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NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

CZYTANIA LITURGICZNE
CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH
(Dz 10, 34a. 37-43)
Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę
nie ma względu na osoby. Wiecie, co się działo
w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie,
który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym
i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł
On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich,
którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy
świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi
żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili,
zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go
trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie
całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio
przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim
jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam
rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że
Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych.
Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy,
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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 02.02. do .2009 r.
Niedziela 12.04. – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
6:00 Za Parafian.
6:00 + Mariannę i Zbigniewa Chajduków oraz
syna Zbigniewa (Gr. 12).
6:00 + Czesława Wójcika (Gr. 12).
10:00 + Mariannę i Romana Kotarskich, rodziców Wardaków i Kotarskich.
11:30 + Wacława Zawadę (2 r. śm.).
13:00 Dz-bł. w 25 r. ur. Magdaleny i 22 r. ur.
Agnieszki.
18:00 + Jerzego Chudzika (8 r. śm.), Marię,
Helenę i Kazimierza Muchów, Helenę Bytniewską.
Poniedziałek 13.04. – PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY
7:00 + Mariannę i Zbigniewa Chajduków oraz
syna Zbigniewa (Gr. 13).
7:00 + Czesława Wójcika (Gr. 13).
8:30 + Jana Barańskiego.
8:30 Dz.-bł. w 46 r ślubu Zuzanny i Henryka z
prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i cr.
10:00 + Mikołaja i Stanisławę (2 r. śm.) Kostek.
11:30 + Katarzynę (22 r. śm.) i Stanisława Auguścińskich i ich Rodziców.
13:00 + Tomasza Łukomskiego (10 r. śm.).
18:00 + Franciszka Bartnika.
Wtorek 14.04.
7:00 + Mariannę i Zbigniewa Chajduków oraz

kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje
odpuszczenie grzechów.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA
DO KOLOSAN (Kol 3, 1-4)
Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z
martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie
przebywa Chrystus zasiadając po prawicy
Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego,
co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie
jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże
Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim
ukażecie się w chwale.
S Ł O WA E WA N G E L I I W E D Ł U G
ŚWIĘTEGO JANA (J 20, 1-9)
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem,
gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała
się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i
do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła
do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie
Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń
i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów
drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy
syna Zbigniewa (Gr. 14).
7:00 + Krystynę Olszewską.
7:00 + Zofię Banasiewicz (22 r. śm.)
7:00 + Anielę (15 r. śm.) i Stanisława Bartosiaków.
7:30 + Czesława Wójcika (Gr. 14).
7:30 + Wiesławę Szopa (mies. po śm.).
18:00 + Antoniego i Józefę i Wacława Floriańczyków.
Środa 15.04.
7:00 + Mariannę i Zbigniewa Chajduków oraz
syna Zbigniewa (Gr. 15).
7:00 + Czesława Wójcika (Gr. 15).
7:00 O bł. Boże i opiekę MB dla Michała w 13
r. urodzin.
7:30 + Marię i Wawrzyńca Słomskich.
7:30 Dz.-bł. w w 70 r. urodzin Stanisławy Wesołowskiej z prośbą o bł. Boże i wszelkie potrzebne łaski. (int. Męża)
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. w 70 r. urodzin Jana Bożek.
+ Włodzimierza Wieremiejuka i jego Rodziców
oraz Teściów. + Wandę Szpuner (mies. po śm.).
+ Barbarę Dindorf (1 r. śm.). + Mieczysława
Bogusza, cr Skawskich i Boguszów.
Czwartek 16.04.
7:00 + Mariannę i Zbigniewa Chajduków oraz
syna Zbigniewa (Gr. 16).
7:00 + Czesława Wójcika (Gr. 16).
7:00 + Stanisławę Rudnicką, męża Bolesława i
syna Romana.
7:00 + Tadeusza Ornata (37 r. śm.).
7:00 + Zofię Nowińską (mies. po śm.)
7:30 + Krzysztofa Borkowskiego (mies. po
pogrz.)
18:00 BIERZMOWANIE
Piątek 17.04.
7:00 + Mariannę i Zbigniewa Chajduków oraz
syna Zbigniewa (Gr. 17).
7:00 + Czesława Wójcika (Gr. 17).
7:00 + Helenę Laskus (mies. po śm.)
7:00 + Szczepana Pawlaka (4 r. śm.)
7:30 Dz.-bł. w 5 r. urodzin Dominika.
18:00 + Tomasza Szymańskiego (1 r. śm.)
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do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące
płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł
potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł
on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz
chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem
z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym
miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów
drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu.
Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli
jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma powstać
z martwych.
Nasza codzienna modlitwa
PN.: Dz 2,14.22-32; Ps 16,1-2.5.7-11; Ps 118,24;
Mt 28,8-15; WT.: Dz 2,36-41; Ps 33,4-5.18-20.22;
Ps 118,24; J 20,11-18 ŚR.: Dz 3,1-10; Ps 105,14.8-9; Ps 118,24; Łk 24,13-35; CZ.: Dz 3,11-26;
Ps 8,2.5-9; Ps 118,24; Łk 24,35-48; PT.: Dz 4,112; Ps 118,1.4.22-25; Ps 118,24; J 21,1-14; SB.:
Dz 4,13-21; Ps 118,1.14-16.18.21; Ps 118,24;
Mk 16,9-15.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).
Sobota 18.04.
7:00 + Mariannę i Zbigniewa Chajduków oraz
syna Zbigniewa (Gr. 18).
7:00 + Czesława Wójcika (Gr. 18).
7:00 + Marię i Witolda Gawryjołków, Janinę
Pytel.
7:00 Dz.-bł. w 50 r. ślubu Zenobi i Aleksandra
Kawęckich z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla
cr.
7:00 Dz.-bł. w 11 r. ślubu Magdaleny i Jarosława z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i ich dzieci
Maksymiliana i Aleksandra.
7:30 + Cr. Zakrzewskich, Zalewskich i Hagenów.
7:30 + Władysława (8 r. śm.) i Anielę Balów.
17:00 Ślub: Sławomir Więckus i Marta Stoczewska.
18:00 + Zdzisława Frankowskiego.
Niedziela 19.04.
7:00 + Mariannę i Zbigniewa Chajduków oraz
syna Zbigniewa (Gr. 19).
7:00 + Czesława Wójcika (Gr. 19).
8:30 + Czesława, Andrzeja Brzezińskich, cr. Polów i Leszczyńskich.
10:00 + Piotra Mazka i jego rodziców oraz rców Golińskich.
11:30 Dz.-ł. W 53 r. ślubu Krystyny i Jana Kaczorków oraz w 14 r. ślubu Jacka i Beaty.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Zbigniewa i Józefa Wielgoszów, Józefa
Przyczkę.

Ogłoszenia duszpasterskie 12.04.2009.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
wKorzystając z okazji, kierujemy słowa
serdecznego podziękowania do wszystkich,
którzy przyczynili się do tego, aby liturgia w
czasie tych świętych dni miała piękną i godną
oprawę, a Grób Pański przypominał nam, że
w Chwalebnej Śmierci i Zmartwychwstaniu
Chrystusa jest nasza śmierć i zmartwychwstanie.
wJutro drugi dzień Świąt - Wielkanocny Poniedziałek. Porządek Mszy św. jak w każdą

niedzielę. Pamiętajmy, że na¬sza radość i cała
przedświąteczna krzątanina miały swój powód przede wszystkim w wydarzeniach Męki,
Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Zatem zadbajmy o nasz udział we Mszy Świętej.
Zachęcamy także, o ile to możliwe, do uczestnictwa w Mszach Świętych przez całą oktawę
Wielkanocy. W czasie wolnym warto zajrzeć
też do innych kościołów i obejrzeć wystrój
grobów Pańskich. Tradycyjnie w Poniedziałek
Wielkanocy w naszych kościołach modlimy
się i składamy ofiary na Katolicki Uniwersytet
Lubelski. Materialne wsparcie tej katolickiej
uczelni jest naszym moralnym obowiązkiem.
Czynimy to jednak nie tylko w poczuciu obowiązku, ale z miłości do Boga i naszej Ojczyzny, która przecież tak wiele w swojej historii
temu Uniwersytetowi zawdzięcza.
wW najbliższy czwartek będziemy gościć
biskupa Stanisława Kędziorę, który o godz.
18.00 odprawi Mszę św. i udzieli sakramentu
Bierzmowania. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
wNajbliższa niedziela, 19 kwietnia, kończąca
oktawę Wielkanocy, tak zwana przewodnia lub
biała, to niedziela Miłosierdzia Bożego. Jej sercem, oprócz Eucharystii, będzie nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego. Przypomnijmy, że to
nabożeństwo nierozerwalnie łączy się z osobą świętej Faustyny Kowalskiej. Sługa Boży
Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział o niej:
„Ta prosta zakonnica przybliżyła Polsce i światu paschalne orędzie Jezusa Miłosiernego. W
tej godzinie dziejów wołamy o Miłosierdzie
Boże. Pascha jest to przyjście i zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to paschalne Objawienie się Miłosierdzia Bożego”. W naszym
kościele przez codzienną Koronkę do Bożego
Miłosierdzia, odmawianą wspólnie o godz.
17.40 (przed Mszą św. wieczorną) i Nowennę
przygotowujemy się do przeżycia tego Święta.
wW najbliższą niedzielę (19 kwietnia) na
godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a po niej w dolnym kościele
odbędzie się świąteczne spotkanie przy wielkanocnym jajku. Liczymy na liczny udział
parafian i gości, tak jak to było po świętach
Bożego Narodzenia. Pół godziny przed spotkaniem warto przynieść jakieś ciasta lub słodycze
i pomóc w przygotowaniu miejsca. Serdecznie
zapraszamy.
wW przyszłą niedzielę, 19 kwietnia, przypada czwarta rocznica wyboru Ojca Świętego
Benedykta XVI. Jak pamiętaliśmy i pamiętamy
o Janie Pawle II, tak wspierajmy modlitewnie
jego następcę, aby Duch Święty podtrzymywał
swymi darami jego pasterską posługę.
wW ramach świątecznego popołudniowego
wypoczynku, może przechadzki czy przejażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy
grobach naszych najbliższych, którzy przez
chrzest zostali włączeni w Chrystusa i teraz
oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.

Niech wiara w Zmartwychwstałego kształtuje nasze życie rodzinne i społeczne. Niech
wśród wszystkich przeciwności, wątpliwości, niepokojów, trudów i walk, upadków i
zwycięstw naszego życia wznosi się z waszych serc pieśń o Chrystusie Zwycięzcy,
jaką śpiewali nasi przodkowie:
"Chrystus Zmartwychwstan jest, Nam na
przykład dan jest, Iż mamy zmartwychpowstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja!”
Głośmy zatem, że Chrystus zmartwychwstał. Głośmy, że miłość jest mocniejsza od
nienawiści. Życie od śmierci. Głośmy, że tak jak Chrystus zmartwychwstał i
my zmartwychwstaniemy. 		
Życzę wszystkim pełnych radości i wzajemnej dobroci
					
Świąt Wielkanocnych!
						
Ks. Kazimierz - proboszcz
Ś W I A D KOW I E W I A RY
Uwierzyć w zmartwychwstanie, to inaczej
ukierunkować swe życie. No bo skoro życie
nie kończy się, ale trwa, to znaczy, że trwa
także bilans dobra i zła naszych czynów.
Zatem nie tylko warto, ale nawet trzeba ciągle oczyszczać się z tego co złe, czy tylko niedoskonałe; trzeba także nieustannie
wzrastać we wszystkim, co dobre – bo to
jest jedyny kapitał, który będziemy mogli
ze sobą zabrać. To wyzwanie okazuje się
dla niejednego zbyt trudne. Dlatego odrzuca wiarę w niekończące się trwanie życia,
w zmartwychwstanie. Zaś Jezusa i chrześcijan uważa za wrogów. Taka postawa za
naszych dni jest częsta.
Te same wątpliwości i podobne trudności
przeżywa chrześcijanin. Wobec prawd wiary, wobec Ewangelii – a więc i wobec tajemnicy zmartwychwstania – chrześcijanin
staje zdumiony, zaskoczony, wątpliwości w
jego umyśle i sercu się budzą. Mało tego
– chrześcijanin mówiąc „wierzę w zmartwychwstanie” czuje się zobowiązany, aby
zrozumieć, wyjaśnić tyle, ile potrafi. Bezkry-

tyczna czy bezmyślna wiara może zgasnąć
w chwili pierwszej próby – cierpienia, zderzenia z poglądami niewierzących, grzechu.
Tak dzieje się nieraz. Tyle, że wiara jako odpowiedź, którą człowiek daje Bogu, może
się zmieniać nieraz w życiu. Od zdecydowanego „nie!”, poprzez „nie wiem”, poprzez
pytanie „jakie jest Twoje imię?”, po „chyba
tak” i wreszcie zdecydowane „tak!”
Jesteśmy wszyscy potrzebni nie tylko sobie samym – chrześcijanie chrześcijanom,
wierzący wierzącym. Jesteśmy potrzebni i
potrzebna jest nasza wiara tym wokół nas,
którzy tej szerszej, sięgającej dalej niż materia i czas rzeczywistości nie widzą, albo
widzieć nie chcą. Nasza postawa, przede
wszystkim nasza radość życia, spokój wobec cierpienia i śmierci, wytrwałość w pokonywaniu przeciwności mogą być dla nich
ważnym świadectwem istnienia tej innej,
bogatszej, pełniejszej formy istnienia i życia. Warto chyba stanąć w jednym szeregu
świadków wiary – gdzie pierwszymi są Piotr
i Jan, Magdalena i reszta uczniów.
x. Tomasz Horak

Najbliższy Dzień Krwiodawstwa w Józefowie odbędzie się 18 kwietnia 2009 roku (sobota)
w godzinach 08.00-13.00. Pracownicy Mazowieckiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa będą pobierać krew od dawców w Stacji Caritas przy parafii MB Częstochowskiej.
Dawcą może być każda zdrowa osoba w wieku 18-60 lat.
W ostatniej akcji krwiodawstwa 17 stycznia 2009 roku zgłosiło się 20 osób chętnych, z
czego krew oddało 14 osób.
Zapraszam szczególnie nowych dawców.
Janusz Krupa

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