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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU (Rdz 9,
8-15)
Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: Oto
Ja zawieram przymierze z wami i z waszym
potomstwem, które po was będzie; z wszelką
istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze
zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są
przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki,
z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z
wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie
zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i
już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię.
Po czym Bóg dodał: A to jest znak przymierza,
które ja zawieram z wami i każdą istotą żywą,
jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój

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 01.03. do 08.03.2009 r.

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,
Kazimierza Jankowskich.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Kazimierza, Kazimierę i Józefa
Nojszewskich.
Poniedziałek 2.03.
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 30).
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 2).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 2).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (mies.
po śm.).
7:30 + Helenę Figiel (im.).
7:30 + Emamuela Bagińskiego.
18:00 + Helenę Kowalczyk.
Wtorek 3.03.
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 3).

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

01.03.2009

kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza
między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki
nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach,
wtedy wspomnę na moje przymierze, które
zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód
potopu na zniszczenie żadnego jestestwa.
CZYTA NIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚWIĘTEGO PIOTRA (1 P 3, 18-22)
Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga
przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale
powołany do życia Duchem. W nim poszedł
ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy
za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a
budowana była arka, w której niewielu, to jest
osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.
Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje
was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu
cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę
o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu
Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej,

gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali
Aniołowie i Władze, i Moce..
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 1, 12-15)
Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię.
Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez
szatana. żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś
usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus
przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą.
Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo
Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 3).
7:00 + Janinę Stępień.
7:30 + Jolantę Bruszewską (mies. po
śm.).
18:00 + Franciszka i Zofię Zduńczyków.
Środa 4.03. - ŚW. KAZIMIERZA,
KRÓLEWICZA
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 4).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 4).
7:00 + Ks. Kazimierza Białeckiego.
7:00 + Kazimierę Myszkowską.
7:30 + Mariannę Skrzyńską (mies. po
śm.).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Dz.-bł. w int. Ks. Proboszcza (im.).
+ Alfreda Głowalę i jego rodziców. +
Annę Nejman (3 r. śm.). + Kazimierza,
Irminę, Zbigniewa Lewandowiczów,
Władysławę, Józefa, Krzysztofa Szymczaków.
Czwartek 5.03.
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 5).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 5).
7:00 + Janinę Stępień.
7:30 + Zofię Sobieszek (mies. po śm.).
7:30 + Eugeniusza Stefaniuka (mies. po
śm.).
18:00 + Kazimierza, Ewę, Michała i Juliannę Cicheckich.
Piątek 6.03.
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 6).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 6).
7:00 +Mariannę Wiśniewską (mies. po
śm.).
7:30 + Michała Wójcika (5 r. śm.)
16:30 + Jadwigę Wojciechowską (mies.

po śm.).
18:00 MSZA ZBIOROWA.
O bł. Boże dla Andrzeja w d. urodzin
oraz żony Haliny i dzieci: Joanny, Tomasza i Kingi.
+ Józefa, Władysławę, Krzysztofa Szymczaków, Irminę, Kazimierza, Zbigniewa
Lewandowiczów.
Sobota 7.03.
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 7).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 7).
7:00 + Mariannę i Juliana Więckowskich,
cr. Więckowskich i Salwów.
7:00 + Józefę i Stanisława Firlągów, cr.
Firlągów, Józefa Chajdera i jego rodziców.
7:30 Dz.-bł. Magdaleny i Łukasza Boguszów.
18:00 MSZA ZBIOROWA.
+ Dariusza Mikołajczyka (1 r. śm.), +Kazimierza, Zofię i Władysława Mroczków
i cr. Mroczków. + Helenę i Bronisława
Kruków. + Helenę i Jana Sygockich.
Niedziela 8.03. – 2 Niedziela WP
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 8).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 8.)
8:30 + Józefa Kalisiewicza.
10:00 + Helenę i Józefa Andrzejczaków
oraz ich rodziców.
11:30 + Jana (4 r. śm.) oraz r-ców Michała i Zofię Basiewiczów.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Franciszkę (im.) i Stanisława
Stosio.
Ogłoszenia duszpasterskie 01.03.2009.
I Niedziela W. Postu
wW minioną Środę Popielcową rozpo-

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Kpł 19,1-2.11-18; Ps 19,8-10.15; 2 Kor 6,2b;
Mt 25,31-46; WT.: Iz 55,10-11; Ps 34,4-7.16-19;
Mt 4,4b; Mt 6,7-15; ŚR.: Syr 51,13-20; Ps 16,12.5.7-8.11; Flp 3,8-14; Łk 21,36; J 15,9-17; CZ.:
Est 14,17k-m.r-t; Ps 138,1-3.7c-8; Ps 51,12a.14a;
Mt 7,7-12; PT.: Ez 18,21-28; Ps 130,1-8; Ez 33,11;
Mt 5,20-26; SB.: Pwt 26,16-19; Ps 119,1-2.4-5.78; 2 Kor 6,2b; Mt 5,43-48.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

częliśmy okres Wielkiego Postu – dzisiaj
I Niedziela tego szczególnego okresu
pokuty i nawrócenia. Starajmy się, by
owoce duchowe, jakie w tym czasie
otrzymamy, promieniowały wokół nas,
a trud stawania się lepszymi ofiarujmy
także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.
wW głębokim przeżywaniu Wielkiego
Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 17.00 i 19.00, Gorzkie Żale
z procesją w każdą niedzielę o godz.
17.00.
wW okresie Wielkiego Postu cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu będzie miała miejsce w naszym kościele w
piątki w godz. 18.30 – 19.00.
wZ większą odwagą i radykalniej
otwórzmy się też na wielkopostną akcję
trzeźwości. Pierwszy tydzień Wielkiego
Postu jest Tygodniem Trzeźwości. Kościół wzywa do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do
abstynencji, która przychodzi łatwiej w
tym pokutnym okresie. A może warto
rozciągnąć tę akcję na cały Wielki Post,
niech pośród nas nie będzie już osób i
rodzin, które cierpią z powodu nałogu
pijaństwa, nikotynizmu i narkomanii. W
pobliżu Boga zawsze jesteśmy mocni i
święci.
wJuż teraz przypominamy, że za dwa
tygodnie 15 marca rozpoczynamy nasze
parafialne i szkolne Rekolekcje Wielkopostne, które potrwają do 18 marca. Program jest wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz podany na stronie internetowej
parafii.
wW środę, 4 marca, czcimy świętego Kazimierza (1458-1484), polskiego
królewicza, który swym bogobojnym
życiem udowodnił, że władza wcale nie
musi być okazją do nadużyć, korupcji ani
wyścigu w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jako powołanie może stać się też drogą do świętości.
Święty Kazimierz jest patronem naszych
braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej opatrzności Kościół i cały naród litewski.
wW tym tygodniu przypada pierwszy
czwartek, pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi
świętej pierwszopiątkowej rano i po południu od godz. 16.00.

Jeżeli Jahwe domu nie
zbuduje,
na próżno się trudzą ci,
którzy go wznoszą.
Jeżeli Jahwe miasta nie
ustrzeże,
strażnik czuwa daremnie.
Daremnym jest dla was
wstawać przed świtem,
wysiadywać do późna dla was, którzy jecie chleb
zapracowany ciężko;
tyle daje On i we śnie tym,
których miłuje.
PSALM 127 1,2

Wielki Post jest czasem, który możemy
wykorzystać na powrót do Boga, na to,
by na nowo stawać się Jego umiłowanym
dzieckiem.

MP

O DUCHOWYM WYMIARZE POSTU
Post ułatwia odnowienie przyjaźni z
Bogiem, otwiera serca na potrzeby bliźnich. Jest duchową bronią w walce z
nieuporządkowanym przywiązaniem do
siebie.
Czy post może się przyczynić do ulepszenia świata? Jeżeli sobie odmawiam
czegoś dobrego i użytecznego dla ciała, to zostaną mi pieniądze. Jeśli oczom
odmówię oglądania telewizji, będę miał
czas na modlitwę. Jeśli z serca wykorzenię pychę, to być może zechcę się wyspowiadać. I tak Wielki Post da mi okazję
pogłębienia życia chrześcijańskiego. To
jest niemal ćwiczenie duchowe. Kościół
daje nam 40 dni na przygotowanie się do
Wielkanocy. Cieszę się tym papieskim
orędziem, gdyż bywało, że przygotowanie to ograniczano do zbierania ofiar. Ludzie myśleli: składam ofiarę, więc jestem
przygotowany. To wielkopostne orędzie
Papieża jasno pokazuje tymczasem, że są
inne i ważniejsze od kolekty elementy.
Ukazują one prawdziwy sens Wielkiego Postu, który ma nas przygotować do
Świąt śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Tylko ten, kto umarł, może odczuć
radość Zmartwychwstania. Tylko ten,
kto naprawdę w kierunku śmierci postąpił, zapierając się siebie, będzie mógł
świętować Wigilię Paschalną w radości
Wielkanocy”.

Kontakt z Redakcj¹ Biuletynu poprzez Kancelariê Parafialn¹. Nak³ad 1000 egz.

Z orędzia Ojca Świętego
Benedykta XVI
na Wielki Post

Na początku Wielkiego Postu, który jest
drogą intensywnego przygotowania duchowego, Liturgia zachęca nas do trzech
praktyk pokutnych, bardzo bliskich biblijnej i chrześcijańskiej tradycji — modlitwy,
jałmużny i postu — abyśmy jak najlepiej
mogli przygotować się do obchodów
Świąt Wielkanocy i doświadczyć mocy
Boga, który — jak będziemy słuchać
podczas Wigilii Paschalnej - „oddala
zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca
niewinność upadłym, a radość smutnym,
rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi”.(..)
Niech zatem Wielki Post posłuży każdej rodzinie i każdej chrześcijańskiej
wspólnocie do oddalenia wszystkiego,
co rozprasza ducha, i pogłębienia tego,
co karmi duszę otwierając ją na miłość
Boga i bliźniego. Myślę szczególnie o intensywniejszej modlitwie, czytaniu Pisma
Świętego, częstszym przystępowaniu do
Sakramentu Pojednania oraz aktywnym
uczestniczeniu w Eucharystii, a przede
wszystkim w niedzielnej Mszy św. Z takim
wewnętrznym nastawieniem wejdźmy w
pokutny klimat Wielkiego Postu. Niech
nam towarzyszy Błogosławiona Dziewica
Maryja i niech nas wspiera w trudzie wyzwalania serc naszych z niewoli grzechu,
by coraz bardziej stawały się „żywym
tabernakulum Boga”. Z tymi życzeniami
zapewniam o modlitwie, aby każdy wierzący i każda kościelna wspólnota z pożytkiem szli wielkopostną drogą, i z serca
udzielam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.

KU ZWYCIĘŻANIU POKUS

Dzisiaj w walce z pokusą umacnia nas przykład Chrystusa. Nie bez znaczenia jest to, że
Chrystus zwycięża pokusy podczas czterdziestodniowego postu. Praktyka postu podnosi wrażliwość moralną człowieka, umacnia jego wolę, a
zatem uzdalnia do zdecydowanego oporu wobec
pokusy. Chrystus z postem łączy modlitwę. To
właśnie trwanie w dialogu z Bogiem umacnia siły
moralne człowieka, uwrażliwia jego sumienie i
rozbudza pragnienie świętości. Wielką wagę ma
więc wezwanie do czuwania i modlitwy, abyśmy
nie ulegali pokusie. To On wkłada w nasze usta
prośbę: „Nie wódź nas na pokuszenie”. Jest to
pokorna prośba o pomoc Bożą na chwile próby, a także o możliwość uniknięcia najcięższych
prób. Mamy zapewnienie, że siła pokusy nigdy
nie przewyższa siły kuszonego, więc jest też to
prośba o to, byśmy nie wystraszyli się ogromu
pokusy i nie zaniechali walki z nią.
Zwyciężanie pokus jest wygrywaniem człowieczeństwa.

Kard. Cordes

www.parafiajozefow.pl

Ks. Jan Waliczek

