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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Dz 19,1-8; Ps 68,2-7; Kol 3,1; J 16,29-33; 
WT.: Dz 20,17-27; Ps 68,10-11.20-21; J 14,16; J 
17,1-11a; ŚR.: Dz 20,28-38; Ps 68,29-30.33-36; 
J 17,21; J 17,11b-19; CZ.: Dz 22,30;23,6-11; Ps 
16,1-2.5.7-11; J 17,21; J 17,20-26; PT.: Dz 25,13-
21; Ps 103,1-2.11-12.19-20; J 14,26; J 21,15-19; 
SB.: Dz 28,16-20.30-31; Ps 11,4.5.7; J 16,7.13; J 
21,20-25.
(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 1,1-11)
Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszyst-
kim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku 
aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świę-
tego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, 
a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej 
męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się 
im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie 
Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im 
nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obiet-
nicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie - /mówił/ 
- Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie 
ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali Go 
zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz 
królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza 
to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił 
swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na 
was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 
świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w 

Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach 
uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał 
Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpa-
trywali się w Niego, jak wstępował do nieba, 
przystąpili do nich dwaj mężowie w białych 
szatach. I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego 
stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, 
wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak 
widzieliście Go wstępującego do nieba.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
DO EFEZJAN (Ef 1,17-23)
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec 
chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia 
w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] 
wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, 
czym jest nadzieja waszego powołania, czym 
bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród 
świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy 
względem nas wierzących - na podstawie 
działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, 
gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po 
swojej prawicy na wyżynach niebieskich, 
ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i 
Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym 
imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, 
ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego 
stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko 
Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, 

Intencje mszalne od 24.05. do 31.05.2009 r.
Niedziela 24.05. – 7 Niedziela Wielkanocna - 
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
7:00 + Kazimierę i Jana Gąsiorowskich (Gr. 
24).
7:00 + Mariusza Kisiela (Gr. 24).
8:30 + Cr. Szcześniaków, Piwowarskich i Ru-
bajów.
8:30 + Mieczysława Kmiecia (1 r. śm.).
10:00 Dz.-bł. w 1 r. ślubu Małgorzaty i Krzysz-
tofa Floriańczyków z prośbą o bł. Boże, wszel-
kie potrzebne łaski i opiekę MB.
11:30 Uroczystość Rocznicy Pierwszej Komu-
nii Świętej.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Józefa (55 r. śm.) i cr. Mochów, Miszta-
lów i Chwałków.
Poniedziałek 25.05. 
7:00 + Kazimierę i Jana Gąsiorowskich (Gr. 
25).
7:00 
7:30 + Mariusza Kisiela (Gr. 25).
7:30 + Wacława Mazura (25 r. śm.).
18:00 + Marię Konieczną.
Wtorek 26.05. - Św. Filipa Nereusza, prezbi-
tera
7:00 + Kazimierę i Jana Gąsiorowskich (Gr. 

Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi 
sposobami.
S Ł O WA  E WA N G E L I I  W E D Ł U G 
ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 16,15-20)
I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy 
i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie 
uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwie-
rzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe 
duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić 
będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego 
wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce 
kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z 
nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po 
prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię 
wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził 
naukę znakami, które jej towarzyszyły.

26).
7:00 + Helenę i Józefa Pawłowskich, Genowefę 
i Mariana Oleszkiewiczów, cr. Nojszewskich, 
Pawłowskich i Oleszkiewiczów.
7:00 + Michała i Filipinę Czopek, Feliksa i Zo-
fię Kulentych.
7:00 + Krystynę Kordzik.
7:30 + Mariusza Kisiela (Gr. 26).
7:30 + Irenę Kosecką.
18:00 + Stanisławę, Ludwika, Henryka, Rozalię 
i Stanisława Witanów; Józefę i Jana Truszew-
skich, Sewerynę i Kazimierza Boguckich, Gu-
stawa Repsza i Eugeniusza Książka.
Środa 27.05. 
7:00 + Kazimierę i Jana Gąsiorowskich (Gr. 
27).
7:00 + Lucjana Bogusza.
7:00 + Zofię Muchę.
7:30 + Mariusza Kisiela (Gr. 27).
7:30 + Józefa Nowosielskiego.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
O bł. Boże i opiekę MB dla Eweliny Zamęckiej 
w 22 r. urodzin.
Czwartek 28.05. 
7:00 + Kazimierę i Jana Gąsiorowskich (Gr. 
28).
7:00 + Eugeniusza Rusaka.
7:00 + Lucjana Bogusza.
7:30 + Mariusza Kisiela (Gr. 28).
7:30 O bł. Boże dla cr. Nowakowskich: Piotra i 
Agnieszki z dziećmi Weroniką i Rafałem.
18:00 + Zofię i Józefa Kropiewnickich, Kata-
rzynę i Józefa Jarząbków, Andrzeja i Władysła-
wa Jarząbków.
Piątek 29.05. – Św. Urszuli Ledóchowskiej, 
dziewicy
7:00 + Kazimierę i Jana Gąsiorowskich (Gr. 
29).
7:00 + Marię Pantus.

7:00 Dz.-bł. w 11 r. ślubu Kamili i Radosława 
oraz syna Bartosza.
7:30 + Mariusza Kisiela (Gr. 29).
7:30 Dz.-bł. w r. urodzin Katarzyny z prośbą o 
bł. Boże dla cr.
18:00 Dz.-bł. w 10 r. ślubu Henryki i Jana.
Sobota 30.05. - 
7:00 + Kazimierę i Jana Gąsiorowskich (Gr. 
30).
7:00 + Mariusza Kisiela (Gr. 30).
7:00 + Feliksa Falińskiego, cr. Falińskich i Żo-
łądków.
7:00 + Ryszarda Kowalczyka i Annę Woronec-
ką (2 r. śm. obojga).
7:30 + Stanisława i Bonifacego Haryckich.
7:30 Dz.-bł. w 1 r. ślubu Katarzyny i Radosława 
Kaczyńskich z prośbą o bł. Boże i opiekę MB.
17:00 Ślub: Michał Oliszewski i Anna Kuni-
kowska.
18:00 Ślub: Konrad Trąbiński i Paulina Za-
krzewska.
Niedziela 31.05. – ZESŁANIE DUCHA 
ŚWIĘTEGO 
7:00 + Sabinę  i Wacława Pogorzelskich.
8:30 + Stefanię (33 r. śm.) i Jana (18 r. śm.) oraz 
Wacława Żaczków, Helenę Gugałkę.
10:00 + Kazimierza i Ewę Cicheckich, Balbinę 
i Józefa Falińskich.
11:30 + Aleksandra (7 r. śm.) i Janinę Orzełow-
skich, Mariannę Kasperską, Stanisława Jaronia.
13:00 Za Parafian.
18:00 Dz.-bł. w 18 r. urodzin Martyny Wisiń-
skiej.

Ogłoszenia duszpasterskie  24.05.2009. 
VII Niedziela Wielkanocna 

Ur. Wniebowstąpienia Pańskiego
wDziś uroczystość Wniebowstąpienia Pań-

skiego. W Kościele jest obchodzona już od V 



 Kontakt z Redakcj¹ Biuletynu poprzez Kancelariê Parafialn¹. Nak³ad 1000 egz.  www.parafiajozefow.pl

wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, 
powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę 
nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszyst-
kich do siebie” (J 12,32). I tłumaczył im, że 
Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać 
Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego 
siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymie-
rza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się 
za nami, aby przygotować nam miejsce. My 
wpatrujemy się w górę, każdego dnia podą-
żamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, 
krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do 
tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa 
obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Du-
cha Świętego, który nieustannie nas wspiera i 
pociesza.
wDzisiaj w naszym kościele podczas Mszy 

św. o godz. 11.30 odbędzie się Uroczystość 
Rocznicowa I Komunii św.
wPrzez kolejne majowe dni razem z Ma-

ryją modlitewnie oczekujemy na Zesłanie 
Ducha Świętego w Dzień Zielonych Świąt. 
Z codzienną Eucharystią i majowym nabo-
żeństwem łączymy także nowennę do Ducha 
Świętego. Włączmy się licznie w tę modlitwę, 
wiedząc, jak bardzo jest nam potrzebne Jego 
światło i pociecha.
wWe wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień 

Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pa-
mięci o naszych mamach, tych żyjących i 
tych, które Pan Bóg przywołał już do siebie. 
Wszystkich zapraszam na wspólną Euchary-
stię i modlitwę, podczas której przez wsta-
wiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, 
Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze 
mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy 
prosić o potrzebne łaski w ich codziennym 
utrudzeniu. 
wW czwartek, 28 maja, przypada rocznica 

śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego, Prymasa Tysiąclecia (1981 r.).

W przyszłą niedzielę, 31 maja, przypada 
uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
W tym tygodniu patronują nam:
15 V – św. Beda Czcigodny (673-735), prezbiter 
i Doktor Kościoła (wspomnienie dowolne); tego 
samego dnia – św. Grzegorz VII (1028-1085), 
papież i wielki reformator Kościoła (wspomnie-
nie dowolne);
26 V – św. Filip Nereusz (1515-1595), znany z 
dobroci rzymski kapłan, doradca papieży, zało-
życiel Bractwa Trójcy Świętej i słynnego Ora-
torium, w którym gromadził innych kapłanów, 
zakonników, mieszczan, kupców, artystów na 
wspólnej modlitwie, spotkaniach, osobistych 
rozmowach, czytaniach duchowych, konferen-
cjach i dyskusjach na aktualne tematy, rekolek-
cjach; Oratorium to było otwarte dla wszystkich 
ludzi dobrej woli (wspomnienie obowiązkowe);
27 V – św. Augustyn z Canterbury, biskup, apo-
stoł Anglii z VI wieku (wspomnienie dowolne);
29 V – św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), 
założycielka zgromadzenia Sióstr Urszulanek 
Serca Jezusa Konającego, zwanych urszulanka-
mi szarymi, z domem macierzystym w Pniewach, 
wielka wychowawczyni i opiekunka młodzieży 
(wspomnienie obowiązkowe);
 30 V – św. Jan Sarkander (1576-1620), kapłan 
i męczennik za wiarę pochodzący ze Skoczowa 
(wspomnienie obowiązkowe).

Kochana Mamo!
Dziękuję Ci

za Twoją Miłość,
którą obdarzasz 

mnie,
za Twoją troskę,

opiekę,
za atmosferę,
którą tworzysz 

w domu
Twoje dziecko

Z okazji Dnia Mamy błogosławień-
stwa Bożego i radości z pociech dla 
wszystkich Mam z naszej parafii
 życzy redakcja biuletynu

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
UROCZYSTOŚĆ

Jezus jest blisko
Góra Oliwna – z niej widok na całą Jerozo-

limę. I wtedy, i dziś. Co widać? Miasto, duże i 
rozległe miasto. Jak na wyciągnięcie ręki widać 
świątynię. Dzisiejsza jest inna niż tamta wtedy, 
ale na tym samym wzgórzu i wciąż jest miejscem 
modlitwy. Tyle, że od wielu setek lat modlą się 
tam, wyznając też jedynego Boga, muzułmanie. 
Zaś u stóp świątynnego muru modlą się Izraelici, 
wyznawcy tego samego Boga. Na miasto z Góry 
Oliwnej patrzył wtedy Jezus, patrzyli jego ucznio-
wie, patrzyła Maryja. On widział więcej, bo przed 
oczyma Jezusa była cała przyszłość – i świę-
tego miasta, i wspólnoty jego uczniów, i całej 
ludzkiej rodziny. Chciał, by uczniowie poszli do 
wszystkich, do świata, by szli uczniowie uczniów 
i swoim słowem – ale i swoim postępowaniem 
– świadczyli o Nim, o Ewangelii, o prawdzie i 
o życiu. Dlatego im przykazał: Będziecie moimi 
świadkami aż po krańce ziemi.

A kto to jest świadek? Ten, który coś widział, 
słyszał, jest więc przekonany o jakiejś sprawie, o 
wydarzeniach, o ludziach. Uczniowie Jezusa byli 
przekonani, doświadczyli przecież siły Ewangelii 
i na własne oczy widzieli zmartwychwstałego. 
Nawet, gdyby im Jezus nie nakazał iść do świata, 
nie wytrzymaliby w ukryciu. Piotr z Janem kil-
ka tygodni później powiedzą wobec najwyższej 
rady: „My nie możemy nie mówić tego, cośmy 
widzieli i słyszeli”. Prawda, którą znali, była tak 
wielka,  że nie byli w stanie milczeć. I nie chcieli 
– bo Zmartwychwstały kazał im o niej świadczyć. 
Jezus nie został z uczniami w widzialnej postaci. 
Materialna, fizyczna obecność ograniczałaby go i 
stwarzała wiele sytuacji trudnych, niezręcznych, 
a w ludzkim świecie rodzących sprzeciw. Wstąpił 
do nieba – mówimy. Jest z nami Jego duchowa 

obecność, my zaś powinniśmy być świadkami tej 
obecności.

Świat nie bardzo nam wierzy
A świat nie bardzo nam wierzy.. Są i tacy, któ-

rzy to świadectwo zdecydowanie odrzucają. Od 
czasów apostolskich byli i tacy, którzy usiłowali 
świadków Jezusa i Jego Ewangelii siłą uciszać.  
Z tego sprzeciwu wobec Ewangelii rodziły się 
prześladowania, nieraz długotrwałe, często krwa-
we. Wtedy właśnie, w czasie pierwszych prześla-
dowań słowo „świadek”, po grecku martur, stało 
się określeniem chrześcijanina cierpiącego z 
powodu wiary.

 Świat nie bardzo nam wierzy – powiedziałem. 
Musi paść pytanie: dlaczego? Powodów jest wie-
le, to i odpowiedź nie jest prosta. Dziś, w święto 
Wniebowstąpienia Pana, musimy popatrzyć nie 
na świat wokół nas, ale na samych siebie, na 
wspólnotę Kościoła taką, jaką sami tworzymy. 
Bo to przecież nie do kogoś tam mówi Jezus: 
Będziecie moimi świadkami. On to mówi do nas. 
Mówi do mnie, do ciebie... To każdy i każda z nas 
z osobna swoim życiem ma świadczyć o obecno-
ści Jezusa wśród nas, o mocy jego Ewangelii, o 
porywającym cudzie zmartwychwstania.

A tymczasem... A tymczasem zamiast rado-
ści – jest w nas jakieś przygnębienie i szukamy 
sztucznej wesołości. Wystarczy włączyć telewi-
zor, by przerazić się, jak bardzo prymitywne są 
te nasze namiastki radości. A skłócenie między 
nami? I to w różnych obszarach – od rodzin, 
poprzez niepokoje społeczne, aż po politykę. 
Mimo chrześcijańskich korzeni wszędzie krzyk, 
nienawiść, wojna. Nawet Kościół jest rozbity we-
wnętrznie – nie od dziś, od kilkunastu wieków. 
Ileż wojen wywołanych religijnymi sporami prze-
toczyło się przez Europę. 

Czy można się dziwić, że świat nie chce nam 
uwierzyć?

 Z jednej strony czujemy się jakby spokojniej-
si, bo to nie nasze czasy wymyśliły niezgodę, bo 
to nie tylko nam można zarzucić postępowanie 
niegodne naszego chrześcijańskiego powołania. 
Nie pocieszajmy się tym. Bo z drugiej strony każ-
de zdanie Pisma Świętego jest adresowane nie 
tylko do bezpośrednich odbiorców sprzed stule-
ci, ale do mnie, do ciebie, do każdej i każdego, 
kto mówi Jezusowi „wierzę”.

Zatem: Postępujcie w sposób godny powo-
łania, jakim zostaliście wezwani. Tak, tak. Być 
chrześcijaninem – to powołanie, nie przypadek. 
A powołanie to nie tylko jakieś przekonanie, ale 
to dar Kogoś większego ode mnie, to propozycja 
drogi przez życie, zasad, reguł, a przede wszyst-
kim celu tej drogi. Powołanie chrześcijanina to 
propozycja przyjaźni z Bogiem w Jezusie. Bo 
jestem przekonany, że najpełniej można być 
człowiekiem, gdy idzie się przez świat z najdo-
skonalszym spośród nas – z Jezusem, kierując 
się słowem i duchem Jego Ewangelii.

x. Tomasz Horak


