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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Ps: Jdt 13,18-20; 
Kol 1,12-16; J 19,27; J 19,25-27; WT.: Dz 11,19-
26; Ps 87,1-7; J 10,27; J 10,22-30; ŚR.: 1 Kor 
15,1-8; Ps 19,2-5; J 14,6b.9c; J 14,6-14; CZ.: Dz 
13,13-25; Ps 89,2-3.21-22.25.27; J 3,15; J 13,16-
20; PT.: Dz 20,17-18a.28-32.36; Ps 100,1-5; Rz 
8,31b-39; J 10,14; J 10,11-16; SB.: Dz 13,44-52; 
Ps 98,1-4; J 6.63b,68b; J 14,7-14.
(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, 8-12)
Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: 
Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie 
nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki 
któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to 
niech będzie wiadomo wam wszystkim i całe-
mu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa 
Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a 
którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez 
Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. 
On jest kamieniem, odrzuconym przez was bu-
dujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie 
ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano 

ludziom pod niebem żadnego innego imienia, 
w którym moglibyśmy być zbawieni.
CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU 
ŚWIĘTEGO JANA (1 J 3, 1-2)
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: 
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczy-
wiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie 
zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie 
jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie 
ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się 
objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzy-
my Go takim, jakim jest. 
S Ł O WA  E WA N G E L I I  W E D Ł U G 
ŚWIĘTEGO JANA (J 10, 11-18)
Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. 
Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Na-
jemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego 
owce nie są własnością, widząc nadchodzącego 
wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa 
i rozprasza; /najemnik ucieka/ dlatego, że jest 
najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja 
jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a 

Intencje mszalne od 03.05. do 10.05.2009 r.
Niedziela 3.05. – 4 Niedziela Wielkanocna.
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.
Poniedziałek 4.05. – NMP KRÓLOWEJ 
POLSKI Głównej Patronki Polski.
7:00 Kazimierę Gąsiorowską (Gr. 4).
7:00 + Floriana i cr. Staroniów.
7:30 + Mariusza Kisiela (Gr. 4).
18:00 + Karolinę i Stanisława oraz cr. Kawęc-
kich.
18:00 W int. OSP w Józefowie z racji 75-lecia 
istnienia i działalności z prośbą o wszelkie po-
trzebne łaski i opiekę św. Floriana dla wszyst-
kich druhów i ich rodzin.
Wtorek 5.05.
7:00 + Kazimierę Gąsiorowską (Gr. 5).
7:00 + Genowefę Wasińską (1 r. śm.), Zbignie-
wa i Stanisława Wasińskich.
7:00 + Mariannę Szostak (3 r. śm.) cr. Szosta-
ków i Miłoszów.
7:30 + Mariusza Kisiela (Gr. 5).
7:30 + Apolonię Szewczyk i jej rodziców Jana 
i Mariannę.

moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, 
a Ja znam Ojca. życie moje oddaję za owce. Mam 
także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te 
muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, 
i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego 
miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, 
aby je /potem/ znów odzyskać. Nikt Mi go nie 
zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je 
oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz 
otrzymałem od mojego Ojca.

18:00 + Zofię oraz zmarłe członkinie Koła Ży-
wego Róż. Św. Teresy od Dz. Jezus oraz z in-
nych Kółek.
Środa 6.05. - Świętych Apostołów Filipa i Ja-
kuba.
7:00 + Kazimierę Gąsiorowską (Gr. 6).
7:00 + Tadeusza Izdebskiego (mies. po śm.).
7:00 + Janinę Zdrożną (mies. po śm.).
7:30 + Mariusza Kisiela (Gr. 6).
7:30 + Tomasza Płochockiego (13 r. śm.), Zbi-
gniewa Frankowskiego, Kazimierza Gnieciaka, 
Franciszkę Belkę.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Dz.-bł. w 18 r. urodzin Marcina Żywka z prośbą 
o bł. Boże i opiekę MB.
O łaskę uzdrowienia dla Ewy oraz błogosła-
wieństwo Boże.
+ Władysławę Prządka (4 r. śm.) i Jana Prządkę 
(19 r. śm.), + Wacława Zawistowskiego (25 r. 
śm.), jego Rodziców oraz Bożenę Zawistowską, 
+ Adolfa Głowalę i jego Rodziców, + Stanisława 
i Anielę Kuków, Stanisława i Jadwigę Kurów. 
Czwartek 7.05. 
7:00 + Kazimierę Gąsiorowską (Gr. 7).
7:00 + Stanisława i Wacława Sarneckich, Marię 
i Kazimierza Sarneckich.
7:00 + Stanisława Pytel (32 r. śm.).
7:00 + Michała Rutę (mies. po śm.).
7:30 + Mariusza Kisiela (Gr. 7).
7:30 + Wiktorię, Danutę, Antoniego, Stanisława 
Cholewickich.
18:00 + Stanisława Żabickiego i cr. Żabickich.
Piątek 8.05. – ŚW. STANISŁAWA BISKUPA 
I MĘCZENNIKA.
7:00 + Kazimierę Gąsiorowską (Gr. 8).
7:00 + Rozalię i Stanisława Nowaków.
7:00 + Stanisławę Piotrowską (2 r. śm.) i cr. Pio-
trowskich.
7:00 + Stanisława Słupińskiego.
7:30 + Mariusza Kisiela (Gr. 8).
7:30 + Stanisława Błaszczyka, Stanisławę i 
Adama Piotrowskich.
7:30 + Marka Branicza (mies. po śm.).

18:00 + Stanisława Zalewskiego (im.).
Sobota 9.05. 
7:00 + Kazimierę Gąsiorowską (Gr. 9).
7:00 + Mariusza Kisiela (Gr. 9).
7:00 + Stanisława Grudnia.
7:00 Dz.-bł. w 1 r. ślubu Justyny i Michała Gar-
nek z prośbą o bł. Boże i opiekę MB.
7:30 + Edwarda (6 r. śm.).
7:30 + Stanisława Cegielskiego.
16:00 Ślub: Jarosław Bikowski – Ewa Kuchar-
ska.
17:00 Ślub: Marcin Kucharski i Monika Dolo-
ta.
18:00 + Bogusława Kortykę (3 r. śm.) cr. Korty-
ków, Śliwińskich i Baśkiewiczów.
Niedziela 10.05. – 5 Niedziela Wielkanocna.
7:00 + Kazimierę Gąsiorowską (Gr. 10).
7:00 + Mariusza Kisiela (Gr. 10).
8:30 + Cr. Kalisiewiczów, Łuniewskich i Woj-
no.
10:00 Dz.-bł. w 41 r. ślubu Marianny i Zenona 
Majewskich z prośbą o bł. dla dzieci i wnuków.
11:30 + Stanisława Kołodzieja, Marię i Fran-
ciszka Pałysków.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Stanisława Króla (im.), Rodziców i Ro-
dzeństwo oraz cr. Królów i Latuszków.
Ogłoszenia duszpasterskie  03.05.2009. 

IV Niedziela Wielkanocna
wDzisiejszą niedzielę przeżywamy w 

Kościele jako Światowy Dzień Modlitw 
o Powołania. Rozpoczyna się też Tydzień 
Modlitw o Powołania. Ciągle musimy pro-
sić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, 
aby nigdy nie zabrakło nowych pracowni-
ków w Bożej Winnicy. Musimy modlić się 
o dobre i liczne powołania kapłańskie i za-
konne, o ludzi gotowych pójść przemieniać 
serca innych, podjąć trudne zadania wobec 
współczesnego świata. Mając wśród siebie 
kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpa-
nych Bożych łask płynących z sakramen-
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tów świętych. Pamiętajmy, że tylko dzięki 
sercom i dłoniom kapłanów jest możliwe 
przedłużenie Chrystusowej zbawczej Ofia-
ry podczas Eucharystii oraz rozdawanie 
Bożego miłosierdzia w sakramencie poku-
ty. 
wPodczas tego Tygodnia szczególnie bę-

dziemy prosić o powołania kapłańskie i za-
konne z naszej wspólnoty parafialnej. Być 
może w młodych sercach naszych parafian 
daje się dosłyszeć głos Bożego wołania: 
„Pójdź za mną”! Drodzy Rodzice i Wycho-
wawcy, pielęgnujmy te Boże podszepty, 
wspierajmy je modlitwą, delikatną radą, a 
nade wszystko nie stawajmy na przeszko-
dzie, jeśli któryś syn czy córka podejmą de-
cyzję o poświęceniu swego życia dla Boga 
i bliźnich. Każdy dar złożony w ręce Boga 
zostanie wielokrotnie wynagrodzony! Pro-
śmy o pomoc Tę, która wiernie i do końca 
trwała przy Chrystusie i przy rodzącym się 
Kościele w dniu Pięćdziesiątnicy. 
wPoczątek i koniec najbliższego tygo-

dnia spinają dwie piękne klamry. Już jutro, 
w poniedziałek, 4 maja, liturgicznie obcho-
dzimy przeniesioną z racji przypadającej 
dziś niedzieli uroczystość Najświętszej 

Maryi Panny, Królowej Polski (jutro Msze 
św. o godz. 7.00, 7.30 i 18.00); a 8 maja bę-
dziemy celebrowali uroczystość świętego 
Stanisława, biskupa i męczennika, główne-
go patrona Polski (Msze św. o godz. 7.00. 
7.30, 9.00 i 18.00). Dobrze się składa, że 
właśnie te uroczystości łączymy z Kwar-
talnymi dniami modlitw o powołania do 
służby w Kościele. Maryja jest najlepszą 
wychowawczynią powołań kapłańskich, 
a biskup Stanisław jest wzorem dla tych, 
którzy kropla po kropli mają oddawać co-
dziennie swoje życie dla gromadzenia 
Chrystusowej owczarni. Będziemy więc 
prosić i Maryję, i świętego Stanisława o 
wstawiennictwo, aby liczne powołania, bu-
dzące się na polskiej ziemi, były naprawdę 
godne i święte. Jest to też dzień imienin bi-
skupa Stanisława Kędziory. Pamiętajmy o 
Nim w naszych modlitwach.
wDzisiaj (jak ogłaszaliśmy) o godz. 

13.00 w naszym kościele zostanie odpra-
wiona Msza św. za Ojczyznę, a po niej wy-
słuchamy programu słowno-muzycznego z 
okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja, w wykonaniu Miejsko-Parafialnego 
Chóru SCHOLA CANTORUM MAXIMI-

LIANUM z Józefowa-Błot pod dyrekcją 
Zbigniewa Siekierzyńskiego. Chór ten bę-
dzie też śpiewał podczas Mszy św.
wRównież dzisiaj o godz. 18.00 Msza 

św. w intencji członków – Druhów Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Józefowie i ich 
rodzin. Mamy szczególną okazję modlić się 
za wstawiennictwem św. Floriana – patro-
na strażaków, gdyż nasza Ochotnicza Straż 
Pożarna obchodzi w tym roku 75 rocznicę 
swego istnienia. Zapraszamy wszystkich 
na tę Uroczystość. 
wTrwa miesiąc maj. Zapraszamy na 

codzienne Nabożeństwa majowe o godz. 
17.30 (przed Mszą św. wieczorną).
wW środę, 6 maja, obchodzimy też świę-

to Apostołów Filipa i Jakuba. Również ich 
wstawiennictwu będziemy polecać wszyst-
kich powołanych do pracy w Winnicy Pań-
skiej.
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

5 V – bł. Stanisław Kaźmierczyk (1433-
1489), krakowski prezbiter, który naucza-
niem i życiem świadczył, iż właśnie Eucha-
rystia jest najlepszym miejscem spotkania 
Chrystusa oraz źródłem mocy do czynnej 
miłości bliźniego (wspomnienie dowolne).

NIE BĘDZIESZ BEZROBOTNYM
Czy przemawia do nas jeszcze ewangeliczny ob-

raz „pasterza”? Zapewne bardziej niż nas poruszała 
ta przypowieść bezpośrednich słuchaczy Chrystusa, 
znających z doświadczenia trud i troskę pasterza o 
powierzone mu owce. Pozostaje jednak podstawo-
wa, ponadczasowa prawda: Chrystus jest zatroskany 
o każdego! Gromadzi, a nie rozprasza, przygarnia 
„czarną owcę” i poszukuje zagubionej. On, Zmar-
twychwstały, pozostaje z nami na drogach tej ziemi 
i krętych ścieżkach historii aż do skończenia świata. 
Nie pozostawia nas samych, lecz zaprasza do współ-
pracy! Wzywa po imieniu, by wybrani przez Niego 
kontynuowali Jego zbawczą 

Każdy powołany wie, że mimo Bożego daru i 
wybrania jest tylko człowiekiem i za Piotrem powta-
rza pełne bólu: „Odejdź ode mnie Panie, bo jestem 
człowiekiem grzesznym”! Ale wie, że moc w słabości 
się doskonali i że Bóg wybiera nieraz to, co głupie w 
oczach świata. Jest świadom, że nosi skarb powoła-
nia w naczyniu glinianym. Ogarnia go nieraz pokusa, 
by szukać bogatych środków do głoszenia Ewangelii, 
a przecież wie, że o to tylko poganie zabiegają. On 
nie ma zabierać ze sobą nic poza tym, co konieczne. 
A jeśli cokolwiek posiada, winien się dzielić, bo „cóż 
masz, czego byś nie otrzymał”!

Żniwo wielkie, robotników mało. Dzisiejsza 
niedziela przypomina młodym, którzy usłyszą głos 
Bożego wezwania: Nie bój się pójść za Dobrym 
Pasterzem. Zawsze będziesz potrzebny. Patrz, tyle 
ugoru do przeorania! Tyle serc skołatanych i obo-
lałych. Tylu Nikodemów chce rozmawiać nocą. Tyle 
jawnogrzesznic chce usłyszeć słowo przebaczenia i 
upomnienia. Tylu chorych czeka, byś włożył na nich 
ręce i modlił się. Tylu chce słuchać słów dobroci, 
miłości, przebaczenia. Trzeba podjąć dzieło nowej 
ewangelizacji! Nigdy nie będziesz bezrobotnym!

Ks. Roman Kempny

Ja jestem dobrym pasterzem – po-
wtarzam słowa Jezusa. Nie każdy, kto 
opanował pasterskie rzemiosło, jest 
dobrym pasterzem. „Owieczki trzeba 
kochać” – tłumaczył mi kiedyś na Ko-
miniarskiej hali w Tatrach pan Andrzej, 
baca z Dzianisza. On tego nie wziął z 
ewangelii, lecz z życia. Kościół powi-
nien to też z życia brać, ale i z ewange-
lii. Potrzebujemy w naszej widzialnej 
społeczności Kościoła współpracow-
ników Pasterza dobrego – Jezusa. Nie 
najemników. Właśnie tego słowa pach-
nącego komercją użył Jezus. Bez ko-
mercji świata urządzić się nie da. Jed-
nak w niektórych obszarach niweczy 
ona wszystko. Ale skąd w liberalnym 
i skomercjalizowanym świecie wziąć 
duszpasterzy strzegących wartości i nie 
ulegających dyktaturze zysku? Czy Ty, 
Panie Jezu, wiesz, w jak zwariowanym 
czasie przyszło nam żyć? I Twojemu 
Kościołowi Ewangelię głosić?

Co ma czynić chrześcijanin? Po 
pierwsze chrześcijanin, każdy, powi-
nien, musi, koniecznie musi wokół sie-
bie, choćby w małym kręgu rodziny i 
przyjaciół tworzyć atmosferę służby, 
prawdziwej życzliwości, wzajemnej 
bezinteresownej pomocy, a nie prze-
pychanki wedle zasady „a co ja z tego 
będę miał”. Im bardziej będziemy 

KOŚCIÓŁ POTRZEBUJE DOBRYCH PASTERZY
wszystko przeliczać wedle reguł opła-
calności, tym mniej będziemy mieli do-
brych pasterzy. I to nie tylko księży, ale 
i lekarzy, i nauczycieli, i pielęgniarek, i 
ministrów, i dyrektorów, i wojewodów, 
i burmistrzów. Bo życie społeczne to 
system naczyń połączonych. Dzisiej-
sza ewangelia, w której Jezus mówi o 
sobie Ja jestem dobrym pasterzem jest 
nie tylko aluzją do problemu powołań 
duszpasterskich, ale otwiera perspekty-
wę myślenia o życiu społecznym jako 
ofiarnej służbie. Dlatego przebudowa 
społecznej mentalności jest ważnym 
zadaniem chrześcijan.

Sami tego nie rozwiążemy. Jesteśmy 
zbyt słabi wobec bezwładu społecz-
nych nawyków. Dlatego drugie zadanie 
chrześcijanina to modlitwa – nie tylko 
o dobre powołania kapłańskie i zakon-
ne, ale o nowy kształt życia społecz-
nego. O odrodzenie poczucia służby, 
także bezinteresownej służby człowie-
ka człowiekowi, o szacunek dla tych, 
którzy trudzą się dla innych. A tego 
wszystkiego zrealizować się nie da bez 
Jezusa – bez Jego ewangelii, bez Jego 
łaski. Bo nie dano ludziom pod niebem 
żadnego innego imienia, w którym mo-
glibyśmy być zbawieni – przypomina 
apostoł Piotr.

Ks. Tomasz Horak


