
Biuletyn Parafialny nr 19 (695) V NIEDZIELA WIELKANOCNA 10.05.2009

PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Dz 14,5-18; Ps 115,1-4.15-16; J 14,26; J 
14,21-26; WT.: Dz 14,19-28; Ps 145,10-13.21; J 
3,15; J 14,27-31a; ŚR.: Dz 15,1-6; Ps 122,1-2.4-
5; J 15,4.5b; J 15,1-8; CZ.: Dz 1,15-17.20-26; Ps 
113,1-8; J 15,16; J 15,9-17; PT.: Dz 15,22-31; Ps 
57,8-12; J 15,15b; J 15,12-17; SB.: Ap 12,10-12a 
lub 1Kor 1,10-13.17-18; Ps 34,2-9; J 17,20-26.
(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 9, 26-31)
Kiedy Szaweł przybył do Jerozolimy, próbował 
przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali 
się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero 
Barnaba przygarnął go i zaprowadził do Apo-
stołów, i opowiedział im, jak w drodze /Szaweł/ 
ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką 
siłą przekonania przemawiał w Damaszku w 
imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w 
Jerozolimie. Przemawiał też i rozprawiał z hel-
lenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia 
jednak dowiedzieli się o tym, odprowadzili go 
do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył 
się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. 
Rozwijał się i żył bogobojnie, i napełniał się 
pociechą Ducha Świętego.

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU 
ŚWIĘTEGO JANA (1 J 3, 18-24)
Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale 
czynem i prawdą! Po tym poznamy, że jeste-
śmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze 
serce. A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg 
jest większy od naszego serca i zna wszystko. 
Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy 
ufność wobec Boga, i o co prosić będziemy, 
otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy 
Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu po-
doba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy 
wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, 
i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. 
Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, 
a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy 
po Duchu, którego nam dał.
S Ł O WA  E WA N G E L I I  W E D Ł U G 
ŚWIĘTEGO JANA (J 15, 1-8)
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a 
Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą 
latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, od-
cina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, 
aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście 
czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem 

Intencje mszalne od 02.02. do 08.02.2009 r.

Niedziela 10.05. – 5 Niedziela Wielkanocna
7:00 + Kazimierę i Jana Gąsiorowskich (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.
Poniedziałek 11.05. 
7:00 + Kazimierę i Jana Gąsiorowskich (Gr. 
11).
7:00 + Eugeniusza Rusaka
7:00 + Stanisławę Bulik (6 r. śm. – im.).
7:00 O zdrowie dla Ewy, potrzebne łaski i bł. 
Boże.
7:30 + Mariusza Kisiela (Gr. 11).
7:30 + Helenę Wojtaś (1 r. śm.)
18:00 + R-ców Aleksandrę i Franciszka Wą-
sowskich.
Wtorek 12.05. 
7:00 + Kazimierę i Jana Gąsiorowskich (Gr. 
12).
7:00 + Krystynę Głębicką (1 r. śm.).
7:00 + Krystynę Głębicką.

do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w 
was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić 
owocu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym 
krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać 
nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy 
- latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, 
ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie 
nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie 
trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl 
i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i 
płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa 
moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a 
to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna 
chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie 
się moimi uczniami.

7:00 O powołania do Zgromadzenia SS Domi-
nikanek.
7:30 + Mariusza Kisiela (Gr. 12).
7:30 + Mirosława Cichockiego (mies. po śm.)
18:00 O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla 
Łukasza w rocz. urodzin.
Środa 13.05. - Najświętszej Maryi Panny Fa-
timskiej
7:00 + Kazimierę i Jana Gąsiorowskich (Gr. 
13).
7:00 Za Dobrodziejów Zgromadzenia SS Domi-
nikanek.
7:30 + Mariusza Kisiela (Gr. 13).
7:30 + Helenę i Jerzego Mozerów.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Honoratę i Stanisława Jankowiczów, Irenę i 
Stanisława Dudkiewiczów, Kazimierę i Wacła-
wa Mederskich.
Czwartek 14.05. - Św. Macieja, Apostoła
7:00 + Kazimierę i Jana Gąsiorowskich (Gr. 
14).
7:00 + Zofię Słupińską.
7:00 + Kazimierę Paduch (mies. po pogrz.)
7:30 + Mariusza Kisiela (Gr. 14).
7:30 + Mieczysława Lewandowskiego (mies. 
po pogrz.)
18:00 + Helenę i Jana Pobożych i ich Rodzi-
ców.
Piątek 15.05. 
7:00 + Kazimierę i Jana Gąsiorowskich (Gr. 
15).
7:00 + Mariusza Kisiela (Gr. 15).
7:00 + Henryka Parzyszka (3 r. śm.), Juliannę i 
Franciszka Maśniaków, Stanisława Sochackie-
go.
7:00 + Szczepana Olszewskiego (29 r. śm.) i 
jego Rodziców.
7:30 + Zofię, Piotra, Mieczysława i Zofię No-
waków.
7:30 + Zofię Górka.
7:30 + Józefa Świeżaka (1 r. śm.)
18:00 + Zofię i Mieczysława oraz cr. Koll, Ma-

riannę Wojcieszkiewicz, Helenę Śliwiańską.
Sobota 16.05. - ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, 
KAPŁANA I MĘCZENNIKA
7:00 + Kazimierę i Jana Gąsiorowskich (Gr. 
16).
7:00 + Mariusza Kisiela (Gr. 16).
7:00 + Zofię Telega.
7:00 + Stanisława, Rozalię, Kazimierza, Stani-
sława i cr. Ćmochów i Winków.
7:30 Dz.-bł. w 80 urodziny Feliksy Cygan z 
prośbą o zdrowie i wszelkie łaski dla Jubilatki 
i całej rodziny.
7:30 + Eleonorę Ozimina, Stanisławę, Antonie-
go, Tadeusza i Lucjana Radziszewskich, Stefana 
Kucharskiego, Stanisława Smętek.
16:00 Ślub: Krzysztof Kosiński i Agnieszka 
Bartosiak.
18:00 Slub: Bartłomiej Skoczny i Dorota Wą-
sowaka.
19:00 Ślub: Łukasz Żołądek i Monika Wójcik.
Niedziela 17.05. – 6 Niedziela Wielkanocna
7:00 + Kazimierę i Jana Gąsiorowskich (Gr. 
17).
7:00 + Mariusza Kisiela (Gr. 17).
8:30 O bł. Boże i opiekę MB dla Członkiń KŻR 
św. Weroniki i ich rodzin.
8:30 + Mariannę Kotarską (1 r. śm.)
10:00 Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.
11:30 Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.
13:00 Za Parafian.
18:00 Dz.-bł. w int cr. Karajewskich i Szymań-
skich.
18:00 + Grzegorza Zduńczyka.
Ogłoszenia duszpasterskie  10.05.2009. 

V Niedziela Wielkanocna
wDziś kolejna majowa niedziela – pią-

ta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy się 
na Eucharystii, która jest darem nieskoń-
czonej miłości Boga. Możemy ją przyjąć i 
pozwolić, aby przemieniała nas wewnętrz-
nie i czyniła coraz bardziej podobnymi do 
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Chrystusa. Jesteśmy zaproszeni, by już tu, 
na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rze-
czywistość Nieba. O ileż łatwiej kroczyć 
po drogach wiary, jeśli idzie się razem z 
Maryją! Ona zwraca swe miłosierne oczy 
ku naszym troskom, strapieniom, wyprasza 
łaskę rozwiązania trudnych spraw, czego 
wielokrotnie już doświadczaliśmy w tylu 
sytuacjach i na tylu miejscach, do których 
w tym czasie pielgrzymujemy. Spróbujmy 
jak Sługa Boży Jan Paweł II, wielki „ma-
ryjny” Papież, zawierzyć Jej całe swoje 
życie i nie tylko w maju, ale każdego dnia 
powtarzać: „Totus Tuus”!  
wGościmy dzisiaj ks. Grzegorza Miodu-

chowskiego, który głosi Słowo Boże i zbie-
ra ofiary na budowę kościoła w Nadmie.
wPocząwszy od dzisiaj, w naszym ko-

ściele parafialnym w każdą niedzielę o 
godz. 15.00 będzie sprawowana Msza św. 
w rycie nadzwyczajnym (czyli według 
przedsoborowego Mszału błogosławione-
go papieża Jana XXIII). Zapraszamy.  
wW środę, 13 maja, wspomnienie Matki 

Bożej Fatimskiej – Dzień Fatimski! Przez 
cały maj gromadzimy się w kościołach, 
przy domowych i przydrożnych kaplicz-
kach, krzyżach na majowe nabożeństwa. 
W środę nasze serca skierujemy do Pani 
Fatimskiej. Ona w swoich objawieniach 
trojgu portugalskich pastuszków prosiła o 
modlitwę i pokutę za grzeszników, a dla 

uproszenia pokoju na świecie – o nabożeń-
stwo do Jej Niepokalanego Serca. Wiemy, 
jak bardzo orędzie fatimskie związane jest 
z naszym narodem. Pamiętajmy o okazy-
waniu Matce Bożej Fatimskiej wdzięczno-
ści za ocalenie życia naszego ukochanego 
Ojca Świętego Jana Pawła II, dziś już Sługi 
Bożego, po zamachu 13 maja 1981 roku i 
za kolejne, piękne lata jego niestrudzonego 
pontyfikatu. Przypomnijmy, że pierwsze 
objawienie w Fatimie miało miejsce do-
kładnie 13 maja 1917 roku. W naszej pa-
rafii rozpoczynamy comiesięczne nabożeń-
stwo fatimskie. Każdego 13 dnia miesiąca 
(do października włącznie) zapraszamy na 
Mszę św. o godz. 18.00 i po niej na nabo-
żeństwo połączone z procesją fatimską. 13 
maja więc o godz. 18.00 jak zwykle we śro-
dę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy, 
potem Msza św. w intencjach zbiorowych, 
a po niej Nabożeństwo Fatimskie – Róża-
niec i procesję. 
wW czwartek, 14 maja, obchodzimy 

święto św. Macieja Apostoła. 
wA w sobotę, 16 maja, przypada świę-

to kolejnego patrona Polski, świętego An-
drzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył 
na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął 
jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz je-
zuicki. Stąd zyskał miano „łowcy dusz”. 
Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany 
przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur, 

nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. 
Jego relikwie znajdują się w kościele ojców 
jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warsza-
wie. Niech ten święty patron będzie dla 
nas wzorem bezkompromisowości wiary 
i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem 
orędownikiem w trudnym budowaniu ładu 
i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólno-
cie narodów.
wW niedzielę za tydzień dwie grupy dzie-

ci z klas drugich przystąpi do I Komunii św.; 
uroczystość odbędzie się podczas Mszy św. 
o godz. 10.00 i 11.30. Wszystkie miejsca 
siedzące w nowym kościele zostaną zare-
zerwowane przez rodziców dzieci pierwszo-
komunijnych. Prosimy więc o skorzystanie 
z innych Mszy św. w tym dniu. 
wW przyszłą niedziele taca będzie prze-

znaczona na nasze seminarium duchowne.
W niedzielę 17 maja 2009 r. o godz. 

18:00 zostanie odprawiona Msza św. za 
śp. Grzegorza Zduńczyka po której odbę-
dzie się Koncert Inaugurujący działalność 
Stowarzyszenia Bezpieczna Młodość im. 
„Grzegorza”. Serdecznie zapraszamy.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

12 V – św. Achilles i Nereusz, męczennicy 
z początku IV wieku (wspomnienie dowol-
ne);

tego samego dnia – św. Pankracy, rów-
nież czternastoletni męczennik z połowy IV 
wieku (wspomnienie dowolne).

Pytam więc, czy naprawdę zwycię-
stwem, które zwyciężyło świat, jest na-
sza 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. Mo-
żemy Bożego pytania w ogóle nie do-
strzec. Możemy dać odpowiedź nie na 
temat. Wiele innych przeszkód stoi na 
drodze wiary. Zresztą – popatrzmy na 
sytuację opowiedzianą dziś przez ewan-
gelistę. 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? 
Tomasz 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 struk-
tury, ale otworzył umysł i serce na nowe. 
Dotychczasowego, materialnego świata 

MIŁOŚĆ MIŁOSIERNA
Jezus Zmartwychwstały ogłosił w Wieczerniku 

orędzie o Bożym Miłosierdziu, mówiąc do apo-
stołów „Pokój wam! Weźmijcie Ducha Święte-
go!”. Wskazał także na swe rany jako na źródło, 
z którego będzie ono rozlane obfitym strumie-
niem na całą ludzkość. Orędzie to powtórzył s. 
Faustynie w słowach: „otwarte są wnętrzności 
miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask 
na dusze, które zbliżą się do źródła miłosierdzia 
Mojego”. Winniśmy odpowiedzieć na jezusowe 
wezwanie: zbliżyć się do tego źródła, zaczerpnąć 
zeń wołając swoje „Jezu, ufam Tobie!”. 

Przyjęcie orędzia o miłości miłosiernej jest 
otwarciem się na działanie Ducha Świętego, któ-
ry „leczy rany serca, obala mury odgradzające 
nas od Boga, pozwala znów cieszyć się miłością 
Ojca i zarazem braterską jednością”. Po zaczerp-
nięciu „wody i krwi” idziemy do drugiego czło-
wieka w postawie przebaczenia, bezinteresow-
ności i hojności. Spełnia się postawa pierwszych 
chrześcijan: „Jeden duch i jedno serce ożywiały 
wszystkich [...] wszystko mieli wspólne”. Tworzy 
się szlak miłosierdzia. 

Jezus Zmartwychwstały wysyłał uczniów z 
orędziem, by nieśli je światu: „Idźcie i nauczaj-
cie”, posłał s. Faustynę: „wysyłam cię do całej 
ludzkości z moim miłosierdziem”. Dziś, przez 
Jana Pawła II, posyła każdego z nas: „Trzeba 
przekazywać światu ogień miłosierdzia. W mi-
łosierdziu 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

można dotknąć. Ale to, co nowe i sięga-
jące ponad czas i przestrzeń jest niewi-
dzialne. 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 Ko-
ściołowi: „jeśli nie dotknę, nie uwierzę”. 
Ale nie zamykaj umysłu i serca. Za jakiś 
czas Bóg, Jezus, Kościół znowu zaaran-
żują sytuację, gdy problem wróci. Nie 
powtarzaj wtedy z uporem dziecka „jeśli 
nie dotknę, nie uwierzę”. Jeśli cię otuma-
nili ludzie, którzy nie widzą świata dalej, 
jak na odległość własnego nosa, bądź 
od nich mądrzejszy. Bo ja nie znam – ani 
osobiście, ani z historii – przegranych z 
powodu wiary. Przeciwnie – święci, któ-
rych spotkałem w życiu, także ci, o któ-
rych tylko czytałem, to ludzie wielkiej wy-
granej. W ich życiu nic się nie kończyło. 
Więcej – w nich zmartwychwstanie było 
widać już w tym życiu. W życiu każdego 
z nas powinno być widać zmartwych-
wstanie, początek nowego świata.

x. Tomasz Horak

NIE ZNAM PRZEGRANYCH


