwała. Z nastaniem wieczora, gdy 
słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich 

Intencje mszalne od 02.02. do 08.02.2009 r.
Niedziela 8.02. – 5 niedziela zwykła
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 1).
8:30 + Sławomira i cr. Baranów.
10:00 + Mateusza Brynczkę (1 r. śm.).
11:30 + Edwarda Witkowskiego (14 r. śm.) i 
jego rodziców.
13:00 Za Parafian. 
18:00 + Mieczysławę (12 r. śm.) i cr. Mochów, 
Misztalów i Chwałków.
Poniedziałek 9.02. 
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 9).
7:00 + Mariannę Dmoch (mies. po śm.)
7:00 + Antoninę Filip
7:30 
18:00 + Krystynę Paska (2 r. śm.)
Wtorek 10.02. - Św. Scholastyki, dziewicy
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 10).
7:00 + Janusza Tomaszewskiego (mies. po śm.)
7:00 + Franciszkę Tkacz.
7:00 O zdrowie Boże błogosławieństwo i opie-
kę MB dla Heni z racji 36 urodzin.
7:30 
18:00 + Mariannę i Józefa Sitków oraz Małgo-
rzatę i Walentego Młodzieńskich.
Środa 11.02. - Najśw. Maryi Panny z Lour-
des
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 11).
7:00 + Józefa Nowosielskiego (mies. po śm.)
7:00 O powołania kapłańskie i zakonne.
7:30 

chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane 
u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi 
chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz 
nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ 
wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze 
było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce 
pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim 
Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, 
powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają. Lecz On 
rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich 
miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to 
wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając 
w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Stanisława Paducha, cr. Paduchów i Salamoń-
czyków.
+ Romanę, Władysława i Krzysztofa Sperków, 
Tadeusza Kowalskiego. + Mariannę Tomaszew-
ską i Stanisława Parysa.
Czwartek 12.02. 
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 12).
7:00 + Józefę (2 r. śm.), Tadeusza i Wiesława 
Chojnackich i cr. Sadowskich.
7:00 Za dobroczyńców
7:30 + Elżbietę Truszkowską (1 r. śm.) i An-
drzeja Smolaka (1 r. śm.).
18:00 + Andrzeja (14 r. śm.) i Władysława Ja-
rząbków.
Piątek 13.02. 
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 13).
7:00 + Grzegorza Zduńczyka.
7:00 
7:30 + Ewę Granica (mies. po śm.)
18:00 + Helenę i Bronisława Sygów.
Sobota 14.02. - ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNI-
CHA, I METODEGO, BISKUPA, patronów 
Europy
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 14).
7:00 + Jana Podobasa (24 r. śm.), Wiesława Wit-
kowskiego (2 r. śm.).
7:00 + Marię i Kazimierza Sarneckich, Emmę 
Weiss.
7:00 + Antoniego (14 r. śm.) i Reginę Zalew-
skich.
7:30 + Janinę Dzioba (4 r.śm.).
7:30 O bł. Boże oraz wszelkie potrzebne łaski 
dla Walentyny i syna Karola.
17:00 Ślub: Józef Kaczorek i Monika Dubielak.
18:00 + Wiktorię i Franciszka Reszków, Marię 
Jedyńską.
Niedziela 15.02. – 6 niedziela zwykła
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 15).
8:30 + Jana Czyżewskiego (5 r. śm.) i r-ców 
Czyżewskich i Mogielnickich. Krystynę i cr. 
Puchalskich.
10:00 Dz.-bł. w 10 r. urodzin Weroniki, w 13 r. 

urodzin Julii z prośbą o bł. Boże i opiekę MB.
11:30 + Klotyldę Wojdat (9 r. śm.)
13:00 Za Parafian. 
18:00 W int. Leokadii z racji 80 urodzin dzię-
kują za wszystko Bogu i prosząc o zdrowie i 
wszelkie potrzebne łaski Boże i opiekę MB.

Ogłoszenia duszpasterskie 08.02.2009.  
5 Niedziela Zwykła 

wW środę, 11 lutego, przypada litur-
giczne wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 
1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu do-
gmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka 
Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, 
Bernadecie Soubirous w Massabielskiej 
Grocie. Tamte wydarzenia upamiętnia zna-
na i chętnie śpiewana pieśń Po górach, do-
linach. Podczas osiemnastu spotkań z Ber-
nadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz 
pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień 
został zbudowany kościół. Tak się też sta-
ło. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń 
i uzdrowień, stając się w krótkim czasie 
centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś 
do Lourdes pielgrzymują chorzy i zdrowi 
pielgrzymi z całego świata.
wWspomnienie Matki Bożej z Lourdes 

łączymy z obchodami Światowego Dnia 
Chorych. Mamy więc szczególną okazję do 
pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji 
i czynnego działania wobec cierpiących i 
chorych, osamotnionych, dla tych, których 
mamy bardzo blisko siebie, i dla tych, któ-
rych nie znamy. Współczesny świat bardzo 
potrzebuje wielu dobrych Samarytan. Za-
praszamy na Msze św.  rano i po południu 
o godz. 18.00.
wW sobotę, 14 lutego, przypada świę-

to Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego 
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Głoszenie Ewangelii
Są ludzie, których Ewangelia zauroczyła. Swo-

je życie związali z głoszeniem Jezusa i jego nauki. 
Powie ktoś: rozumiem ich, ale to ich sprawa, ich 
problem, ich hobby. Nie mi dadzą spokój i niech 
nie mieszają się w moje życie. Nic nowego. Gdy 
Paweł i inni apostołowie szli z ową pierwszą falą 
ewangelizacji, spotykali się z takimi i podobnymi 
reakcjami. Śmiech, kpina i słowa „posłuchamy cię 
o tym innym razem” spotkały na przykład Pawła 
w Atenach. I nie tylko to. Kilkakrotnie usiłowano 
go zabić, rodacy urządzili nań zasadzkę. Warto 
przypomnieć, iż wszyscy apostołowie, z wyjątkiem 
Jana, zginęli męczeńską śmiercią.

Ale nie to jest istotne. Otóż głoszona przez nich 
i ich następców Ewangelia stała się zaczynem no-
wego porządku ówczesnego świata. I jest do dzi-
siaj fundamentem kultury europejskiej i społeczne-
go ładu. To głosiciele Ewangelii łagodzili nieludzki 
system niewolniczy, co z czasem doprowadziło do 
zupełnie innego urządzenia świata. To głosiciele 
Ewangelii tworzyli szpitale, przytułki i ochronki. I 
tak jest do dzisiaj, szczególnie w krajach uboż-
szych, gdzie nie zaistniały jeszcze mechanizmy 
państwowej opieki socjalnej. To głosiciele Ewan-
gelii zakładali szkoły – od parafialnych szkółek dla 
dzieci po uniwersytety. Tak wiele obszarów życia 
społecznego zostało urządzonych – lepiej lub go-
rzej – dzięki obecności ludzi zauroczonych Ewan-
gelią. Dzięki ich wysiłkowi i ofiarnemu życiu. Może 
temu przeczyć tylko człowiek nie znający historii. 
A i współcześnie misjonarze i misjonarki są wciąż 
w pierwszym szeregu ludzi pomagających w god-
niejszym życiu ludziom w wielu krajach świata. A 
obrona najsłabszych? Kto jest rzecznikiem niena-
rodzonych dzieci? Czy nie ludzie, którzy z Ewan-
gelią związali swe życie? Wiem, że to jest niewy-
godne dla wielu. Ale to nie wygoda decyduje ani o 
wielkości człowieczeństwa, ani o rozwoju cywiliza-
cji.                                        x. Tomasz Horak

Został ustanowiony przez papieża 
Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku 
w liście do przewodniczącego Papieskiej 
Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdro-
wia. Miało to miejsce w 75. rocznicę obja-
wień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu 
na jego życie. Święto jest obchodzone 
11 lutego każdego roku, gdy Kościół po-
wszechny wspomina pierwsze objawie-
nie Maryi w Lourdes. Ogólnoświatowe 
obchody tego Dnia odbywają się co roku 
w którymś z sanktuarium maryjnych na 
świecie. Ustanowienie przez Ojca Święte-
go Jana Pawła II Światowego Dnia Chore-
go zostało skierowane do całego Kościo-
ła powszechnego jako wezwanie, aby 
poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, 
refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, któ-
rzy cierpią na duszy i na ciele. Jan Paweł 
II ustanawiając Światowy Dzień Chorego 
zaznaczył, że: “Ma on na celu uwrażliwie-
nie Ludu Bożego i - w konsekwencji - wie-
lu katolickich instytucji działających na 
rzecz służby zdrowia oraz społeczności 
świeckiej na konieczność zapewnienia 
lepszej opieki chorym; pomagania cho-
rym w dowartościowaniu cierpienia na 
płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszyst-
kim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; 
włączenie w duszpasterstwo służby zdro-
wia wspólnot chrześcijańskich, rodzin za-
konnych, popieranie coraz cenniejszego 
zaangażowania wolontariatu...”

Choroba i cierpienie
W czasie swego ziemskiego życia 

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
Chrystus ze szczególną miłością po-
chylał się nad cierpiącymi. Uzdrawiał 
chorych, pocieszał strapionych, karmił 
głodnych, uwalniał od głuchoty, ślepoty, 
trądu i złych duchów, wskrzeszał umar-
łych. Uwieńczył swoją misję przyjmując 
mękę i śmierć ze świadomością, że wła-
śnie przez krzyż miał dotrzeć do samych 
korzeni zła i dokonać dzieła zbawienia. 
Przynaglany przez miłość, Chrystus do-
browolnie przyjął cierpienie, chociaż był 
niewinny, poświadczając w ten sposób 
prawdę miłości przez prawdę cierpienia, 
które dla Niego — jako Boga Człowieka 
— było ponad wszelką miarę bolesne. 
Ale właśnie przez tę ofiarę na zawsze 
związał cierpienie z miłością i w ten spo-
sób je odkupił.

 Najściślej związana z Jezusem w tej 
tajemnicy cierpienia i miłości jest Jego 
Matka Maryja. Jej ból łączy się z bólem 
Syna. Na Kalwarii Maryja staje się do-
skonałym wzorem uczestnictwa w krzyżu 
Chrystusa. Każdy człowiek jest powołany 
do cierpienia; za przykładem Maryi każ-
dy człowiek może się stać współuczest-
nikiem cierpień Chrystusa i tym samym 
Jego dzieła odkupienia. Oto Dobra No-
wina, którą Kościół głosi nieustannie, 
zwłaszcza poprzez wspaniałe świadec-
two licznych mężczyzn i kobiet, którzy z 
wiarą przyjmują i z miłością przeżywają 
cierpienia fizyczne i duchowe, jakie nie-
sie im życie. 

Jan Paweł II

(815-885), biskupa. W 1980 roku Ojciec 
Święty Jan Paweł II ogłosił ich współpa-
tronami Europy. Jest to Dzień Modlitwy za 
Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Ko-
ściół jest jeden, choć od wieków gromadzi 
rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako 
chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jed-
ności, choćby poprzez codziennie kierowa-
ną do Boga prośbę o pokój na świecie, ład 
moralny, o zgodę między narodami i swo-
bodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii. 
wTego samego dnia tradycja wspomina 

świętego Walentego, kapłana rzymskiego, 
który w 269 roku poniósł śmierć męczeń-
ską, gdyż podczas tortur nie chciał się wy-
rzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza 
w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od 
jakiegoś czasu także u nas przyjęło się go 
czcić jako patrona zakochanych. Niech to 
będzie okazja do radości i wspólnej zaba-
wy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale także 
do modlitwy, podziękowania Panu Bogu 
za miłość, którą nas obdarzył, i za bli-
skich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też 
o wszystkich narzeczonych z naszej wspól-
noty parafialnej i prośmy, aby ich wzajem-
na miłość się umacniała i by z Bogiem we-
szli na wspólną drogę życia.
wW niedzielę za tydzień po Mszy św. o 

godz. 11.30 spotkanie dla rodziców i dzieci 
przygotowujących się do I Komunii św., a 
po Mszy św. wieczornej w salce na plebani 
spotkanie dla dorosłych i starszych przy-
gotowujących się do Sakramentu Bierz-
mowania. Ci, którzy z różnych względów 
nie przyjęli tego Sakramentu mogą teraz 
podjąć to przygotowanie. Sakrament Bierz-
mowania w naszej parafii planujemy tuż po 
Świętach Wielkanocnych. 
wJuż teraz ogłaszamy, że od 17 lutego 

rozpoczyna się w naszej parafii cykl Kon-
ferencji Przedmałżeńskich. Pierwsze spo-
tkanie odbędzie się o godz. 19.30 w salce 
na plebani. 
wSpotkania Oazy Dzieci Bożych od-

bywają się w każdą sobotę o godz. 11.00. 
Przypominamy i zapraszamy klasy III-VI. 
wTrwa wizyta duszpasterska. 
Oto końcowy plan kolędy:
9.02. Poniedziałek: Piłsudskiego bloki 

(3); 3 Maja bloki 98 i 98a (2)
10.02. Wtorek: Piaskowa bloki 51, 51a 

i 53 (3); Polna bloki 19 i 19a (2)
11.02. Środa: Wawerska bloki 1, 1a, 1b, 

17a, 17b (2); Polna bloki 42, 42c, 44 (3)
12.02. Czwartek: Sosnowa, Parkowa 

(4) ; Reja z blokami (1)
13.02. Piątek: Świderska z blokami (2); 

Długa, Ślusarskiego, Krucza (3)
14.02. Sobota: Kopernika 11, 11a, 13 

(3); Wiślana, Korczaka (2)
16.02. Poniedziałek: Graniczna(2); 

Derkaczy, Teatralna, Uśmiech(2); Zaułek, 
Cicha (1)

17.02. Wtorek: Powstańców Warszawy, 
Żytnia (4); Wspólna (1)

18.02.  Środa – pragniemy nawiedzić 
tych, którzy w wyznaczonym dniu nie mo-
gli przyjąć wizyty duszpasterskiej. Można 
zgłosić taką potrzebę w kancelarii (również 
telefonicznie w godzinach pracy kancela-
rii) lub w zakrystii kościoła.

Cyfry w nawiasach oznaczają liczbę 
księży na danej trasie kolędowej. Kolędę 
rozpoczynamy codziennie (pon. – pt.) o 
godz. 16.00, w soboty o godz. 10.00. W 
czasie kolędy (pon. – pt.) kancelaria będzie 
czynna tylko rano, w godz. 9.00 – 10.45, 
zaś w sobotę tylko po południu, w godz. 
16.00 – 17.45.  
W tym tygodniu patronują nam:
10 II – św. Scholastyka, dziewica (†542), 
siostra św. Benedykta, wielkiego założycie-
la zakonu benedyktynów i patrona Europy; 
na wzór brata założyła zakon żeński według 
reguły benedyktyńskiej i całkowicie po-
święciła się Bogu (wspomnienie obowiąz-
kowe).


