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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: 2 Krl 5,1-15a; Ps 42,2-3; 43,3-4; Ps 130,5.7; 
Łk 4,24-30; WT.: Dn 3,25.34-43; Ps 25,4-7bc.8-9; 
Jl 2,13; Mt 18,21-35; ŚR.: Pwt 4,1.5-9; Ps 147,12-
13.15-16.19-20; J 6,63b.68b; Mt 5,17-19; CZ.: 2 
Sm 7,4-5a.12-14a.16; Ps 89,2-5.27.29; Rz 4,13.16-
18.22; Ps 84,5; Mt 1,16.18-21.24a (Łk 2,41-51a); 
PT.: Oz 14,2-10; Ps 81,6c-11ab.14.17; Mt 4,17; 
Mk 12,28b-34; SB.: Oz 6,1-6; Ps 51,3-4.18-21a; Ps 
95,8ab; Łk 18,9-14.
(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 WYJŚCIA (Wj 20, 1-17)
W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: Ja 
jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi 
egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych 
bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby 
ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani 
tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach 
pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie 
będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem 
Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na 
synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem 
tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż 
do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i 
przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał 
imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż 
Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego 
imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, 
aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wy-
konywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy 
jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz 
przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty 
sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, 
ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzozie-

miec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu 
dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze 
oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu 
odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu 
i uznał go za święty. Czcij ojca twego i matkę twoją, 
abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da 
tobie. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. 
Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliź-
niemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz 
pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał 
żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego 
niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej 
rzeczy, która należy do bliźniego twego.
CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTE-
GO PAWŁA DO KORYNTIAN (1Kor 1, 22-25)
Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, 
my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest 
zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla 
tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, 
jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mą-
drością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, 
przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, 
przewyższa mocą ludzi.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
JANA (J 2, 13-25)
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się 
do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za 
stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, 
baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz 
ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, 
także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, 

Intencje mszalne od 15.03. do 22.03.2009 r.
Niedziela 15.03. – 3 Niedziela WP - REKO-
LEKCJE
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 15).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 15).
8:30 Dz. bł. w 1 urodziny Mikołaja z prośbą o 
zdrowie bł. Boże i opiekę MB.
10:00 + Bolesława, Stefana, Janinę i Czesława 
Krucz.
11:30 + Józefa Ornata. 
13:00 Za Parafian. 
13:00 + Zofię (30 r. śm.) i Stanisława Malinow-
skich. 
18:00 + Mikołaja i Genowefę Jonakowskich.
Poniedziałek 16.03. – REKOLEKCJE
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 16).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 16).
7:00 + Lidię Ornat (13 r. śm.).
9:00 + Barbarę i Edwarda Targońskich.
13:00 + Leona i Janinę Dudzińskich i zm. z cr., 
Kazimierza i Irenę Kalniuk i zm z cr., Ks. Fran-
ciszka Maliszewskiego.
18:00 + Jerzego Korzeniewskiego (31 r. śm.), 
cr. Korzeniewskich i Rzepeckich.

a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali 
gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca 
nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli 
sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie 
Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: 
Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie 
rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie 
tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. 
Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat 
budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu 
trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy 
więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie 
Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które 
wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w 
czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w 
imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast 
nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebo-
wał niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem 
wiedział, co w człowieku się kryje.

20:00 + Stanisława Gąsowskiego.
Wtorek 17.03. - REKOLEKCJE
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 17).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 17).
7:00 + Krystynę Kowalską (6 r. śm.).
9:00 + Mariana Kasprzaka (3 r. śm.).
13:00 + Józefa, Helenę, Zygmunta i Irenę Ma-
jewskich, Józefa i Bronisławę Gano.
18:00 + Janinę i Józefa Bieńkowskich.
20:00 + Józefa Przyczkę, Zbigniewa i Józefa 
Wielgoszów.
Środa 18.03. - REKOLEKCJE    
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 18).    
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 18).    
7:00 + Józefa Pawłowskiego, Helenę Pawłow-
ską, Stefanię, Stanisława, Kazimierza, Sabinę 
Nojszewskich, Helenę, Szczepana i Ewę Paw-
łowskich.    
7:00 O szczęśliwą operację Alusi i wszelkie ła-
ski dla niej i rodziców.    
9:30 + Józefa Bazylczyka.    
13:00 + Agnieszkę Grzegrzółkę (12 r. śm.). 
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. w 77 ur. Marii Stapy z prośba o bł. Boże 
i łaskę zdrowia
Dziękczynno-błagalna o zdrowie, błog. Boże i 
opiekę Matki Bożej dla właścicieli i pracowni-
ków firmy „Zakor” i ich rodzin    
20:00 + Józefa Denkę o cr. Denków.	
Czwartek 19.03. - ŚW. JÓZEFA, OBLU-
BIEŃCA NAJŚW. MARYI PANNY
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 19).
7:00 + Mariannę Chajduk (13 r. śm.) i Mariusza 
Goszczyńskiego (23 r. śm.).
7:00 + Juliannę i Franciszka Maśniaków.
7:00 + Marię Gawryjołek (13 r. śm.) Witolda 

Gawryjołka i Janinę Pytel.
7:30 + Józefę i Stanisława Boguckich.
7:30 + Józefa Świeżaka.
9:00 + Michalinę Nowak (Gr. 19).
18:00 + Józefa i Zofię Zdrajkowskich.
Piątek 20.03. 
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 20).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 20).
7:00 + Stanisławę Kos (mies. po śm.).
7:30 + Alojzego Winieckiego (2 r. śm.).
7:30 + Józefa Paca.
18:00 + Józefa i cr. Chutków, Matyków i Szer-
szeni.
Sobota 21.03. 
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 21).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 21).
7:00 + Józefa Wojciechowskiego.
7:30 + Zofię (9 r. śm.) i Franciszka Synarow-
skich.
7:30 + Barbarę Pośpiech (13 r. śm.), Edwarda 
Jaworka, r-ców Władysława i Adelę Pośpie-
chów, cr. Frydeckich.
18:00 + Stanisława Jaronia (5 r. śm.), Janinę i 
Aleksandra Orzełowskich, Mariannę Kasper-
ską.
Niedziela 22.03. – 4 Niedziela W Postu
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 22).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 22).
8:30 + Zbigniewa Chejaka.
10:00 + Józefa Chorosia.
11:30 + Janinę Budną (8 r. śm.)
13:00 Za Parafian. 
18:00 + Gustawa Repsza (16 r. śm.), Stanisła-
wę, Ludwika i Henryka Witanów, Eugeniusza 
Książka, Sewerynę i Kazimierza Boguckich, cr. 
Nowackich, Sitków i Górków.



 Kontakt z Redakcj¹ Biuletynu poprzez Kancelariê Parafialn¹. Nak³ad 1000 egz.  www.parafiajozefow.pl

Ogłoszenia duszpasterskie 15.03.2009. 
III Niedziela W. Postu

wPamiętajmy, że najważniejszym za-
daniem w tym świętym czasie Wielkie-
go Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi 
o nawrócenie we wszystkich wymiarach 
naszego życia osobistego i społecznego, 
rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i sil-
nej wiary w Boże Miłosierdzie. Pomagają 
w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz 
udział w wielkopostnych nabożeństwach: 
piątkowej Drodze Krzyżowej o godz. 
17.00 i 19.00 oraz niedzielnych Gorzkich 
Żalach z procesją o godz. 11.00. W tym 
duchu pragniemy też przeżyć nasze re-
kolekcje wielkopostne, które dzisiaj roz-
poczynają się w naszej parafii. Prowadzą 
je księża z Siedlec, których serdecznie 
witamy w naszej wspólnocie parafialnej. 
Program będzie podobny jak w latach po-
przednich. 
wNauki rekolekcyjne dzisiaj na wszyst-

kich Mszach św.: 7.00. 8.30. 10.00. 11.30, 
13.00 i 18.00. W poniedziałek, wtorek i 
środę Msze św. z naukami dla dorosłych 
o godz. 7.00. 9.00, 13.00, 18.00 i 20.00. 
Zwróćmy uwagę, że jest również Msza 

Wiara Kościoła, wypowiedziana w li-
turgii kolejnych niedziel Wielkiego Postu, 
ukazuje plany Boga i drogi człowieka. Wie-
my, że Bóg nas stworzył na swój obraz i 
podobieństwo. Ten obraz Boga w człowie-
ku, będący najwyższą godnością człowie-
ka, za którą Bóg zapłacił cenę krwi swego 
Syna, jest na wiele sposobów zagrożony. 
W chwilach wielkopostnej zadumy uświa-
damiamy sobie zagrożenia z zewnątrz i od 
wewnątrz. Słowo Boże przypomina, iż je-
steśmy powołani, by być świątynią, miesz-
kaniem Ducha Świętego, a jakże często 
nasze wnętrze przypomina raczej targo-
wisko. Stąd tak ważne jest w tych dniach 
podjęcie trudu wsłuchania się w Słowo 
Boże i ponowne odkrycie Miłości Boga do 
człowieka, który „tak umiłował świat, że 
Syna swego Jednorodzonego dał, ażeby 
[człowiek] nie zginął, ale miał życie wiecz-
ne” (J 3,16). 

By odkryć podstawowy zamiar Boga 
względem człowieka, liturgia nawiązuje 
do najstarszej karty praw człowieka: do 
dziesięciu przykazań. Przypomina dzisiaj: 
„Ja jestem Pan, twój Bóg. Nie będziesz 
miał cudzych bogów obok Mnie. Pamię-
taj o dniu Pańskim, aby go uświęcić. Czcij 
ojca twego i matkę twoją. Nie zabijaj. Nie 
cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów kłamstwa. 

PLANY MIŁUJĄCEGO OJCA
Nie pożądaj”. Kościół kończy czytanie tego 
moralnego kodeksu określeniem niepozo-
stawiającym cienia wątpliwości: „Oto Sło-
wo Boże”. Odpowiadamy wspólnie: „Bogu 
niech będą dzięki”. Potwierdzamy w ten 
sposób podstawowe odniesienie nasze-
go życia i wszystkich naszych relacji do 
Boga.

U samych źródeł dramatu grzechu jest 
tworzenie własnego kodeksu moralnego, 
prywatnego Dekalogu na różne okoliczno-
ści. Jakże często zawiera on „nie” dla Boga 
i jego miłości wyrażonej w Dekalogu z 
góry Synaj. Pragnienie „uwolnienia się” od 
Boga, choć przecież i tak „w Nim żyjemy, 
poruszamy się i jesteśmy”. Chrystus, który 
„umiłował mnie i samego siebie wydał za 
mnie”, oczekuje od każdego z nas ponow-
nego odkrycia miłości Boga. On „sam wie, 
co się kryje w człowieku” i zna najgłębsze 
jego pragnienia. Wzywa, by umrzeć dla 
grzechu, a On wskrzesi nas z martwych i 
uczyni świątynią, w której Bóg zamieszka!

Dziesięć przykazań stanowi więc pra-
wo wolności: nie wolności podążania za 
naszymi ślepymi namiętnościami, lecz 
wolności do kochania, do wyboru tego, co 
jest dobre w każdej sytuacji, nawet wtedy, 
kiedy czynienie tego jest ciężarem.	 	
										

OCZYŚĆ SERCE
W swojej bezradności mogę pozwolić Je-

zusowi, aby zrobił ze mną porządek. Zasad-
niczo chcemy dobrze. Deklarujemy to przy 
każdej spowiedzi. Codzienność wygląda 
różnie: za bardzo nam to nie wychodzi. Ale 
jesteśmy dobrzy. Takimi uczynił nas Bóg. Co 
więc zrobić, aby doświadczyć przemiany ser-
ca i życia naprawdę?

Cudu przemiany możemy doświadczyć 
na dwa sposoby. Po pierwsze, gdy składamy 
Bogu ofiarę z tego, co stało się moim boż-
kiem. Bóg żywy nic może działać w moim 
życiu, jeśli coś lub ktoś Go zastępuje. Jedna 
trzecia tekstu biblijnego zawierającego dzie-
sięć przykazań poświęcona jest pierwszemu 
przykazaniu. To, czym się przejmujemy, za-
chwycamy; co kochamy, adorujemy; czego 
się lękamy, nienawidzimy - to właśnie kontro-
luje nasze serce i nasze życie. Nawet niena-
wiść jest znakiem, że ktoś jest dla mnie bar-
dzo ważny. Rozpoznanie naszych bożków i 
rezygnacja z nich ratuje zdolność do życia, 
do przemiany.

Ale bądźmy realistami. Wobec wielu na-
szych bożków jesteśmy bezradni. Królują w 
nas bezwzględnie. Nasza dobra wola nie ma 
władzy nad nimi. Nawet ich nie dostrzegamy. 
Nasza władza sprowadza się jednak do cze-
goś bardzo ważnego. W swojej bezradności 
mogę pozwolić Jezusowi, aby zrobił ze mną 
porządek. I nie sprzeciwiać się. Zaakcepto-
wać te życiowe sytuacje, w których Jezus 
bierze bicz i przez zdarzenia, słowa i czyny 
robi porządek z moim życiem. 

św. i nauka rekolekcyjna o godz. 20.00. 
Zapraszamy wtedy nie tylko młodzież, ale 
i wszystkich, którzy długo pracują. Wto-
rek jest dniem spowiedzi – wtedy będą za-
proszeni księża i starajmy się to wykorzy-
stać. Również we wtorek na godz. 13.00 
zapraszamy chorych (możliwość przyjęcia 
sakramentu chorych), a od godz. 14.30 we 
wtorek chcemy udać się do chorych, któ-
rych nie można przywieźć do kościoła. 
Adresy tych chorych prosimy zapisywać w 
zakrystii lub w kancelarii. W tym samym 
czasie odbędą się również rekolekcje dla 
szkół według programu wywieszonego na 
tablicy ogłoszeń. 
wW czasie rekolekcji kancelaria będzie 

nieczynna. W sprawach pogrzebu można 
zwracać się do księdza w zakrystii.
wZbliża się Uroczystość św. Józefa 

m.in. patrona naszego miasta. 10 marca 
rozpoczęliśmy Nowennę przed tą Uroczy-
stością. Odprawiamy ją codziennie przed 
Mszą św. wieczorną - zapraszamy.
wW czwartek, 19 marca, przypada uro-

czystość świętego Józefa, Oblubieńca Naj-
świętszej Maryi Panny i Patrona Kościoła. 
W 1870 roku papież Pius IX ogłosił świę-
tego Józefa patronem Kościoła powszech-

nego i rodzin chrześcijańskich. Podczas 
Mszy Świętej przez wstawiennictwo Opie-
kuna Najświętszej Rodziny będziemy się 
modlić za mężów i ojców z naszej wspólno-
ty parafialnej i o godne wypełnianie przez 
nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle 
trudności, codziennych kłopotów, niepew-
ności z powodu braku pracy i środków do 
godnego życia, warto zwracać się o pomoc 
do świętego Józefa nie tylko w dniu Jego 
święta, ale także w każdy wtorek szczegól-
nie Jemu poświęcony. Święty Józef jest też 
patronem dobrej śmierci. Według tradycji 
odszedł z tego świata w ramionach samego 
Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będzie-
my zatem polecać wszystkich konających.
wPrzypominamy, że Wielki Post to czas 

dobrych postanowień: odwrócenia się 
od zła i czynienia dobra. Postanowienia 
te powinny być bardzo konkretne. Może 
warto uwzględnić w tym czasie lekturę Pi-
sma Świętego? Z pewnością trzeba dzisiaj 
podjąć ważne postanowienie udziału w re-
kolekcjach i przystąpienia do Sakramentu 
Pojednania. Powinniśmy spieszyć się z do-
brymi postanowieniami, gdyż wraz z upły-
wem tego tygodnia mija połowa Wielkiego 
Postu.

Ks. Roman Kempnyo. Paweł


