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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Dn 13,41-62; Ps 23,1-6; Ez 33,11; J 8,1-11; 
WT.: Lb 21,4-9; Ps 102,2-3.16-21; J 8,21-30 ŚR.: 
Dn 3,14-20.91-92.95; Ps: Dn 3,52-56; J 3,16; J 
8,31-42; CZ.: Rdz 17,3-9; Ps 105,4-9; Ps 95,8; J 
8,51-59; PT.: Jr 20,10-13; Ps 18,2-7; J 6,63b.68b; 
J 10,31-42; SB.: Ez 37,21-28; Ps: Jr 31,10-13; Ez 
18,31; J 11,45-57.
(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 JEREMIASZA (Jr 
31, 31-34)
Pan mówi: Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana 
- kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judz-
kim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które 
zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za 
rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje 
przymierze złamali, mimo że byłem ich Władcą 
- wyrocznia Pana. Lecz takie będzie przymierze, 
jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach - wy-
rocznia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich 
jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, 
oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się musieli 
wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: 
Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniej-
szego do największego poznają Mnie - wyrocznia 
Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grze-
chach ich nie będę już wspominał.

CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
DO HEBRAJCZYKÓW (Hbr 5, 7-9)
Chrystus głośnym wołaniem i płaczem za dni 
ciała swego zanosił gorące prośby i błagania do 
Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został 
wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był 
Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co 
wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się 
sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, 
którzy Go słuchają,
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO JANA (J 12, 20-33)
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon 
/Bogu/ w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. 
Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego 
z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: 
Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i 
powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip 
poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im 
taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został 
uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, za-
prawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy 
wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko 
samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. 
Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nie-
nawidzi swego życia na tym świecie, zachowa 
je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, 

Intencje mszalne od 29.03. do 05.04.2009 r.
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 Sierpiń-
skich, 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.
Poniedziałek 30.03. 
7:00 + Monikę Mongird (Gr. 30).
7:00 + Michalinę Nowak (Gr. 30).
7:00 +Wiesława Mitka (21 r. śm.), r-ców Bro-
nisławę i Józefa Mitków, Wiktorię i Stanisława 
Szostaków, Jerzego Włodarczyka i Krzysztofa 
Poszalskiego.
7:30 + Emanuela Bagińskiego (2 r. śm.)
7:30 + Irenę Kosecką (1 r. śm.)
18:00 + Henrykę Leśniewską (8 r.śm.).
Wtorek 31.03. 
7:00 + Macieja Pauk (2 r. śm.) i jego rodziców.

niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie 
i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój 
Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam 
powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. 
Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. 
Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos 
z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Tłum 
stojący /to/ usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni 
mówili: Anioł przemówił do Niego. Na to rzekł 
Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na 
Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się 
sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata 
zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad 
ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do 
siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią 
miał umrzeć.

7:00 
7:30 + Stanisława Kostro (2 r. śm.)
18:00 + Stanisława Grzegrzółkę (6 r. śm.) i jego 
rodziców.
Środa 1.04. 
7:00 + Mariannę i Zbigniewa Chajduków oraz 
syna Zbigniewa (Gr. 1).
7:00 + Czesława Wójcika (Gr. 1).
7:00 Dz.-bł. w 8 r. założenia Koła Żywego Ró-
żańca św. Faustyny  prośbą o bł. Boże dla człon-
kiń i ich rodzin.
7:30 + Krzysztofa Smolaka (mies. po śm.)
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
+ Annę Wolińską. + Adolfa Głowalę i jego ro-
dziców.
Dz.-bł. w 8 r. założenia Koła Żywego Różańca 
św. Faustyny  prośbą o bł. Boże dla członkiń i 
ich rodzin.
Czwartek 2.04. 
7:00 + Mariannę i Zbigniewa Chajduków oraz 
syna Zbigniewa (Gr. 2).
7:00 + Czesława Wójcika (Gr. 2).
7:00 + Martę Rusak (mies. po śm.).
7:30 
18:00 + Feliksę Grubę w dniu urodzin.
Piątek 3.04. 
7:00 + Mariannę i Zbigniewa Chajduków oraz 
syna Zbigniewa (Gr. 3).
7:00 + Czesława Wójcika (Gr. 3).
7:30 + Ryszarda i cr. Grudzińskich i Grzybow-
skich.
16:30 + Hannę Wiśniewską, Helenę i Hieroni-
ma Wiśniewskich, Roberta, Bożenę i Edwarda 
Baków, Janinę i Józefa Milewskich, Tadeusza 
Strykiera, Franciszkę i Stanisława Paziewskich.
18:00 MSZA ZBIOROWA.
Sobota 4.04. 
7:00 + Mariannę i Zbigniewa Chajduków oraz 
syna Zbigniewa (Gr. 4).
7:00 + Czesława Wójcika (Gr. 4).

7:00 + Józefa Michalczyka (8 r. śm.).
7:30 
18:00 MSZA ZBIOROWA.
+ Genowefę i Tadeusza oraz Tadeusza-Jerzego 
Sikorskich, Halinę Nowak. + Katarzynę Głę-
becką (30 r. śm.), Mariana Fudalej (3r. śm.). + 
Zofia Kozaczka (mies. po śm.) + Janinę Chada 
(1 r. śm.).
Niedziela 5.04. – NIEDZIELA PALMOWA
7:00 + Mariannę i Zbigniewa Chajduków oraz 
syna Zbigniewa (Gr. 5).
7:00 + Czesława Wójcika (Gr. 5).
8:30 + Leonarda Gawłowskiego (11 r. śm.), jego 
rodziców Walerię i Stanisława Gawłowskich. 
Franciszkę i Bronisławę i Antoninę Jarosiewi-
czów.
O powrót do zdrowia dla Ireny Gawłowskiej.
10:00 + Jerzego Kamińskiego (10 r. śm.).
11:30 + Andrzeja i Władysława Pyrgałów (17 
r. śm.).
13:00 Za Parafian. 
18:00 + Henrykę Nasiłowską.

Ogłoszenia duszpasterskie 29.03.2009. 
V Niedziela W. Postu

wOd dzisiejszej, piątej, niedzieli Wiel-
kiego Postu zmienia się charakter tego 
okresu liturgicznego. Cały czas towarzy-
szyło nam wezwanie Kościoła do nawró-
cenia i pokuty, skorzystania z łaski prze-
baczenia, którą miłosierny Bóg pragnie 
nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera 
charakteru pasyjnego. Skupimy się na 
rozważaniu Męki Pańskiej, stąd jeszcze 
większa zachęta do udziału w Drodze 
Krzyżowej (w piątki g. 17.00 i 19.00) i 
Gorzkich Żalach (w niedziele g. 17.00). 
Apel ten kierujemy zwłaszcza do tych, 
którzy jeszcze w tym roku nie uczestni-
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Stowarzyszenie Forum Chrze-
ścijańskie i Grupa Charytatywna 
zapraszają do zakupu palm, stro-
ików i innych ozdób świątecz-
nych na kiermaszu w Niedzielę 
Palmową, 5 kwietnia. Całkowity 
zysk będzie przeznaczony na za-
kup paczek żywnościowych dla 
potrzebujących rodzin z naszej 
parafii. 

  Zapraszamy serdecznie.

POST NA DZISIAJ
W miarę upływu czasu w Wielkim Poście jesteśmy wyraźnie prowadzeni 

przez Słowo Boże do coraz głębszego rozumienia sensu postu. Na początku 
zwykle post jest rozumiany jako ograniczenie tego, co jest smakołykiem, nieko-
niecznym pokarmem, potem odnajdujemy sens chwil, w których doświadczamy 
prawdziwego głodu, krew zamiast gromadzić się w żołądku i jelitach wspomaga 
myślenie, aż wreszcie odkrywamy post jako formę pokuty, czy sposób na ofia-
rowanie siebie, rezygnację ze spełniania własnej woli, by „zrobić miejsce” dla 
woli Bożej.

Gdy człowiek zrozumie, że nie musi „odczuwać” obecności Pana Boga, to 
nie zapragnie tworzenia jakichś Jego wyobrażeń, nie zgrzeszy przez tworzenie 
sobie bożków. Post może nas ćwiczyć w oderwaniu się od tego emocjonalnego 
pragnienia „odczuwania” Boga. Każde dotknięcie Jego Obecności jest łaską, 
która nam się nie należy, a którą On czasem może nam dla umocnienia ofiaro-
wać.

x. Zbigniew Kapłański

czyli w tych pięknych nabożeństwach.
wCztery lata temu (2 kwietnia 2005) z 

wielkim bólem żegnaliśmy umierającego 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Ciągle pa-
miętając o nim, odczuwamy wewnętrzną 
potrzebę podążania jego drogą. Nawet 
jego śmierć była wzruszającą i głęboką 
katechezą o prawdziwej miłości: Boga do 
człowieka i człowieka do Boga. Przede 
wszystkim powinniśmy realizować jego 
duchowy testament i naśladować go w 
całkowitym oddaniu się Bogu i braciom. 
Nie traćmy z oczu tego urzekającego 
wzoru chrześcijańskiego życia, a w Słu-
dze Bożym Janie Pawle II upatrujmy sku-
tecznego orędownika w Niebie na nasze 
trudne czasy. W ramach obchodów w Jó-
zefowie rocznicy śmierci tego Wielkiego 
Polaka dzisiaj w kościele św. Jana Chrzci-
ciela w Józefowie – Michalinie po Mszy 
św. o godz. 18.00 odbędzie się wieczorny 
koncert zatytułowany „Santo Subito”, 2 
kwietnia (w czwartek) w naszym kościele 
o godz. 21.00 zostanie odprawiona Msza 
św. w int. Jego rychłej beatyfikacji, a po 
niej odbędzie się apel. Serdecznie zapra-
szamy.
wPrzyszła niedziela jest już Niedzielą 

Męki Pańskiej, Niedzielą Palmową. Jej 
liturgia wprowadzi nas w ostatni etap cza-
su Wielkiego Postu, a następujące po niej 
dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam 
przeżywanie w pogłębiony sposób tajem-
nicy Męki i Zmartwychwstania Chrystusa 
Pana. Podczas Mszy Świętych poświęci-
my gałązki wierzbowe, które będą przy-
pominały jerozolimskie palmy, słane pod 
stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta 
Chrystusa – Mesjasza. 
wKoniec Wielkiego Postu to sposobna 

okazja, aby zadbać o krzyże – symbol na-
szej wiary i nadziei. Znajdują się wszędzie, 
gdzie toczy się nasze życie: przy drogach, 
na placach, w przydomowych ogródkach 
i na innych miejscach. Kiedy będziemy 

świętować triumf Krzyża, niech te, obok 
których przechodzimy, na które spoglą-
damy, będą zadbane, odnowione, a ich 
otoczenie wysprzątane.
wW tym tygodniu jeszcze pierwszy 

czwartek, pierwszy piątek i pierwsza so-
bota miesiąca. 
wPróba sypania kwiatków przed proce-

sją Rezurekcyjną odbędzie się w soboty: 
4 kwietnia o godz. 10.00. Zapraszamy.
wW niedzielę za tydzień o godz. 17.00 

w sali na plebani odbędzie się konfe-
rencja dla rodziców i chrzestnych przed 
chrztem dzieci. Uroczysty Chrzest dzieci 
odbędzie się w pierwszy dzień Wielka-
nocy podczas Mszy św. o godz. 13.00. 
Można też zapisać dziecko na chrzest w 
Wielką Sobotę podczas uroczystej Wigilii 
Paschalnej. 
wWielki Post jest czasem świadcze-

nia miłosierdzia. Dzisiaj przed kościo-
łem spotkamy przedstawicieli Forum 
Chrześcijańskiego i Grupy Charytatyw-
nej, którzy zbierają fundusze na paczki 
świąteczne dla rodzin potrzebujących z 
naszego miasta. Prosimy nie omijać ich 
obojętnie. 
wForum Chrześcijańskie tradycyjnie 

jak co roku organizuje konkurs na „Naj-
piękniejszą Palmę”. Zachęcamy wszyst-
kich Państwa do udziału w tym konkur-
sie. Podpisane palmy można przynosić do 
kancelarii parafialnej do soboty 4.04.09. 
do godz. 16.00. Rozstrzygnięcie konkur-
su nastąpi w Niedzielę Palmową na Mszy 
św. o godz. 11.30. 
wPowoli dobiegają końca prace nad 

parkingami i przejazdami. Mamy ser-
deczną prośbę, by mądrze je wykorzysty-
wać: np. parkując kolejno, by nie zosta-
wiać przerw na pół samochodu. Bardzo 
też ważna uwaga. Pod żadnym pozorem 
nie parkujemy na chodnikach (nawet 
jednym kołem)! One służą wyłącznie do 
chodzenia! Możemy natomiast zastawiać 

drzwi garażowe, bo szkoda by było nie 
wykorzystać tych miejsc.

 wJest bardzo dużo prac porządkowych 
wokół kościoła i w kościele. Sami nie 
damy rady – potrzebujemy pomocy. W 
najbliższą sobotę o godz. 9.00 organi-
zujemy więc akcję porządkowania tere-
nu (znajdzie się zajęcie dla co najmniej 
20 – 30 osób). Mamy nadzieję na liczny 
udział naszych parafian, zupa w południe 
zapewniona ;-). Można przynieść ze sobą 
grabie, lub miotłę. Bardzo prosimy o po-
moc.
wZaraz po Wielkanocy podejmiemy 

prace nad zagospodarowaniem terenu 
wokół parkingów. Mamy pomysł, by 
między kościołem, a plebanią ufundować 
figurę św. Józefa. Wydaje się, że dobrze 
by było, by przy józefowskim kościele 
znalazła się figura patrona tego miasta. 
Ze wstępnych kosztorysów wynika, że 
na figurę naturalnej wielkości, odlaną 
w brązie, potrzeba ok. 20 000 zł. Może 
znalazłby się hojny ofiarodawca? Może 
warto zorganizować wspólną fundację 3 
– 4 rodzin? Czekamy na zainteresowanie 
tym pomysłem mieszkańców Józefowa. 
Jeśli w najbliższym czasie zamówiliby-
śmy figurę (być może dodatkowo z ma-
łym Jezusem przy Józefie), to już teraz 
ekipa brukarska wykonałaby chodnik 
prowadzący do tego miejsca i zaplano-
walibyśmy miejsce na ławki i klęczniki 
przy niej. Potrzebna jest więc szybka de-
cyzja. 
wI jeszcze jedna wiadomość: Miejski 

Ośrodek Kultury w Józefowie w dniach 
03 – 07 kwietnia organizuje projekcję fil-
mu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. 
Projekcje w dniach 3 kwietnia o godz. 
17.00, a 4 i 5 kwietnia o godz. 11.00 i 
17.00.  Przedsprzedaż biletów w cenie 12 
zł odbywać się będzie w dniach 30.03 – 
03.04.2009 w godz. 14.00 – 18.00. Bliż-
sze informacje na tablicy ogłoszeń.  


