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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Dz 6,8-15; Ps 119,23-24.26-27.29-30; Mt 
4,4b; J 6,22-29; WT.: Dz 7,51-59;8,1; Ps 31,3-
4.6-8.17.21; J 6,35; J 6,30-35; ŚR.: 1J 1,5-2,2; Ps 
103,1-4.8-9.13-14.17-18; Mt 11,25; Mt 11,25-30; 
CZ.: Dz 8,26-40; Ps 66,8-9.16-17.19-20; J 6,51; 
J 6,44-51 PT.: Dz 9,1-20; Ps 117,1-2; J 6,54; 
J 6,52-59; SB.: Dz 9,31-42; Ps 116B,12-17; J 
6,63b.68b; J 6,55.60-69.
(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 APOSTOL-
SKICH (Dz 3, 13-15. 17-19)
Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Ja-
kuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak 
wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piła-
tem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście 
się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście 
ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę 
życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, cze-
go my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem, 
bracia, że działaliście w nieświadomości, tak 
samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten 
sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta 
wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie 
cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby 
grzechy wasze zostały zgładzone.
CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU 
ŚWIĘTEGO JANA (1 J 2, 1-5a)

Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście 
nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, 
mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chry-
stusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą 
przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za 
nasze, lecz również za grzechy całego świata. 
Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli 
zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: 
Znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, 
ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto 
zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę 
miłość Boża jest doskonała.
S Ł OWA  E WA N G E L I I  W E D Ł U G 
ŚWIĘTEGO ŁUKASZA (Łk 24, 35-48)
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w dro-
dze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. 
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród 
nich i rzekł do nich: Pokój wam! Zatrwożonym 
i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz 
On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani 
i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych 
sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja 
jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: 
duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że 
Ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje 
ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie 

Intencje mszalne od 26.04. do 03.05.2009 r.
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.).
Poniedziałek 27.04.
7:00 + Mariannę i Zbigniewa Chajduków oraz 
syna Zbigniewa (Gr. 26).
7:00 + Czesława Wójcika (Gr. 26).
7:00 + Stefana i Mariana Gontarzów.
7:00 + Marię Plich (mies. po śm.).
7:30 + Wojciecha, Mariannę, Władysława, 
Franciszkę i Stanisława z cr. Peplaków i Suda-
kowskich.
18:00 + Andrzeja Marciniaka (9 r. śm.) i cr. 
Marciniaków.
Wtorek 28.04. 
7:00 + Mariannę i Zbigniewa Chajduków oraz 
syna Zbigniewa (Gr. 27).
7:00 + Czesława Wójcika (Gr. 27).

wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: 
Macie tu coś do jedzenia? Oni podali Mu ka-
wałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. 
Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły sło-
wa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z 
wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane 
jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków 
i w Psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, 
aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: Tak jest 
napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego 
dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone 
będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów 
wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. 
Wy jesteście świadkami tego.

7:00 + Leszka Komara (mies. po śm.).
7:30 + Julię (24 r. śm.) i Stanisława Mazurków.
7:30 + Stefanię Skrzypczak (mies. po śm.).
18:00 + Janinę Dąbrowa (8 r. śm.) i Eugeniusza 
Rusaka.
Środa 29.04. - Św. Katarzyny Sienenskiej, 
dziewicy i doktora Kościoła patronki Europy
7:00 + Mariannę i Zbigniewa Chajduków oraz 
syna Zbigniewa (Gr. 28).
7:00 + Czesława Wójcika (Gr. 28).
7:00 + Janinę Bogusz (2 r. śm.).
7:00 Dz.-bł. w 20 r. ślubu Janusza i Izabeli z 
prośbą o bł. Boże i opiekę MB.
7:30 + Jerzego Bąka (po pogrzebie).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
O bł. Boże dla Bogdana Klencnera oraz o 
szczęśliwy powrót z USA do Kraju.
+ Kazimierza Drewicza. + Sabinę Kozłowską.
Czwartek 30.04. 
7:00 + Mariannę i Zbigniewa Chajduków oraz 
syna Zbigniewa (Gr. 29).
7:00 + Czesława Wójcika (Gr. 29).
7:00 + Mieczysława Woźniakowskiego (mies 
po śm).
7:00 + Stanisława Gronkiewicza (mies. po 
śm.).
7:30 + Pawła Stefaniuka, cr. Lechów, Kabatów, 
Nowosielskich, Stefaniuków, Annę Jończuk, 
Adelę Chmielewską.
18:00 + Medarda Swebodzińskiego.
Piątek 1.05. 
7:00 + Mariannę i Zbigniewa Chajduków oraz 
syna Zbigniewa (Gr. 30).
7:00 + Czesława Wójcika (Gr. 30).
7:00 + Kazimierę Gąsiorowską (Gr. 1).
7:30 + Mariusza Kisiela (Gr. 1).
7:30 + Wojciecha Kanabusa (20 r. śm.), cr. Ka-
nabusów i Auguścińskich.
15:00 Ślub: Filip Będziński i Magda Sybicka.
16:30 Dziękczynna w 2 r. urodzin Weroniki z 

prośbą o bł. Boże.
18:00 MSZA ZBIOROWA
+ Romana Wójcika (21 r. śm.) i Jadwigę Wój-
cik.
Sobota 2.05. 
7:00 + Kazimierę Gąsiorowską (Gr. 2).
7:00 + Polę Ołowską (mies. po śm.).
7:00 + Stanisławę Masiec (mies. po śm.).
7:30 + Mariusza Kisiela (Gr. 2).
7:30 + Krystyne Kawala i jej męża Mariana 
oraz r-ców Głuszaków.
16:00 Ślub: Piotr Kaszubski i Anna Błachnio.
17:00 Ślub: Mariusz Zawadka i Iwona Błażej-
czyk.
18:00 MSZA ZBIOROWA
Dz-bł. w 1 r. urodzin Agnieszki.
Dz.-bł. w 18 r. urodzin Anny Brauła z prośbą o 
wszelkie potrzebne łaski i opiekę MB.
+ Stanisława Maciejkę, Bronisławę Jońską oraz 
zm. z ich rodzin.
+ Leokadię (10 r. śm.), Wacława, Ryszarda, Ma-
riannę i Agnieszkę Tobiaszów, Ireneusza Kape-
lewskiego.
Niedziela 3.05. – NMP KRÓLOWEJ POL-
SKI Głównej Patronki Polski
7:00 Kazimierę Gąsiorowską (Gr. 3).
7:00 + Mariusza Kisiela (Gr. 3).
8:30 + Jadwigę i Stanisława Czaplińskich.
10:00 + Stanisława i Irenę Tarwackich, Marian-
nę Michalik.
11:30 + Stanisława Skwarka (im.).
13:00 Za Parafian. W int. Ojczyzny.
18:00 + Mariannę i Władysława oraz Zofię 
Kuźnia.
Ogłoszenia duszpasterskie  26.04.2009. 

III Niedziela Wielkanocna
wDziś trzecia niedziela Wielkanocy. 

Nadal przeżywamy okres radości płynącej 
z doświadczenia mocy Chrystusa zmar-
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1 maja 
ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA
Pochodził z rodu króla Dawida, dlatego 

Betlejem było miastem jego pochodzenia. 
Mieszkał w Nazarecie w Galilei. Był cieślą. 
W tamtych czasach określenie to oznaczało 
również rzemieślnika wytwarzającego sprzęt 
domowy. W Nazarecie poznał i poślubił Ma-
ryję. Jeszcze przed wspólnym zamieszka-
niem Maryja stała się brzemienna i dlatego 
Józef zamierzał ją po kryjomu opuścić. Wte-
dy we śnie ukazał mu się anioł wyjaśniając 
mu cudowny charakter poczęcia Maryi. Józef 
współpracował ze swoją małżonką Maryją, 
aby uczynić dom w Nazarecie środowiskiem 
sprzyjającym wzrastaniu i osobowemu doj-
rzewaniu Jezusa. Wdrażając Go następnie do 
ciężkiej pracy cieśli Józef pomógł Jezusowi 
wejść w świat pracy i włączyć się w życie 
społeczne. Gdy Jezus miała lat 12, rodzi-
na udała się na pielgrzymkę do Jerozolimy. 
Wzmianka o tej pielgrzymce jest ostatnią wia-
domością w ewangeliach o Józefie. Być może 
niedługo potem umarł. Nie można jednak wy-
kluczyć także możliwości, że powodowany 
swoją skromnością pozostawał na dalszym 
planie i dlatego nie znalazł zainteresowania 
w przekazach tradycji. Przyjąć jednakże na-
leży z dużą pewnością, że nie żył już kiedy 
Jezus rozpoczynał głoszenie Ewangelii, z całą 
pewnością zaś, że nie żył kiedy Jezus umie-
rając na krzyżu opiekę nad Maryja powierzył 
uczniowi Janowi.

twychwstałego. Dzięki tej mocy stajemy 
się wolni od samych siebie, od krępujących 
schematów i przyzwyczajeń. Ta moc uzdal-
nia nas do kochania innych i tworzenia z 
nimi autentycznej wspólnoty – komunii. 
Okres od zmartwychwstania do wniebo-
wstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, któ-
rych najbardziej umiłował. Spróbujmy 
wejść do tego grona, poczujmy się zapro-
szeni do bliskiego przebywania ze Zmar-
twychwstałym, które najlepiej realizuje się 
poprzez nasz pełny udział w Eucharystii.  
wNie zapominajmy też, że źródłem na-

szej radości i mocy do ciągłego trwania 
przy Chrystusie, a jeśli odeszliśmy z powo-
du naszych słabości, do ciągłego powsta-
wania, powracania, jest Boże miłosierdzie. 
Zmartwychwstały Pan Jezus nie rozlicza 
Piotra z trzykrotnego zaparcia się Go, ale 
trzykrotnie pyta o miłość. I nasze grzechy, 
raz powierzone Bożemu miłosierdziu, stają 
się „błogosławioną winą”! Dlatego Kościół 
przypomina, że jeszcze jest stosowny czas 
na spowiedź świętą i Komunię wielkanoc-
ną.
wW środę, 29 kwietnia, przypada świę-

to Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy. Tak 
dalece wyróżniała się czynną miłością do 
Kościoła Chrystusowego i świadectwem o 
Jego Krzyżu, że nadano jej tytuł Doktora 
Kościoła. A w 1999 roku Papież Jan Paweł 

II ustanowił ją patronką Europy. W tym 
dniu wspominamy także męczeńską śmierć 
duchowieństwa polskiego.  
wPod koniec tygodnia wchodzimy w ma-

ryjny miesiąc maj. Codziennie będziemy 
gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii 
i na tak kochanym przez starszych i młod-
szych majowym nabożeństwem. Tyle waż-
nych spraw mamy do „omodlenia” przed 
obliczem Matki Bożej. W Jej szkole uczmy 
się całkowitego oddania Bogu i braciom. 
W naszym kościele nabożeństwo majowe 
codziennie o godz. 17.30 (przed Mszą św. 
wieczorną).
wKiedy wiele osób i rodzin boryka się 

z palącym problemem bezrobocia, a co za 
tym idzie – często dramatyczną sytuacją 
materialną, nie można pominąć okazji, jaką 
daje pierwszomajowe wspomnienie świę-
tego Józefa Robotnika, aby żarliwie prosić 
go o wrażliwość sumień i ład moralny w 
życiu społecznym. 1 Maja – w pierwszy 
Piątek Miesiąca Msze św. o godz. 7.00. 
7.30 i 18.00.
wW pierwszą sobotę, 2 maja, w liturgicz-

ne wspomnienie świętego Atanazego, bi-
skupa i Doktora Kościoła, modlimy się za 
braci Polaków żyjących poza granicami Oj-
czyzny. Jest to zarazem święto Flagi Rze-
czypospolitej Polskiej – dzień ustanowiony 
przez Sejm w 2004 r. w ramach odbudowy 

uczuć patriotycznych po latach dławienia 
narodowej godności. Niech nie zabraknie 
flag wywieszonych na naszych domach; są 
do nabycia w kiosku parafialnym. 
wW najbliższą niedzielę, 3 maja, będzie-

my celebrować uroczystość Maryi – Kró-
lowej Polski, Głównej Patronki naszego 
narodu. W dniu tym ponowimy akt oddania 
Polski pod opiekę Matki Bożej. Msze św. 
będą odprawiane wg porządku niedzielne-
go: godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 
18.00. Zapraszamy zwłaszcza na Mszę św. 
za Ojczyznę, która zostanie odprawiona o 
godz. 13.00. Po niej wysłuchamy progra-
mu słowno-muzycznego z okazji rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w wyko-
naniu Miejsko-Parafialnego Chóru SCHO-
LA CANTORUM MAXIMILIANUM z 
Józefowa-Błot pod dyrekcją Zbigniewa 
Siekierzyńskiego. Chór ten będzie też śpie-
wał podczas Mszy św.
w1 maja kancelaria będzie nieczynna.

W tym tygodniu patronują nam:
28 IV – św. Piotr Chanel (1803-1841), pre-
zbiter, misjonarz i męczennik (wspomnienie 
dowolne); tego samego dnia św. Ludwik 
Maria Grignon do Montfort (1673-1716), 
prezbiter, wielki czciciel Matki Bożej (wspo-
mnienie dowolne);
30 IV – św. Pius V (1504-1572), papież 
(wspomnienie dowolne).

3 Maja, po Mszy św. o godz. 13.00 wysłuchamy programu słowno-mu-
zycznego z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w wyko-
naniu Miejsko-Parafialnego Chóru SCHOLA CANTORUM MAXIMILIA-
NUM z Józefowa-Błot pod dyrekcją Zbigniewa Siekierzyńskiego.

Program zawiera: 
- fragmenty tekstu Konstytucji 3 Maja, 
- "Pieśń XIV" Jana Kochanowskiego, 
- fragment "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, 
- "Na dzień Trzeci Maja, szczęśliwie doszłej konstytucji kraju" Franciszka
Karpińskiego, 
- "Trzeci Maj" Marii Konopnickiej, 
- "Pieśń na 3 Dzień Maja" Ignacego Krasickiego, 
- fragmenty "O poprawie Rzeczypospolitej" Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
- "Głos umarłych" Adama Naruszewicza, 
- "Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta" Franciszka Karpińskiego, 
- fragmenty "Przestróg dla Polski" Stanisława Staszica, oraz pieśni w opracowa-
niach na chór mieszany: 
- "Hymn narodowy" opr. Kazimierz Sikorski, 
- "Pieśń o miłości ojczyzny" opr. Tadeusz Maklakiewicz, 
- "Mazurek Trzeciego Maja" opr. Tadeusz Maklakiewicz, 
- "Polonez Trzeciego Maja" opr. Zbigniew Szablewski, 
- "Hymn Trzeciego Maja" opr. Romuald Twardowski, 
- "Pieśń konfederatów barskich" opr. W. Szaliński, 
- "Cześć polskiej ziemi, cześć" muz. Stefan Surzyński 
- "Rota" opr. Maria Wacholc 
oraz pieśni wykonywane podczas Mszy św. ("Gaude Mater Polonia", "Ojcze 
nasz" Moniuszki, "Ave verum" Mozarta, "Zdrowaś Królewno Wyborna" 
Koszewskiego, Psalmy M. Gomółki). 
Czas trwania koncertu ok. 30 min.


