PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE
Biuletyn Parafialny nr 7 (683)

CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI KAPŁAŃSKIEJ
(Kpł 13, 1-2. 45-46)
Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona:
Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama,
która na skórze jego ciała jest oznaką trądu,
to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo
do jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał
rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę
zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby będzie
nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu.
Jego mieszkanie będzie poza obozem.

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 15.02. do 22.02.2009 r.
Niedziela 15.02. – 6 niedziela zwykła
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 15).
8:30 + Jana Czyżewskiego (5 r. śm.) i rców 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 (9r. śm.)
13:00 Za Parafian.
18:00 W int. Leokadii z racji 80 urodzin
dziękują za wszystko Bogu i prosząc o
zdrowie i wszelkie potrzebne łaski Boże i
opiekę MB.
Poniedziałek 16.02.
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 16).
7:00 + Mariannę i Juliana Więckowskich,
cr. Więckowskich i Salwów.
7:00 Halinę Nowicką (mies. po śm.).
7:30 + Aleksandrę Paduszek (1 r. śm.).
18:00 + Jana Franczaka (18 r. śm.).
Wtorek 17.02.
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 17).
7:00 + Włodzimierza Jankowskiego (3 r.
śm.).
7:00 + Ludwika Makaruka, cr Makaruków
i Sokołowskich.
7:30 O bł. Boże i opiekę MB dla członkiń

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
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CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO
KORYNTIAN (1 Kor 10, 31-11, 1)
Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego
czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie
Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani
dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać
wszystkim pod każdym względem nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby
byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi,
tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 1, 40-45)
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty
i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz,
możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego:
Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast trąd
go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo
mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc

mu: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie
ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele
opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że
Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta,
lecz przebywał w miejscach pustynnych. A
ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

KŻR św. Bernadety i ich rodzin oraz za
zmarłe członkinie.
18:00 + Halinę Gawlak (2 r. śm.).
Środa 18.02.
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 18).
7:00 + Witolda Gawryjołka (13 r. śm.), Marię Gawryjołek i Janinę Pytel.
7:00 + Edwarda Kalbarczyka (mies. po
śm.)
7:30 + Tadeusza Gomoraka (14 r. śm.).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz-bł. w 35 r. ślubu Emilii i Tadeusza
Błachniów.
Dz. w 18 r. urodzin Marleny z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Jubilatki i cr.
+ Mariannę Ruta (7 r. śm.), Kazimierza
Ruta (27 r. śm.), Eugeniusza Ablewskiego
(34 r. śm.), Stanisława Grela (21 r. śm.).
Czwartek 19.02.
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 19).
7:00 + Tadeusza Grubę (mies. po śm.).
7:30 + Sylwię Kuśmierczak (23 r. śm.).
18:00 + Witolda Wawera i r-ców Stanisława i Marię Wawerów
Piątek 20.02.
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 20).
7:30
18:00 + Władysława i Michalinę Majewskich.
Sobota 21.02.
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 21).
7:00 + Bronisława Zalewskiego (16 r. śm.),
Józefę, Stanisława, Andrzeja Kosieradzkich.
7:00 + Elżbietę Dąbską (1 r. śm.)
7:30 + Wiktorię, Danutę, Antoniego i Stanisława Cholewickich.
18:00 Dz.-bł. w 18 r. urodzin Agnieszki Żaczek z prośbą o bł. Boże, wszelkie potrzeb-

ne łaski, opiekę MB dla Jubilatki i cr.
18:00 Dz.-bł. w 101 urodziny Józefa Brzozowskiego z prośbą o bł. Boże i wszelkie
łaski.
Niedziela 22.02. – 7 niedziela zwykła
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 22).
8:30 + Stanisława Żugajewicza (25 r. śm.)
i jego rodziców.
8:30 + Zofię Soszyńską (11 r. śm.)
10:00 + Anielę, Bronisławę, Stanisława,
Jana, Stanisława i Stanisława.
11:30 + Eustachego (2 r. śm.) i cr. Mochów
Misztalów i Chwałków.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Ryszarda, Jadwigę i Mirosława
Puchów, Krystynę i Władysława Galów,
Pawła Laseckiego.
Ogłoszenia duszpasterskie 15.02.2009.
6 Niedziela Zwykła

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Rdz 4,1-15.25; Ps 50,1.8.16-17.20-21; Hbr
4,12; Mk 8,11-13; WT.: Rdz 6,5-8; 7,1-5.10; Ps
29,1-4.9-10; Dz 16,14b; Mk 8,14-21; ŚR.: Rdz
8,6-13.20-22; Ps 116B,12-15.18-19; Ef 1,17-18;
Mk 8,22-26; CZ.: Rdz 9,1-13; Ps 102,16-23.29;
J 6,63b.68; Mk 8,27-33; PT.: Rdz 11,1-9; Ps
33,10-15; J 14,6; Mk 8,34-9,1; SB.: Hbr 11,1-7;
Ps 145,2-5.10-11; Mk 9,7; Mk 9,2-13.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

wDzisiaj 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
przygotowujących się do Sakramentu
Bierzmowania. Ci, którzy z różnych
względów nie przyjęli tego Sakramentu mogą teraz podjąć to przygotowanie.
Sakrament Bierzmowania w naszej parafii planujemy tuż po Świętach Wielkanocnych.
wW najbliższy wtorek (17 lutego)
rozpoczyna się w naszej parafii cykl
Konferencji Przedmałżeńskich. Spotkania będą się odbywały o godz. 19.30
w salce na plebani.
wW przyszłą niedzielę, 22 lutego, przypada święto Katedry święte-

go Piotra. Już od IV wieku rzymianie
obchodzili pamiątkę założenia gminy
chrześcijańskiej i obrania Wiecznego
Miasta przez świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego.
Symbolem władzy Piotrowej stała się
potężna bazylika, wzniesiona w XVII
wieku nad grobem pierwszego biskupa
Rzymu. Ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy,
którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego
Kościoła powszechnego. Przez tyle lat
wielką modlitewną miłością otaczaliśmy Jana Pawła II, o którym z taką
dumą mówiliśmy: Piotr naszych czasów. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji panującego
nam obecnie Ojca Świętego Benedykta
XVI. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu
Ewangelii wszystkim narodom.
wW tym tygodniu zakończymy doroczną wizytę duszpasterską.
Oto końcowy plan kolędy:
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
mogli przyjąć wizyty duszpasterskiej.
Można zgłosić taką potrzebę w kancelarii (również telefonicznie w godzinach pracy kancelarii) lub w zakrystii
kościoła.
Kolędę rozpoczynamy codziennie o
godz. 16.00.

W tym tygodniu patronują nam:

17 II – św. Założyciele Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny, czyli
sług Maryi. Dokładnie było ich siedmiu. Wspólnotę założyli w pierwszej
połowie XIII wieku. Jej członkowie,
wędrowni kaznodzieje, rozważali szczególnie Mękę Pańską i mieli żywą cześć
do Matki Bożej Bolesnej (wspomnienie
dowolne);
21 II – św. Piotr Damiano (10071072), biskup i Doktor Kościoła, uczony, pisarz i odnowiciel Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).

WSZYSTKO NA CHWAŁĘ BOŻĄ

Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego
czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie.
Tak pisał apostoł Paweł do chrześcijan, mieszkańców Koryntu. Zaskakują was te słowa? Nie
modlitwa, nie kadzidło, nie nowe świątynie,
nawet nie sakramenty – ale „czy jecie, czy pijecie”. Nasza zwyczajna codzienność na chwałę
Boga? Cóż, słowa nie zawierają żadnego marginesu na domysły.
Idąc dalej śladem myśli apostoła, możemy
powiedzieć, że całe nasze życie przynosi Bogu
chwałę. To On, dobry i wszechmocny Bóg
nas stworzył. Takimi, jacy jesteśmy – z ciałem
i duszą. Z potrzebami naszego ciała i naszej
psychiki. Z duchowym wnętrzem otwartym na
Niego, na samego Boga. Z pragnieniami skierowanymi ku nieskończoności. Skoro takimi nas
stworzył, to każda z warstw naszego istnienia,
każdy odcinek naszego życia, każda sprawa
nas zaprzątająca – jeśli tylko wynikają z obdarowania naszej natury – są nie tylko dobre, ale
piękne, wartościowe, pożyteczne i chwałę Bogu
przynoszą. Innymi słowy – życiem sławimy
Boga, całym życiem. Jego pięknem i radością,
trudem i mozołem, sprawami ciała a tym bardziej ducha. Miarą życia, wzorem, ideałem jest
Jezus. Do tego zachęca Paweł: Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą
Chrystusa!
A przecież wiele rzeczy, które czynimy, nie
tylko nie chwały Bogu nie przynoszą, ale nawet
my sami się ich wstydzimy. Nie wszystkich, na
szczęście. Wstydzimy się naszych niecierpliwości i wybuchów gniewu. Wstydzimy się naszego łakomstwa. Wstydzimy się uzależnień
i nałogów. Wstydzimy się wielu innych – czasem wielkich, czasem małych spraw. Niektóre
nie przynoszą nam ujmy i wstydzić by się nie
trzeba. Ale obnażają naszą słabość, zmuszają
do przyznania, że wcale nie jesteśmy aż tacy
wspaniali. Powiedziałem, że niektórych wstydzić by się nie trzeba. Ale jest wiele spraw w
ludzkim życiu, których należało by bardzo się
wstydzić. A niektórzy się nimi chlubią. Przechwalają się przemocą. Przechwalają się brudnymi interesami. Przechwalają się karierą opar-

tą na kłamstwie i krzywdzie. Przechwalają się
tym, co mają – a powinni się wstydzić tego, kim
są. Najczęściej się nie wstydzą. Czy im też wolno powtarzać apostolską regułę „Czy jecie, czy
pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie”? Nie, im nie wolno.
Zabrzmiałaby w ich ustach jak bluźnierstwo.
Więc lepiej niech milczą. A jeśli uważają się za
chrześcijan, to tylu innych musi się wstydzić z
ich powodu. I jest to, niestety, problem Kościoła. Nie tylko dziś. Ale tym bardziej jest nam z
tym nieswojo.
I w tym momencie musimy wrócić do dzisiejszej ewangelii. Do Jezusa przychodzi trędowaty. Upadając na kolana, chory prosił Jezusa:
Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus
chciał, dotknął chorego (co dla świadków było
widokiem szokującym). Życie chorego stało
się życiem, radość radością. Wszystko znowu
mogło być Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek. Bo tego nie wolno rozdzielać – co Bogu na
chwałę, to ludziom na pożytek. I na odwrót. Jaki
z tego wniosek dla naszego tematu?
Otóż
ten, że musimy z naszym życiem, czasem nieco wstydliwym, czasem nawet bardzo, przyjść
do Jezusa. I to chyba nie tylko raz, ale częściej.
I prosić, jak ów chory z dzisiejszej ewangelii.
Najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, by
zobaczyć swoją chorobę, swój trąd, swoje powody, dla których trzeba się wstydzić. Dobrze,
jeśli słabości i grzechy nie przekreślają w nas
wszystkiego. Zwykle tak właśnie jest i w tym
nasza nadzieja. To, co w nas dobrego, to co
w każdym i każdej z nas jest Bogu na chwałę
a ludziom na pożytek, może stać się punktem
zwrotnym całego życia. Poczujemy się dumni,
że jednak jest w nas dobro i pójdziemy do Pana
prosić „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”!
Życie może się wtedy odmienić. Jeśli zła jest
w nim zbyt wiele – Bóg przebaczy i pomoże je
przezwyciężyć. Jeśli jesteś człowiekiem sprawiedliwym – Bóg uczyni cię mocnym w niesprawiedliwym świecie. Jeśli jesteś świętym – Bóg
oczyści twoją świętość, by wszystko, cokolwiek
czynisz, było na chwałę Bożą.
Ks. Tomasz Horak

Święto Katedry św. Piotra Apostoła

22 lutego Kościół obchodzi Święto Katedry św. Piotra Apostoła, po raz kolejny
zwracając uwagę na rolę Piotra i jego następców w całej wspólnocie. Z postanowienia samego Chrystusa Piotr stał się fundamentem całej wspólnoty kościelnej i
na nim Zbawiciel zbudował swój Kościół. Od tamtych czasów każdy jego następca
przewodzi Kościołowi. Tak jak w każdej społeczności pozycja osoby i jej funkcja
są podkreślane przez konkretny znak, tak w przypadku Piotra tym znakiem jest
katedra, czyli miejsce, na którym zasiada papież. Święto to obchodzono w Rzymie
już w IV wieku, wspominając najpierw, że Apostoł był biskupem tego miasta. Potem jego obchody rozszerzono na cały Kościół, przypominając, że funkcja Piotra
jest podstawą jedności Kościoła. W nawiązaniu do tego święta, miejsce, z którego
papież kieruje całym Kościołem, nazwano po prostu Stolicą Piotrową.
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