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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Dz 4,23-31; Ps 2,1-2.4-5.7-8; Kol 3,1; J 3,1-8; 
WT.: Dz 4,32-37; Ps 93,1-5; J 3,15; J 3,7-15; ŚR.: 
Dz 5,17-26; Ps 34,2-9; J 3,16; J 3,16-21; CZ.: Dz 
1,3-8; Ps 126,1-6; Flp 1,20c-30; J 20,26; J 12,24-
26; PT.: Dz 5,34-42; Ps 27,1.4.13-14; Mt 4,4b; J 
6,1-15; SB.: 1 P 5,5b-14; Ps 89,2-3.6-7.16-17; 1 
Kor 1,23-24; Mk 16,15-20.
(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 DZIEJÓW APOSTOLSKICH 
(Dz 4, 32-35)
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich 
wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co 
posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Aposto-
łowie z wielką mocą świadczyli o zmartwych-
wstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką 
łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo 
właściciele pól albo domów sprzedawali je i 
przynosili pieniądze /uzyskane/ ze sprzedaży, 
i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też 
rozdzielano według potrzeby.
CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘ-
TEGO JANA (1 J 5, 1-6)
Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z 
Boga się narodził, i każdy miłujący Tego, który 
dał życie, miłuje również tego, który życie od 
Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy 
dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy 
Jego przykazania, albowiem miłość względem 

Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a 
przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bo-
wiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym 
właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, 
jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie 
ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? 
Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez 
wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz 
w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo 
jest prawdą.
S Ł O WA  E WA N G E L I I  W E D Ł U G 
ŚWIĘTEGO JANA (J 20, 19-31)
Było to wieczorem owego pierwszego dnia 
tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy 
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, 
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do 
nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał 
im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie 
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: 
Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 
was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich 
i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale 
Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, 
nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. 
Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieli-
śmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach 

Intencje mszalne od 19.04. do 26.04.2009 r.
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 r-
ców Golińskich.
11:30 Dz.-bł. 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, Józe-
fa Przyczkę.
Poniedziałek 20.04.
7:00 + Mariannę i Zbigniewa Chajduków oraz 
syna Zbigniewa (Gr. 20).
7:00 + Czesława Wójcika (Gr. 20).
7:00 + Marię Neckar (mies. po pogrz.)
7:00 + Zdzisława i Barbarę Czerwińskich 
(mies. po pogrz.)
7:00 O powołania do zgromadzenia SS. Domi-
nikanek.
7:30 + Bogdana Bogusza
18:00 + Stanisława, Eugenię, Leona, Mariannę 
Mikosów, Stefana, Stefanię, Zdzisława, Kazi-

Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca 
mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej 
do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, 
kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz 
/domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo 
drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: 
Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: 
Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. 
Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź 
niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu 
odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział 
mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie 
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a 
uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie 
zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec 
uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że 
Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście 
wierząc mieli życie w imię Jego.

mierza, Janinę oraz cr. Gondarczyków, Koźla-
ków i Stułków.
Wtorek 21.04. 
7:00 + Mariannę i Zbigniewa Chajduków oraz 
syna Zbigniewa (Gr. 21).
7:00 + Czesława Wójcika (Gr. 21).
7:00 Za dobrodziejów Zgromadzenia SS. Do-
minikanek
7:30 + Władysława i Rozalię Pałysków.
7:30 + Maksymiliana Kulentego (14 r. śm.)
18:00 + Agnieszkę Witkowską (7 r. śm.)
18:00 + Feliksę Gruba (w r. ślubu, int. Męża)
Środa 22.04. 
7:00 + Mariannę i Zbigniewa Chajduków oraz 
syna Zbigniewa (Gr. 22).
7:00 + Czesława Wójcika (Gr. 22).
7:30 + Romana Skarżyńskiego (25 r. śm.) i 
jego rodziców.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
O bł. Boże dla Bogdana Klencnera oraz o 
szczęśliwy powrót z USA do kraju.
+ Zofię, Józefa Szostaków, Dorotę Sabat. + Je-
rzego Rolę.
Czwartek 23.04. - ŚW. WOJCIECHA, BI-
SKUPA I MĘCZENNIKA, głównego patro-
na Polski.
7:00 + Mariannę i Zbigniewa Chajduków oraz 
syna Zbigniewa (Gr. 23).
7:00 + Czesława Wójcika (Gr. 23).
7:00 + Wojciecha Okrzejskiego (im.)
7:00 + Jerzego Bąka (mies. po śm. – im.)
7:30 +Wojciecha Kuśmierczaka.
18:00 + Jerzego Kruka.
Piątek 24.04. 
7:00 + Mariannę i Zbigniewa Chajduków oraz 
syna Zbigniewa (Gr. 24).
7:00 + Czesława Wójcika (Gr. 24).
7:00 + Stanisława Kowalczyka (8 r. śm.) oraz 

Władysława i Józefę Kowalczyków.
7:00 Dz.-bł. w rocz. urodzin Artura z prośbą o 
dalsze bł. Boże.
7:30 + Mariannę i Stanisława Piłatkowskich, 
Stanisławę Małecką.
18:00 + Michała Traczyka.
Sobota 25.04. - ŚW. MARKA EWANGELI-
STY
7:00 + Mariannę i Zbigniewa Chajduków oraz 
syna Zbigniewa (Gr. 25).
7:00 + Czesława Wójcika (Gr. 25).
7:00 + Mariannę Kublik (3 r. śm.) oraz Jana i 
Józefa Kublików.
7:00 Dz.-bł. w 1 r. ślubu Martyny i Michała Za-
górnych z prośbą o bł. Boże i opiekę MB.
7:30 + Jana Soszyńskiego ( mies. po śm.)
7:30 Dz.-bł. w 1 r. ślubu Jacka i Izabeli Sowiń-
skich z prośbą o bł. Boże i wszelkie potrzebne 
łaski.
18:00 + Aleksandrę i Zygmunta Niesłuchow-
skich.
Niedziela 26.04. 
7:00 + Mariannę i Zbigniewa Chajduków oraz 
syna Zbigniewa (Gr. 26).
7:00 + Czesława Wójcika (Gr. 26).
8:30 + Henryka i Michalinę Jóźwiaków.
10:00 + Jana (15 r. śm.), Jadwigę, Julię, Henry-
ka, Władysława Hamerskich.
11:30 + Szczepana Grabskiego (3 r. śm.), r-ców 
Józefa i Walentynę oraz Kazimierza i Irenę.
13:00 Za Parafian. 
18:00 + Bolesława Bieńkowskiego (1 r. śm.)

Ogłoszenia duszpasterskie 19.04.2009.  
  II Niedziela Wielkanocna 
czyli Miłosierdzia Bożego

wDziś niedziela Miłosierdzia Bożego. 
Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa 
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najdobitniej przekonuje nas o tym, że Bóg 
jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i 
przebaczać. Napełnieni paschalną rado-
ścią, mamy teraz głosić i uobecniać miło-
sierdzie Boga, objawione w Jezusie Chry-
stusie,  który cierpiał za grzeszny świat, 
prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest 
pośród nas. Warto w tym miejscu przypo-
mnieć słowa Sługi Bożego Jana  Pawła II: 
„Trzeba przekazywać światu ogień miło-
sierdzia. W miłosierdziu Boga świat znaj-
dzie pokój, a człowiek szczęście! Bądźcie 
świadkami miłosierdzia!" (Łagiewniki, 
2002 r.). Zapraszamy dzisiaj do kościoła 
o godz. 15.00 na Nabożeństwo do Miło-
sierdzia Bożego. Zaraz potem odbędzie 
się spotkanie wielkanocne w dolnym ko-
ściele. Zapraszamy serdecznie do udziału 
oraz wspólnego przygotowania spotkania 
15 min. wcześniej.
wDokładnie dzisiaj przypada czwarta 

rocznica wyboru Papieża Benedykta XVI. 
Modlitewnie wspierajmy jego posługę w 
naszych trudnych czasach.
wW czwartek, 23 kwietnia, będziemy 

obchodzić uroczystość świętego Wojcie-
cha, biskupa i męczennika, patrona Pol-
ski. Nasze myśli i serca skierujemy do 
Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. 
Będziemy dziękować Bogu za dobro, ja-
kie wyświadczył nam przez posługę świę-
tego Wojciecha na naszej ziemi. Od tysią-
ca lat jesteśmy chrześcijanami. Ale z tej 
wielkiej łaski wypływają także zadania, 
przede wszystkim godnego wypełniania 
Ewangelii Chrystusowej w codziennym 
życiu. Jako spadkobiercy świętego Woj-
ciecha nie możemy się jej wstydzić i nie 
możemy spokojnie patrzeć, kiedy się ją 
poniewiera. 
wW tym tygodniu celebrujemy także 

święto Marka Ewangelisty (w sobotę, 25 
kwietnia). Jednocześnie jest to dzień mo-
dlitw o urodzaje. Wszyscy, także miesz-
kańcy miast, proszą o błogosławieństwo 
dla pracujących na roli i o pomyślne zbio-
ry. Będziemy się też modlić o to, aby ni-
komu na świecie nie brakowało chleba.
wGrupa Charytatywna dziękuje wszyst-

kim za włączenie się w akcję świąteczną. 
Przygotowano paczki i obdarowano po-
trzebujące rodziny z Józefowa.

W tym tygodniu patronują nam:
22 IV – św. Anzelm (1033-1109), biskup 

i Doktor Kościoła (wspomnienie dowol-
ne);

24 IV – św. Feliks z Sigmaringen (1578-
1622), prezbiter i męczennik, który zginął 
za wiarę w Chrystusa z rąk heretyckich 
kalwinów, patron prawników (wspomnie-
nie dowolne).

Jezus Zmartwychwstały ogłosił w Wie-
czerniku orędzie o Bożym Miłosierdziu, 
mówiąc do apostołów „Pokój wam! Weź-
mijcie Ducha Świętego!”. Wskazał także na 
swe rany jako na źródło, z którego będzie 
ono rozlane obfitym strumieniem na całą 
ludzkość. Orędzie to powtórzył s. Faustynie 
w słowach: „otwarte są wnętrzności miło-
sierdzia Mego, wylewam całe morze łask na 
dusze, które zbliżą się do źródła miłosierdzia 
Mojego”. Winniśmy odpowiedzieć na jezu-
sowe wezwanie: zbliżyć się do tego źródła, 
zaczerpnąć zeń wołając swoje „Jezu, ufam 
Tobie!”. 

Przyjęcie orędzia o miłości miłosiernej 
jest otwarciem się na działanie Ducha Świę-
tego, który „leczy rany serca, obala mury 
odgradzające nas od Boga, pozwala znów 
cieszyć się miłością Ojca i zarazem braterską 

MIŁOŚĆ MIŁOSIERNA
jednością”. Po zaczerpnięciu „wody i krwi” 
idziemy do drugiego człowieka w postawie 
przebaczenia, bezinteresowności i hojności. 
Spełnia się postawa pierwszych chrześcijan: 
„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszyst-
kich [...] wszystko mieli wspólne”. Tworzy 
się szlak miłosierdzia. 

Jezus Zmartwychwstały wysyłał uczniów 
z orędziem, by nieśli je światu: „Idźcie i na-
uczajcie”, posłał s. Faustynę: „wysyłam cię 
do całej ludzkości z moim miłosierdziem”. 
Dziś, przez Jana Pawła II, posyła każdego z 
nas: „Trzeba przekazywać światu ogień miło-
sierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie 
pokój a człowiek szczęście”. Zróbmy więc 
wszystko „aby orędzie o miłosiernej miłości 
Boga dotarło do wszystkich mieszkańców 
ziemi[...]”. Jezu, ufam Tobie.

bp Jan Zając

Nie znam przegranych
Pytam więc, czy naprawdę zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza 

wiara? Czy może wiara przegrała już na naszych oczach i – co gorsza – z naszym 
współudziałem?

Wiara zawsze była problemem. Taka jest jej natura. Jest odpowiedzią, jaką 
człowiek daje Bogu. A On jest tak inny niż my. Możemy Go nie zrozumieć. Może-
my Bożego pytania w ogóle nie dostrzec. Możemy dać odpowiedź nie na temat. 
Wiele innych przeszkód stoi na drodze wiary. Zresztą – popatrzmy na sytuację 
opowiedzianą dziś przez ewangelistę. Tomasz i jego dwie odpowiedzi. Pierwsza, 
super ostrożna, „nie uwierzę, jeśli nie zobaczę”. A co chcesz zobaczyć, Tomaszu? 
Dotychczasowe życie Jezusa chcesz zobaczyć, czy interesuje cię życie nowe? 
Chcesz zatrzymać się na śladach starego, czy chcesz pójść w nowy świat? To-
masz nie formułował swoich myśli w ten sposób, ale to w nim było. „To”, czyli 
kurczowe trzymanie się dotychczasowej rzeczywistości. Jezus uszanował tę po-
stawę. Pozwolił mu dotknąć starej struktury, ale otworzył umysł i serce na nowe. 
Dotychczasowego, materialnego świata można dotknąć. Ale to, co nowe i sięga-
jące ponad czas i przestrzeń jest niewidzialne. A warte zainteresowania, warte 
zachodu. Tomasz to pojął. Pan mój i Bóg mój – odpowiedział.

Jeśli ciebie stać na taką tomaszową, ostrożną, niepewną, nawet pełną lęku 
odpowiedź – nie martw się. Powiedz Bogu, powiedz Jezusowi, powiedz Kościo-
łowi: „jeśli nie dotknę, nie uwierzę”. Ale nie zamykaj umysłu i serca. Za jakiś czas 
Bóg, Jezus, Kościół znowu zaaranżują sytuację, gdy problem wróci. Nie powtarzaj 
wtedy z uporem dziecka „jeśli nie dotknę, nie uwierzę”. Jeśli cię otumanili ludzie, 
którzy nie widzą świata dalej, jak na odległość własnego nosa, bądź od nich mą-
drzejszy. Bo ja nie znam – ani osobiście, ani z historii – przegranych z powodu 
wiary. Przeciwnie – święci, których spotkałem w życiu, także ci, o których tylko 
czytałem, to ludzie wielkiej wygranej. W ich życiu nic się nie kończyło. Więcej – w 
nich zmartwychwstanie było widać już w tym życiu. W życiu każdego z nas powin-
no być widać zmartwychwstanie, początek nowego świata.

x. Tomasz Horak

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Święto Miłosierdzia Bożego zostało ustanowione w 2000 r. przez papieża Jana 

Pawła II. Przypada w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Według objawień św. 
Siostry Faustyny Kowalskiej, ustanowienia tego święta żądał Pan Jezus i dał 
obietnice związane z nim. Poprzedza je nowenna do Miłosierdzia Bożego roz-
poczynana w Wielki Piątek. “Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy 
była świętem Miłosierdzia”.”W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia 
mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia 
mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego 
odpuszczenia win i kar...” (Dzienniczek, 699)


