
Biuletyn Parafialny nr 22 (698) NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 31.05.2009

PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Rdz 3,9-15.20 lub Dz 1,12-14; Ps 87,1-3.5-6; 
Łk 1,28; J 2,1-11 lub J 19,25-27; WT.: Tb (Wlg) 
2,10-23; Ps 112,1-2.7-9; Ef 1,17-18; Mk 12,13-17; 
ŚR.: Tb (Wlg) 3,1-11.16-17; Ps 25,2-7bc.8-9; 2 Tm 
1,10b; Mk 12,18-27; CZ.: Tb (Wlg) 6,10-11; 7,1.9-
17; 8,4-10; Ps 128,1-5; Ps 119,34; Mk 12,28b-34; 
PT.: Tb (Wlg) 11,5-17; Ps 146,1-2.6c.7-10; J 14,23; 
Mk 12,35-37; SB.: Tb (Wlg) 12,1.5-15.20; Ps: Tb 
13.2.6.7; Mt 5,3; Mk 12,38-44.
(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 2, 1-11)
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdo-
wali się wszyscy razem na tym samym miej-
scu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby 
uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały 
dom, w którym przebywali. Ukazały się im też 
języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na 
każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali 
napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić 
obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał 
mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie poboż-
ni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. 
Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie 
i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w 
jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy 
przemawiają, nie są Galilejczykami? - mówili 
pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każ-

dy z nas słyszy swój własny język ojczysty? 
- Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy 
Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i 
Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części 
Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z 
Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i 
Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych 
językach wielkie dzieła Boże.
CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU 
ŚWIĘTEGO PAWŁA DO KORYNTIAN (1 
Kor 12, 3b-7. 12-13)
Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha 
Świętego: „Panem jest Jezus”. Różne są dary 
łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje 
posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie 
działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszyst-
kiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia 
się Duch dla [wspólnego] dobra. Podobnie 
jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu 
członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż 
są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z 
Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym 
Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno 
Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolni-
cy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni 
jednym Duchem.

Intencje mszalne od 31.05. do 07.06.2009 r.
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.
15:00 
18:00 Dz.-bł. w 18 r. urodzin Martyny Wisiń-
skiej.
Poniedziałek 1.06. – Św. Justyna, męczenni-
ka
7:00 + Stanisława Haryckiego (6 r. śm.).
7:00 + Jana Pszczołę (38 r. śm.).
7:00 + Anielę Choroś.
9:00 + Kazimierza Drewicza (Gr. 1).
9:00 + Hipolita i Anielę Tarasiuków i cr. Tara-
siuków.
18:00 + Mariannę, Józefa, Kazimierza, Eliasza i 
Jerzego z cr. Kozaków.
Wtorek 2.06. 
7:00 + Kazimierza Drewicza (Gr. 2).
7:00 + Ryszard Kowalczyk (2 r. śm.), Julię Dyc 
(1 r. śm.)
7:30 + Mariana Krupę (3 r. śm.)

S Ł O WA  E WA N G E L I I  W E D Ł U G 
ŚWIĘTEGO JANA (J 20, 19-23)
Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie 
przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte 
z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął 
pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powie-
dziawszy, 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.

18:00 + Sławomira, Janinę, Józefa, Janinę, Bo-
lesława, Zofię, Stanisława Baranów; Ignacego 
Zakrzewskiego.
Środa 3.06. - Świętych męczenników Karola 
Lwangi i towarzyszy
7:00 + Kazimierza Drewicza (Gr. 3).
7:00 + Helenę Głowala (mies. po śm.)
7:30 + Piotra Szewczyka (mies. po śm.).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. w 25 r. święceń ks. Prob. Kazimierza 
Gniedziejko.
O bł. Boże dla ks. Leszka w dniu im.
+ Adolfa Głowalę i jego rodziców; + Jerzego 
Plucińskiego (14 r. śm.); + Tomasza i Włodzi-
mierza Wieremiejuka; + Lucjana Bogusza;
Czwartek 4.06. 
7:00 + Kazimierza Drewicza (Gr. 4).
7:00 + Janinę Modlińską (mies. po śm.)
7:00 + Zofię Muchę.
7:30 + Jerzego Oliszewskiego (mies. po śm.).
18:00 + Leokadię i Bolesława Sternów.
Piątek 5.06. – Św. Bonifacego, biskupa i mę-
czennika
7:00 + Kazimierza Drewicza (Gr. 5).
7:00 + Ewę Michalską (mies po śm.).
7:30 + Stefanię Leszko (12 r. śm.), Aleksandra 
Leszko (20 r. śm.), Eugenię Orzełowską (1 r. 
śm.).
16:30 + Aleksandrę i Stefana Ornochów
18:00 MSZA ZBIOROWA
+ Władysława, Franciszkę, Krystynę Fraczek, 
Piotra, Aleksandrę i Stanisławę Jagodzińskich; 
+ Genowefę i Tadeusza Pawłowskich, Lecha 
Burzyńskiego. 
Sobota 6.06. 
7:00 + Kazimierza Drewicza (Gr. 6).
7:00 + Tadeusza (9 r. śm.) i Danutę Miłodrow-
skich.
7:00 + Czesława Zawadę (mies. po śm.).
7:30 + Antoniego Ołdaka (mies. po śm.)
7:30 + Annę i Jana Dull oraz ich rodziców Ma-

rię i Pawła Choroszewskich, Joannę i Marcina 
Dull.
15:00 Ślub: Grzegorz Wróbel i Katarzyna Mo-
czalska.
18:00 MSZA ZBIOROWA
Dz.-bł. w 10 r. ślubu Katarzyny i Dariusza Ko-
walskich z prośbą o bł. Boże i opiekę MB.
+Władysława (8 r. śm.) i Andrzeja Jarząbków. 
+Wojciecha Lachowicza (2 r. śm.), Stanisława 
i Antoniego Lachowiczów, Bolesława i Włady-
sława Cudnych. + Grzegorza Hajduka.
Niedziela 7.06. – TRÓJCY PRZENAJ-
ŚWIETSZEJ
7:00 + Irenę i Stefana Zacieskich.
8:30 + Kazimierza Drewicza (Gr. 7).
8:30 + Edwarda, Mariana, Halinę, Benedykta, 
Józefę Ciesielskich, Józefę i Michała Wojda.
10:00 Dz.-bł. r. ślubu Jana i Janiny z prośbą o bł. 
Boże dla Jubilatów , dzieci i wnuków.
11:30 + Michała i Małgorzatę Borowieckich.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Jana Łysiaka (11 r. śm.) i jego rodzi-
ców.
Ogłoszenia duszpasterskie 31.05.2009. 

Ur. Zesłania Ducha Świętego
wW dzisiejszą uroczystość, nazywaną w 

Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się 
okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, 
nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą 
Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej 
zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowa-
dził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co 
słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa ozię-
błe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A 
my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, 
jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w 
Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć 
w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On 
wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy 
się na Jego światło i pamiętajmy, że każda 
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Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięć-
dziesiątnicą! 
wJutro, w poniedziałek, 1 czerwca (tra-

dycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), ob-
chodzimy święto Najświętszej Maryi Panny 
Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykań-
skiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy 
Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświęt-
szej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie 
całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. 
Zamykając drugą sesję soborową papież 
Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. 
Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką 
Maryja pełni w historii zbawienia i mistycz-
nym Ciele Chrystusa – Kościele. Msze św. o 
godz. 7.00. 9.00 i 18.00.
wW poniedziałek obchodzimy też Dzień 

Dziecka. Nie szczędźmy modlitwy naszym 
pociechom, które są przecież przyszłością 
rodzin, Narodu i Kościoła. Niech nie zabrak-
nie – nie tylko dzisiaj! – czułych słów miło-
ści i akceptacji. Czasami łatwo jest dawać, 
ale dawać siebie jest najtrudniej. Pamiętaj-
my o dzieciach, które są kochane za mało, o 
dzieciach niechcianych, które nie mają domu 
rodzinnego, nie doświadczyły czułości ro-
dzicielskiej. Może są gdzieś w pobliżu i wy-
starczy drobny gest z naszej strony, aby także 
im przysporzyć odrobinę radości! 
wW czerwcu z codzienną Eucharystią łą-

czymy nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
– codziennie o godz. 17.30. Wpatrujmy się 
w otwarte Serce Zbawiciela i prośmy jak naj-
częściej, nie tylko w czerwcu: „Jezu, uczyń 
serca nasze według Serca Twego” i nie zry-
wajmy naszej przyjaźni z Bogiem!
w3 czerwca (we środę) mija 25 rocznica 

święceń kapłańskich ks. proboszcza. Za-
praszamy w tym dniu do kościoła na godz. 
18.00 – podczas Nowenny do MB Nieustają-
cej pomocy i Mszy św. wieczornej będziemy 
chcieli dziękować Bogu za dar 25 lat kapłań-
skiego posługiwania. Warto przynieść jakieś 
ciasto, gdyż po Mszy św. chcemy spotkać 
się przy herbacie. Będzie również okazja 
do dziękczynienia Bogu za dar kapłaństwa 
w niedzielę za tydzień podczas Mszy św. o 
godz. 13.00.
wW tym tygodniu przypada pierwszy 

czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 
miesiąca. Okazja do pierwszopiątkowej spo-
wiedzi świętej rano i po południu od godz. 
16.15.
wDzisiaj młodzież naszej parafii (pod prze-

wodnictwem ks. Pawła) zbiera do puszek 
ofiary na akcję letnią – dofinansowanie obo-
zu młodzieżowego i pielgrzymki rowerowej 
do Częstochowy. 
wW niedzielę za tydzień (7 VI) będzie-

my obchodzili drugi Dzień Dziękczynienia. 

W tym dniu będzie też okazja do wsparcia 
budowy Świątyni Opatrzności Bożej – od-
będzie się ogólnopolska akcja zbiórki do pu-
szek ofiar na ten cel. Z racji I niedzieli mie-
siąca po Mszy św. o godz. 13.00 odbędzie się 
Adoracja i Procesja Eucharystyczna.
wZbliża się Uroczystość Bożego Ciała 

– kiedy ulicami naszego miasta udamy się w 
Procesji Eucharystycznej. Trasa jak w roku 
ubiegłym: ul. 3 Maja, Polna, Wawerska i Ko-
pernika. Prosimy też, by zgodnie ze zwycza-
jem przygotować ołtarze Bożego Ciała: 
- I ołtarz – Stowarzyszenie Forum Chrześci-
jańskie i Kościelna Służba Porządkowa To-
tus Tuus, 
- II ołtarz – Straż Pożarna, 
- III ołtarz – Młodzież Ruchu Światło-Życie, 
- IV ołtarz – Okoliczni mieszkańcy ul. Ko-
pernika.  
W tym tygodniu patronują nam:
3 VI – św. Karol Lwanga i jego Towarzysze, 
męczennicy z Ugandy w Afryce, którzy oddali 
życie dla Chrystusa w 1886 roku (wspomnie-
nie obowiązkowe);
5 VI – św. Bonifacy (673-754), biskup i mę-
czennik, benedyktyn, wielki misjonarz i apo-
stoł Niemiec (wspomnienie obowiązkowe);
6 VI – bł. Maria Karłowska (1865-1935), za-
łożycielka Zgromadzenie Sióstr Pasterek od 
Opatrzności Bożej (wspomnienie dowolne).

Księże Proboszczu, 
z okazji XXV rocznicy przyjęcia 
przez Księdza sakramentu świę-
ceń, w imieniu parafian pragniemy 
złożyć najlepsze życzenia przede 
wszystkim Bożej radości, aby to-
warzyszyła ona w każdym dniu 
kapłańskiej posługi, oraz wielu 
życzliwych serc ludzkich, goto-
wych przyjść z pomocą w głoszeniu 
Dobrej Nowiny. Modlimy się, by 
Bóg błogosławił Cię oraz obdarzał 
nieustannie swoją łaską i pokojem. 
Niech przedłuża lata Twego ży-
cia i pozwoli jak najowocniej dalej 
służyć budowaniu Królestwa Bo-
żego na ziemi. 

Księdzu Leszkowi Szwedkowiczowi 
z okazji Imienin 

ogromu łask bożych i mocy Ducha Świętego 
oraz opieki Matki Bożej i udanej współpracy 

z własnymi przełożonymi 
i niemniej udanej współpracy z ogółem wiernych
       życzą parafianie

Nabo¿eñstwo majowe przy szklannej kaplicze przy ulicy Owalnej
Nabo¿eñstwa majowe przy józefowskich kapliczkach coraz mocniej wpisuj¹ siê 
w tradycjê naszej parafii. S¹ okazj¹ do spotkania najbli¿szych s¹siadów na wspólnej 
modlitwie - s¹ te¿ okazj¹ do dawania œwiadectwa wiary. Przychodz¹ dzieci, 
m³odzie¿, doroœli, osoby starsze. Dziêkujemy wszystkim organizatorom
i uczestnikom nabo¿eñstw przy kapliczkach za ich udzia³ w tych podnios³ych 
uroczystoœciach - redakcja.

¯yczenia dla Dzieci
Z okazji Dnia Dziecka, ¿yczymy wszystkim 
Dzieciom z naszej parafii, by by³y radoœci¹ dla 
swoich rodziców i opiekunów, by wzrasta³y w 
wierze, w mi³oœci, by zdobywa³y wiedzê, która 
pomo¿e im s³u¿yæ spo³eczeñstwu w którym ¿yj¹, 
by Bóg Ojciec mia³ dla nich zawsze 
rozpromienione oblicze i b³ogos³awi³ ich 
poczynaniom - redakcja


