PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE
Biuletyn Parafialny nr 12 (688)

CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z DRUGIEJ KSIĘGI KRONIK
(2 Krn 36, 14-16. 19-23)
Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mnożyli
nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości
narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię,
którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich
ojców, bez wytchnienia wysłał do nich swoich
posłańców, albowiem litował się nad swym ludem
i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z
Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i
wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się
gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie
było już ocalenia. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie
jej pałace spalili ogniem i wzięli się do niszczenia
wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod
miecza resztę król uprowadził do Babilonu i stali
się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo
Pańskie, wypowiedziane przez usta Jeremiasza:
Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów,
będzie leżał odłogiem przez cały czas swego znisz-
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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 22.03. do 29.03.2009 r.
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.), Stanisławę, Ludwika i Henryka Witanów, Eugeniusza
Książka, Sewerynę i Kazimierza Boguckich, cr.
Nowackich, Sitków i Górków.
Poniedziałek 23.03.
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 23).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 23).
7:00 + Józefa Barcickiego, Stanisława Kaczmarskiego.
7:30 + Helenę Osińską (mies. po śm.).
7:30 + Emilię Szymanek (12 r. śm.).
18:00 + Wandę i Andrzeja Biernackich.
Wtorek 24.03.
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 24).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 24).
7:00 + Cr. Księżopolskich i Załęckich, Aleksan-
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czenia, to jest przez siedemdziesiąt lat. Aby się
spełniło słowo Pańskie, z ust Jeremiasza, pobudził
Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym
roku jego panowania, tak iż obwieścił on również
na piśmie w całym państwie swoim, co następuje:
Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa
ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał
zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli
z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś,
to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie!
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA
DO EFEZJAN (Ef 2, 4-10)
Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką
swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem
przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście
zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na
wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie, aby
w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo
Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem
jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie
od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków,
aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego
dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla
dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował,
abyśmy je pełnili.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA (J 3, 14-21)
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak

potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,
aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat
po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został
przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie
podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został
potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło
przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali
ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.
Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości,
nienawidzi światła i nie zbliża się do światła,
aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia
wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się
okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.

drę, Józefę, Wacławę, Stanisława, Wojciecha i
Kazimierza.
7:30
18:00 + Czesława i zm. z cr. Chojnackich.
Środa 25.03. – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 25).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 25).
7:00 Stanisława Swekleja (14 r. śm.), cr. Sweklejów, Niedbalskich i Chusteckich.
9:00 + Marka, Ewę i Eugeniusza Jaroniów, rców Jana i Mariannę Baranów.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Irenę Markieta (21 r. śm.) i cr. Markietów.
+ Józefa i Różę Bichnerów.
Czwartek 26.03.
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 26).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 26).
7:00 + Emanuela Bagińskiego.
7:30 + Teresę Butowską (mies. po śm.).
18:00 + Józefa Siewruka (7 r. śm.).
Piątek 27.03.
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 27).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 27).
7:00 + Marka Kopczyńskiego (mies. po śm.).
7:00 + Krystynę Niziołek (mies. po śm.).
7:30 + Genowefę Bergiel (10 r. śm.).
7:30
18:00 + Leokadię i Romana Kwiatkowskich
oraz ich rodziców.
Sobota 28.03.
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 28).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 28).
7:00 + Elżbietę Lipińską (mies. po śm.).
7:00 O zdrowie, bł. Boże i wszelkie łaski dla
Franciszka Koperskiego w 1 r. urodzin oraz jego
Rodziców.

7:30 + Stanisławę Zawadę (mies. po śm.).
7:30 + Bolesławę i Adama Kondradzkich.
18:00 + Barbarę (1 r. śm.) i Ryszarda Zowczaków.
Niedziela 29.03. – 5 Niedziela W Postu
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 29).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 29).
8:30 O łaskę zbawienia dla dusz pokutujących
w czyśćcu.
10:00 + Mieczysława (9 r. śm.) i Marię Sierpińskich, Józefa i Małgorzatę Sokolików.
11:30 + Mariannę, Andrzeja, Bolesława, Janinę,
Jadwigę, Józefa, cr. Drągów i Charchułów.
13:00 Za Parafian.
13:00 Dz.-bł. w 50 r. ślubu Heleny i Bolesława
z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla Jubilatów i
ich syna, córki oraz jej rodziny.
18:00 + Józefa i Marię Iwanowskich oraz cr.
Iwanowskich i Rudnickich.

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Iz 65,17-21; Ps 30,2.4-6.11-12a.13b; Ps
130,5.7; J 4,43-54; WT.: Ez 47,1-9,12; Ps 46,2-3.56.8-9; J 4,42.15; J 5,1-3a.5-16; ŚR.: Iz 7,10-14; Ps
40,7-11; Hbr 10,4-10; J 1,14ab; Łk 1,26-38; CZ.:
Wj 32,7-14; Ps 106,19-23; Ez 18,31; J 5,31-47;
PT.: Mdr 2,1a.12-22; Ps 34,17-23; J 6,63b.68b; J
7,1-2.10.25-30; SB.: Jr 11,18-20; Ps 7,2-3.9bc-12;
J 3,16; J 7,40-53.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 22.03.2009.
IV Niedziela W. Postu

wW kolejną, już czwartą niedzielę
Wielkiego Postu Chrystus zaprasza nas
do trwania na Jego Krzyżowej Drodze,
zaprasza nas do nawrócenia i odnalezienia pełnej komunii z Nim, aby owocnie
uczestniczyć w tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania. Wielki Post to
sprzyjająca okazja do dokonania głębokiej rewizji życia. Dziś nie brakuje
ochrzczonych, którzy przyjmują postawę ukrytego sprzeciwu, a niekiedy także
otwartego buntu wobec Chrystusowego
wymagającego wezwania. Modlitwę

traktują powierzchownie, a słowo Boże
nie ma wpływu na ich codzienne życie.
Dla wielu sakrament pokuty nic nie znaczy, a niedzielna Eucharystia jest tylko
obowiązkiem do spełnienia. Może warto, aby każdy z nas odpowiedział sobie
na kilka pytań: Jak przyjmuję Chrystusowe wezwanie do nawrócenia w tym
Wielkim Poście? Jak głębokich przemian w swoim życiu już dokonałem? A
może zmarnowałem minione tygodnie?
Może moje serce jest ciągle zamknięte
na przemawiające przesłanie wielkopostnej liturgii?
wPowagę Wielkiego Postu przerywa
na chwilę dzisiejsza niedziela, którą nazywamy „niedzielą laetare”, czyli niedzielą radości. Nawet szaty liturgiczne
mogą przybrać kolor różowy. Dawniej
w Kościele tylko w tę niedzielę udzielano sakramentu kapłaństwa, a papież
błogosławił róże na znak zwycięstwa
wiosny nad zimą.
wW tym tygodniu, w środę, 25 marca,
jeszcze jedna uroczystość – Zwiastowanie Pańskie. Uroczystość tę obchodzimy
w Kościele także jako Dzień Świętości
Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego. Msze św. w tym
dniu o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. Zapraszamy.
wPrzypominamy też i zapraszamy:
piątkowa Droga Krzyżowa o godz.
17.00 i 19.00, niedzielne Gorzkie Żale z
procesją o godz. 17.00.
wPowoli przygotowujemy się na przeżycie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Próba sypania kwiatków przed
procesją Rezurekcyjną odbędzie się s
soboty: 28 marca i 4 kwietnia o godz.
10.00. Zapraszamy.
wZa tydzień kwesta do puszek na
świąteczne paczki dla potrzebujących.

Stowarzyszenie
Forum Chrześcijańskie

Zapraszamy do przyłączenia się
do akcji przedświątecznej zbiórki
funduszy na zakup paczek żywnościowych dla potrzebujących rodzin
z naszej parafii. Zbiórka do puszek
odbędzie się w niedzielę 29 marca.
Zapraszamy również do zakupu
palm, stroików i innych ozdób świątecznych na kiermaszu w Niedzielę
Palmową. Całkowity zysk będzie
przeznaczony na zakup paczek.
Zapraszamy serdecznie.

NASZA WIARA

Człowiek, każdy z nas, ale także ludzka społeczność bywa zapatrzona we własne siły, w możliwości organizacyjne, techniczne, ekonomiczne.
„Damy radę” – powtarzamy beztrosko. Liczymy
na siebie, zwykle także na łut szczęścia, na przychylność innych. A tu wszystko zaczyna się walić w gruzy. Coś takiego wydarzyło się w drodze
Izraelitów przez pustynię do ziemi obiecanej. Bunt
podyktowany zbyt trudną drogą do wolności. Bunt
rodzący się z głodu i pragnienia. Własne siły zdawały się wyczerpywać. Trzeba więc było własnego pomysłu. Tym pomysłem była chęć powrotu
do niewoli, w konsekwencji bunt wobec Mojżesza
i Bożych planów. Wtedy spadła na nich dotkliwa klęska – plaga jadowitych węży. Miłosierdzie
Boga posłużyło się znakiem – wszelako, by znak
okazał się skuteczny, trzeba było uwierzyć w rzecz
nieprawdopodobną. Można powiedzieć, że wręcz
magiczną. Mojżesz z polecenia Boga umieszcza
na wysokim słupie wykutego z brązu węża. Jeśli
ukąszony przez jadowitego węża popatrzy na tego
na palu – nie umrze od śmiercionośnego jadu.
Wielu zginęło, bo na wiarę się nie zdobyli. A bezradność wobec ukąszeń węży była zupełna.
Powie ktoś, że to bajkowa opowieść i po co
do niej wracać. Może i nie byłoby po co wracać,
gdyby nie to, że Jezus właśnie do tej opowieści
nawiązuje, a tamto wydarzenie przedstawia jako
zapowiedź mocy swojej śmierci na słupie krzyża.
Zatem – nie o Mojżesza i miedzianego węża chodzi, a o wiarę w moc i skuteczność krzyżowej ofiary Jezusa. Bóg bogaty w miłosierdzie, przez wielką
swą miłość razem z Chrystusem przywrócił nas
do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Gdyby
ludzie potrafili w beznadziejnych z pozoru sytuacjach do Boga wracać, nie ograniczać samych
siebie swoją niemożnością, swoim lenistwem,
swoimi nawykami, swoimi uzależnieniami, swo-

ją głupotą... Gdybyśmy potrafili i chcieli – wiele
spraw stałoby się możliwymi. Do niejednej życiowej porażki by nie doszło. Niejednego konfliktu,
wojny, tragedii można by było uniknąć.
Jaka jest nasza wiara? W czasach proroka
Jeremiasza ten sam problem – wiary chwiejnej,
wiary szukającej własnych pomysłów, wiary odrzucającej Boże plany. „Wywiązać się z szabatów”
– te słowa zwróciły moją uwagę. „Szabat” – to
świąteczny dzień kończący każdy tydzień. Dzień
odpoczynku, bycia razem, świętowania, wspólnej
modlitwy w domu i w synagodze. Jest wyrazem
wiary, jest wyrazem nadziei przekonanej, że to
nie nasz, ludzki wysiłek jest najważniejszy – a
Boża siła, Boży dar, Boża łaska mogą przemienić
wszystko.
Popatrzmy na nasze życie. Gdzie jest wiara
chrześcijan w Polsce? Czy niedziela jest dniem
odpoczynku, bycia razem, świętowania, wspólnej
modlitwy w domu i w kościele? Dla jakiejś części
tak. Dla dużej części, większej części naszej ponoć
chrześcijańskiej i katolickiej Polski niedziela przestała być wyrazem wiary i nadziei, że Boży dar,
Boża moc, Boża łaska są potrzebne. Lenistwo,
zakupy, zaniedbania wspólnej modlitwy w domu
i w kościele rozpowszechniają się coraz bardziej.
Wciąż słyszymy „kryzys”. Jaki? Finansowy?
Ekonomiczny? Owszem. Ale to nie od ekonomii
i finansów się zaczęło, a od lekceważenia dobra,
prawdy, sprawiedliwości. Od oderwania dobra od
Bożego prawa, a sprawiedliwości od Bożej łaski.
Ufność w Bogu zamieniła się w pewność siebie
człowieka. Miłosierdzie wydaje się niemodnym
przeżytkiem. Jezus na krzyżu dziwnym talizmanem – jak ów miedziany wąż z czasów Mojżesza.
Czas wrócić do wiary żywej i pokornej, bo wokoło
coraz więcej jadowitych węży zła.
x. Tomasz Horak

Systematyczna uprawa roli

Każdy człowiek w swoim życiu przeżywa nieustannie jakieś przygotowanie. Przygotowujemy się do wizyty gości, do egzaminu czy nawet
sprawdzianu. Wtedy to potrzebujemy jakiegoś
czasu, skupienia oraz wiele różnorakiego wysiłku,
aby jak najlepiej się przygotować.
Potrzeba w ciągu naszego życia jakiś momentów, które by pozwoliły nam na przyglądnięcie
się samemu sobie, przemyślenie decyzji życiowych i to nie tylko tych stanowiących o jakimś
zwrocie życiowym, ale takich związanych z dniem
codziennym.
Tak w naszym zatroskaniu i zabieganiu zapominamy często o naszym życiu wewnętrznym.
Złościmy się jednak na siebie doświadczając frustracji.
Pan Jezus przed rozpoczęciem publicznej działalności przebywał czterdzieści dni na pustyni. W
czasie swej działalności często wychodził w miejsce odosobnione, aby się modlić. Także przed
swoją męką gorąco modlił się w Ogrodzie Oliwnym, aby mógł wypełnić wolę Ojca.
Dla naszej wiary potrzebny jest taki wyjątkowy
czas rekolekcji, aby odnowić życie wiary. Zajmowanie się „rolą” naszej duszy wymaga szczególnego starania zarówno w rytmie rocznym, jak i
codziennym.
Czy w moich planach tegorocznych jest takie
wydarzenie jak rekolekcje? Czy jest przewidziane
„przeoranie” życia przez sakrament pokuty?
JAS

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

ŻYCIE Z WIARY
Jak wspaniale matka poświęca swoje życie dla
dziecka. Nie liczy czasu, nie szczędzi sił, aby zapewnić dziecku wszystko co najlepsze.
Nadziwić się nie można ludziom, którzy są razem: planują przyszłość, pomagają sobie, poświęcają czas by być ze sobą niezależnie od osobistych obowiązków. Dlaczego tak się dzieje? Kto
doświadczył tego sam może stwierdzić, że jest to
niewytłumaczalne, zadziwiające. Takie jest nasze
doświadczenie.
Bóg tak umiłował człowieka, że ofiarował Syna
swego Jednorodzonego. Wielu doświadcza tej
miłości, czyniąc swe życie odpowiedzią. Przyjęcie
Syna to odpowiedź wiary. Jest to początek nowego życia, które rodzi się w człowieku. Wielka przemiana, której codziennym znakiem jest chodzenie
w świetle. To po prostu życie w prawdzie, a także
czynienie sprawiedliwości.
Być kochanym przez Boga i kochać Boga. Przeżywanie tego nieustannie czyni człowieka wolnym,
wolnym dlatego, że żyjącym Bożą miłością i według Jego woli.
Prawdziwe życie polega na dawaniu, na czynienie z siebie daru dla drugiej osoby. Pierwszym,
któremu winniśmy siebie jest sam Bóg, ale w teraźniejszym życiu obok mnie jest człowiek stworzony na obraz Boży i odkupiony przez krzyż Jezusa Chrystusa.
Niech nasza wiara będzie życiodajna.

www.parafiajozefow.pl

