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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Syr 1,1-10; Ps 93,1-2.5; 2 Tm 1,10b; Mk 
9,14-29; WT.: Syr 2,1-11; Ps 37,3-4.27-29.39-
40; Ga 6,14; Mk 9,30-37; ŚR.: Jl 2,12-18; Ps 
51,3-6.12-14.17; 2 Kor 5,20-6,3; Jl 2,13; Mt 6,1-
6.16-18; CZ.: Pwt 30,15-20; Ps 1,1-4.6; Mt 4,17; 
Łk 9,22-25; PT.: Iz 58,1-9; Ps 51,3-5.18-19; Am 
5,14; Mt 9,14-15; SB.: Iz 58,9b-14; Ps 86,1-6; Ez 
33,11; Łk 5,27-32.
(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 IZAJASZA (Iz 43, 
18-19. 21-22. 24b-25)
Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie 
roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja 
dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. 
Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę 
na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Lud ten, 
który sobie utworzyłem, opowiadać będzie 
moją chwałę. Lecz ty, Jakubie, nie wzywałeś 
Mnie, bo się Mną znudziłeś, Izraelu! Raczej Mi 
przykrość zadałeś twoimi grzechami, występ-
kami twoimi Mnie zamęczasz. Ja, właśnie Ja 
przekreślam twe przestępstwa i nie wspominam 
twych grzechów.
CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘ-
TEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYN-
TIAN (2 Kor 1, 18-22)

Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mó-
wię, nie ma równocześnie tak i nie. Syn Boży, 
Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i 
Sylwan, i Tymoteusz, nie był tak i nie, lecz do-
konało się w Nim tak. Albowiem ile tylko obiet-
nic Bożych, w Nim wszystkie są tak. Dlatego też 
przez Niego wypowiada się nasze Amen Bogu 
na chwałę. Tym zaś, który umacnia nas wespół 
z wami w Chrystusie, i który nas namaścił, jest 
Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił 
zadatek Ducha w sercach naszych.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO MARKA (Mk 2, 1-12)
Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafar-
naum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się 
tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było 
miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli 
do Niego z paralitykiem, którego niosło czte-
rech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go 
do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie 
Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, 
na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich 
wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają 
ci się twoje grzechy. A siedziało tam kilku 
uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach 

Intencje mszalne od 02.02. do 08.02.2009 r.
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 Pu-
chów, Krystynę i Władysława Galów, Pawła 
Laseckiego.
Poniedziałek 23.02. – Św. Polikarpa, biskupa 
i męczennika
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 23).
7:00 + Helenę i Aleksandra Rogulskich, Julian-
nę i Stanisława Główków.
7:00 + Jacka Myszkowskiego (5 r. śm.).
7:30 + R-ców Aleksandrę i Stanisława Orno-
chów.
7:30 + Andrzeja Szyszko (3 r. śm.).
18:00 + Mariana Zowczaka (2 r. śm.).
Wtorek 24.02. 
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 24).
7:00 + Jana Piotrowskiego (21 r. śm.), cr Ple-
skotów i Piotrowskich.
7:00 Dz-bł. w 30 r. ślubu Wandy i Jerzego z 
prośbą o dalsze bł. Boże dla Jubilatów i cr.

swoich: Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż 
może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga? 
Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, 
i rzekł do nich: Czemu nurtują te myśli w wa-
szych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć do 
paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy 
też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? 
Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma 
na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł 
do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże 
i idź do domu! On wstał, wziął zaraz swoje łoże 
i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się 
wszyscy i wielbili Boga mówiąc: Jeszcze nigdy 
nie widzieliśmy czegoś podobnego.

7:30 + Krzysztofa Borzymowskiego (14 r. śm.), 
Michała, Antoninę Molaków, Ryszarda i Wło-
dzimierza Kowalewiczów.
18:00 + Anielę i Kazimierza Janczewskich, Ju-
liannę i Adama Wagów.
Środa 25.02. - POPIELEC
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 25).
9:00 + Mariana Łysiaka (5 r. śm.) jego rodziców 
i rodzeństwo.
16:30 + Czesława Zdunka (6 r. śm.) i jego r-ców 
Jana i Helenę oraz cr. Jabłońskich.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz. w 45 urodziny Roberta z prośbą o bł. Boże 
dla Jubilata i cr.
20:00 + Tadeusza Sobkowicza (30 r. śm.), Józe-
fa(m) Gajek (15 r. śm.).
Czwartek 26.02. 
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 26).
7:00 + Janinę Stępień (mies. po śm.)
7:00 + Włodzimierza Wieremiejuka (mies. po 
śm.)
7:00 O zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla 
Tomasza Wieremiejuka.
7:30 + R-ców Aleksandrę i Stefana Ornochów.
7:30 + Aleksandra Domańskiego (im.) i jego r-
ców Antoniego i Leontynę.
18:00 + Krystynę Kordzik (1 r. śm.).
Piątek 27.02. 
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 27).
7:00 + Janinę Stępień.
7:30 + Janinę i Józefa Bilskich, Stefanię i Jana 
Rupniewskich.
18:00 + Kazimierza Stalkę (22 r. śm.).
Sobota 28.02. 
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 28).
7:00 + Romana Sienickiego.
7:00 + Janinę Stępień.
7:30 Dz.-bł. Magdaleny i Łukasza Boguszów z 
prośbą o o bł. Boże.
18:00 + Zofię Górka (2 r. śm.).
Niedziela 1.03. – 1 Niedziela Wielkiego Postu
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 29).

7:00 + Monikę Mongird (Gr. 1)
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 1)
8:30 + Władysława Skowrońskiego (17 r. śm.)
10:00 + Mariannę, Józefa, Genowefę, Marka i 
Mariannę Strzemińskich, Bolesława Bylinkę, 
Tadeusza Gniadka.
11:30 + Mariannę, Stefana, Eugeniusza, Kazi-
mierza Jankowskich.
13:00 Za Parafian. 
18:00 + Kazimierza, Kazimierę i Józefa Noj-
szewskich.

Ogłoszenia duszpasterskie 22.02.2009.  
7 Niedziela Zwykła 

wDzisiaj przypadające święto Katedry 
świętego Piotra jest okazją do wyrażenia 
czci świętemu Piotrowi i każdemu jego 
następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa 
zostali postawieni jako pasterze całego Ko-
ścioła powszechnego. Przez tyle lat wiel-
ką modlitewną miłością otaczaliśmy Jana 
Pawła II, o którym z taką dumą mówiliśmy: 
Piotr naszych czasów. Niech nie zabraknie 
wyrazów oddania i modlitwy w intencji 
naszego papieża Benedykta XVI (o co nas 
ostatnio prosił). Naszym obowiązkiem jest 
wspierać jego pasterską posługę w niesie-
niu Ewangelii wszystkim narodom. 
wKończy się tegoroczny Karnawał! W 

tym tygodniu, 25 lutego, przypada Środa 
Popielcowa. Otwiera ona święty, szcze-
gólny czas Wielkiego Postu. Zewnętrznym 
znakiem naszego wejścia na drogę pokuty 
i nawrócenia jest posypanie głowy popio-
łem. W kulturze Izraela gest ten był wy-
razem wielkiego smutku, żałoby. Popiół 
przypomina też, że wszystko, co ziemskie, 
powstało z prochu ziemi i znów w proch się 
obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. 
Jednak kapłan, posypując głowy wiernych 
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Słowa  powtarzane każdego roku  
posiadają  moc niezwykle przejmującą. 
Towarzyszy im  wymowny znak popiołu 
spadającego na głowę: “Pamiętaj, że 
jesteś prochem i w proch się obrócisz “

Gdyby jednak tylko ta prawda o pro-
chu była zamknięta w ludzkim życiu, 
to dziś kościoły byłyby  puste. Nikt nie 
byłby w stanie spokojnie wysłuchać, 
że jest tylko prochem. Prawda ta wy-
pełniałaby  nas czarnym pesymizmem.  
Jest to jednak pierwsza i podstawowa 
prawda o kiedym z nas.  Pan Bóg chce, 
abyśmy swoje nawrócenie rozpoczęli 
od uświadomienia sobie tej  prawdy i 
dopiero na niej jak na fundamencie bu-
dowali całość chrześcijańskiego życia.  
Nie wolno jednak na tej prawdzie po-
przestać.  To fakt, ze każdy z nas jest 
garścią prochu, ale faktem jest rów-
nież, że tę garść prochu Bóg umiłował. 
Kiedy ujął je w swoje ręce, ukształtował 
miłością.  Z miłości Boga jesteśmy tym, 
kim jesteśmy. To z tego prochu wymo-

UZDRÓW MNIE, 
BO ZGRZESZYŁEM

Ewangelia dzisiejszej niedzieli tak-
że łączy w sobie to, co widoczne dla 
oczu i to, co ukryte jest w sercu. Wi-
dzimy ludzi, którzy są zaniepokojeni 
słowami Pana Jezusa, zastanawiają 
się: „Któż może odpuszczać grzechy, 
jeśli nie Bóg sam jeden?” Odpowiedź 
Chrystusa na ich wątpliwości jest bar-
dzo zdecydowana. Aby pokazać, że 
ma moc odpuszczania grzechów, mówi 
do paralityka „wstań” i każe mu iść do 
domu. W tym krótkim opowiadaniu wi-
dać wyraźnie, że uzdrowienie jest jak-
by na marginesie całego wydarzenia. 
W gruncie rzeczy jest to tylko pretekst, 
żeby pokazać, iż największy cud do-
konuje się w samym człowieku, w jego 
sercu. Zewnętrzna radość i widoczne 
szczęście tego, który jeszcze niedawno 
był chory i nie mógł się poruszać, biorą 
się z tej przemiany, którą jest oczysz-
czenie z grzechów i przybliżenie się do 
Boga: „Uzdrów mnie, Panie, bo bardzo 
zgrzeszyłem”.

Ks. Dariusz Madejczyk

popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, 
który oznacza oczyszczenie i zmartwych-
wstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, 
postu, wyrzeczeń i modlitwy ma służyć na-
szemu nawróceniu, ma przygotować nasze 
serca na owocne przeżycie radosnych świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. Pamiętaj-
my, że w Popielec obowiązuje post ścisły, 
polegający na wstrzemięźliwości od pokar-
mów mięsnych i spożyciu jednego posiłku 
do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki mu-
szą zostać ograniczone co do ilości. 
wPost ścisły obowiązuje wiernych od 18. 

do 60. roku życia tylko w Środę Popielcową 
i Wielki Piątek, są to bowiem najważniej-
sze dni pokuty w roku liturgicznym, ściśle 
związane z obchodami pamiątki męki i 
śmierci Chrystusa. Wszystkich zaś, od 14. 
roku życia, obowiązuje wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych. Msze św. w naj-
bliższą środę z posypaniem głowy popio-
łem o godz. 7.00, 9.00, 16.30 (zapraszamy 
zwłaszcza dzieci), 18.00 i 20.00. Zwracamy 
uwagę, że w Środę Popielcową jest dodat-
kowa Msza św. o godz. 20.00, aby wszy-
scy, również pracujący poza domem, mogli 
przez udział we Mszy św. i przez posypanie 
głowy popiołem wejść na drogę Wielko-
postnej refleksji nad sobą i swoim życiem; 
wejść na drogę nawrócenia i pokuty. Od 
Środy Popielcowej do pierwszej niedzie-
li Wielkiego Postu włącznie  trwać będą 
Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. 
Wielki Post powinien  być naznaczony na-
szą współpracą z Bogiem, który „daje nam 
siłę zaczynania od nowa" (KKK nr 1432).  

Jednocześnie przez cały Wielki Post będzie 
trwała wielka akcja trzeźwościowa. 
wW głębszym przeżywaniu Wielkie-

go Postu pomogą nam nabożeństwa wiel-
kopostne. W każdy piątek w naszym ko-
ściele wraz z Chrystusem i Jego bolejącą 
Matką, o godz. 17.00 i 19.00, będziemy 
przemierzać Drogę Krzyżową, a w niedzie-
le o godz. 17.00 będziemy rozpamiętywać 
Mękę Pańską podczas Gorzkich Żali. Nie 
żałujmy  czasu i odwagi, by pokazać, że 
mocno trwamy przy Chrystusowym Krzy-
żu  - znaku zbawienia. Niech on przypo-
mina, iż  największą wartością w życiu 
jest miłość płynąca z tego właśnie Krzyża:  
„W krzyżu miłości nauka". W najbliższą 
niedzielę nie będzie wystawienia Najśw. 
Sakramentu z racji I niedzieli miesiąca, 
natomiast pamiętajmy o Procesji Euchary-
stycznej po Gorzkich Żalach w niedziele 
Wielkiego Postu.    
wW okresie Wielkiego Postu cotygo-

dniowa adoracja Najśw. Sakramentu będzie 
miała miejsce w naszym kościele w piątki 
w godz. 18.30 – 19.00. 
wWe wtorek (17 lutego) o godz. 19.30 

w salce na plebani rozpoczął się w naszej 
parafii cykl Konferencji Przedmałżeńskich. 
Dzisiaj po Mszy św. wieczornej w salce na 
plebani kolejne spotkanie dla dorosłych i 
starszych przygotowujących się do Sakra-
mentu Bierzmowania – można jeszcze do-
łączyć do tej grupy. 
wW niedzielę za tydzień, (1 marca – 

pierwsza niedziela miesiąca) zapraszamy 
na o godz. 18.00, na kolejną Mszę św. w 

języku łacińskim ze śpiewami gregoriań-
skimi. Prosimy zabrać ze sobą z domu tek-
sty łacińsko-polskie, które rozdawaliśmy 
poprzednim razem. Chcemy tę liturgię w 
starożytnym języku Kościoła odpowiednio 
przygotować. Pan Zbigniew Siekierzyński 
zaprasza osoby, które chciałyby pomóc w 
śpiewie chorału gregoriańskiego w sobotę 
28 lutego na godz. 19.30 do salki na pleba-
ni; wszystkich zaś zapraszamy w najbliż-
szą niedzielę do kościoła kwadrans przed g. 
18.00 na przygotowanie liturgii i śpiewów.
wZa tydzień po Mszy św. o godz. 11.30 

spotkanie dla rodziców i dzieci obchodzą-
cych w tym roku I rocznicę Komunii św.

W tym tygodniu patronują nam:
23 II – św. Polikarp, biskup i męczennik, 

uczeń świętego Jana Ewangelisty, ustano-
wiony przez tego Apostoła biskupem Smyr-
ny w Azji Mniejszej; zaliczany jest do gro-
na Ojców Apostolskich, czyli tych pisarzy 
chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i 
bezpośrednio od nich czerpali naukę po-
zostawioną przez Chrystusa; po 60 latach 
przewodzenia Kościołowi w Smyrnie po-
niósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem 
155 a 169 (wspomnienie obowiązkowe);

tego samego dnia – bł. Stefan Wincen-
ty Frelichowski (1913-1945), prezbiter, 
męczennik obozu koncentracyjnego w Da-
chau, wyniesiony na ołtarze przez Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Toruniu w 1999 
roku; w roku 2003 został ogłoszony patro-
nem harcerstwa polskiego (wspomnienie 
obowiązkowe).

delował On wspaniały mózg; to z tego 
proch miłość potrafiła ukształtować ko-
chające ludzkie serce; to z tego prochu 
powstaje arcydzieło, jakim jest dziś 
każdy z nas. Człowiek jest arcydziełem 
Bożej miłości.

 Każdy z nas zanim w proch się obró-
ci może zgromadzić wiele dobra, które 
o wiele bardziej przyda się na sądzie, 
bo dobre czyny idą za człowiekiem...  
Ewangelia mówi o trzech wymiarach 
tego uchwytnego dobra - pierwszym 
jest dyskretny dobry czyn ( mąż dla 
żony......... sąsiad dla drugiego......) 
Drugim wymiarem jest modlitwa (dys-
kretna w pracy, w drodze, na przystan-
ku....)  I wreszcie post - czyli ofiara.
        Przeżyjmy ten Wielki Post bez 
narzekania, z dziękczynieniem za do-
bro  otrzymane i dokonane. Pamięta-
jąc, że proch jest dla nas nadzieją, 
bo Jezus - Bóg oblókł się w niego, 
przyjmując ciało człowieka.

    ks. Jerzy Pietrzak

POPIELEC - Garść prochu w rękach Boga


