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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

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: 9.00-10.45 oraz od 16.00-
17.45. 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

PIERWSZE CZYTANIE Iz 6, 1-2a.3-8
Powołanie Proroka 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana, 
siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a 
tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny 
stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć 
skrzydeł. 
I wołał jeden do drugiego: „Święty, Święty, 
Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna 
jest Jego chwały”. Od głosu tego, który wołał, 
zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła 
się dymem. 
I powiedziałem: „Biada mi! Jestem zgubiony! 
Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i 
mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a 
oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów”. 
Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, 
trzymając w ręce węgiel, który kleszczami 
wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: 
„Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest 
zmazana, zgładzony twój grzech”. 

I usłyszałem głos Pana mówiącego: „Kogo mam 
posłać? Kto by Nam poszedł?”. Odpowiedzia-
łem: „Oto ja, poślij mnie!”. 
Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 15,1-11
Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu 
Chrystusa 
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian 
Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam 
głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwa-
cie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli 
ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba 
żebyście uwierzyli na próżno. 
Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: 
że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie 
z Pismem, że został pogrzebany, że zmar-
twychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem; 
i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, 
później zjawił się więcej niż pięciuset braciom 
równocześnie; większość z nich żyje dotąd, 
niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jaku-
bowi, później wszystkim Apostołom. W końcu, 
już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako 
poronionemu płodowi. 
Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich 
apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo 
prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską 
Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi ła-
ska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, 
pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, 
co prawda, lecz łaska Boża ze mną. 

Intencje mszalne od 07.02. do 14.02.2010 r.
Niedziela 7.02. – 5 niedziela zwykła 
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 7).
8:30 + Sławomira i cr. Baranów.
10:00 + Wiesława Kalinowskiego (10 r. 
śm.)
11:30 + Jerzego Skwarczyńskiego (21 r. 
śm.)
13:00 Za Parafian
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 + Genowefę (20 r. śm.) i Henryka 
Grupińskich, Justynę Grupińską w miesiąc 
po śm..
Poniedziałek 8.02. 
6:30 + Mariana i cr. Zajdlerów
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 8).
8:30 
18:00 + Helenę i Stefana Kaczyńskich
Wtorek 9.02. 
6:30 

Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak 
wyście uwierzyli. 
Oto słowo Boże. 
EWANGELIA Łk 5,1-11
Zostawili wszystko i poszli za Jezusem 
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 
Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, 
aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem 
Genezaret, że zobaczył dwie łodzie, stojące przy 
brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. 
Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szy-
mona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. 
Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. 
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń 
na głębię i zarzućcie sieci na połów”. A Szymon 
odpowiedział: „Mistrzu, przez całą noc pracowa-
liśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo 
zarzucę sieci”. Skoro to uczynili, zagarnęli tak 
wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się 
rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, 
żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili 
obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. 
Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do 
kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem 
człowiek grzeszny”. I jego bowiem, i wszystkich 
jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, 
jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów 
Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. 
Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd 
ludzi będziesz łowił”. I przyciągnąwszy łodzie do 
brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim. 
Oto słowo Pańskie. 

7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 9).
7:00 + Aleksandra Zielińskiego (mies. po 
pog.)
8:30 
18:00 + Scholastykę Przywóską, Zofię, 
Antoniego, Henryka Wilińskich
Środa 10.02. 
6:30 
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 10).
7:00 + Mieczysława Badurskiego (1 r. 
śm.)
8:30 
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Po-
mocy
+ Stanisława i cr. Paduchów. + Jana Podo-
basa (25 r. śm.), Wiesława Witowskiego (3 
r. śm).
Czwartek 11.02. – NMP z Lourdes
6:30 
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 11).
8:30 W int. chorych
18:00 + Floriannę i Antoniego Jurkow-
skich.
Piątek 12.02. 
6:30 
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 12).
7:00 + Elżbietę Truszkowką (2 r. śm.)
8:30 + Mariannę Domańską (w 1 r. śm.)
18:00 + Andrzeja Jarząbka (15 r. śm.) Wła-
dysława Jarząbka.
Sobota 13.02. 

6:30 + Stanisławę Bulik (7 r. śm.)
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 13).
7:00 + Marię i Kazimierza Sarneckich, 
Emmę Wajs
8:30 + Janinę Dzioba (w 5 r. śm.)
18:00 + Eugenię (5 r. śm.) i Piotra (6 r. śm.) 
Ładyżyńskich
Niedziela 14.02. – 6 niedziela zwykła 
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 14).
7:00 + Stefana Muranowicza (10 r. śm.)
8:30 + Halinę i Adama Krawczyków oraz 
ich rodziców
10:00 O Boże błog. i opiekę M Bożej dla 
Julii i Weroniki Wielgosz ( z okazji ur.)
11:30 + Klotyldę Wojdat (9 r. śm.) i cr. 
Wojdatów i Gładyszów
13:00 Za Parafian
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII –  O 
szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie i Boże 
błog. dla dziecka, matki i całej rodziny 
18:00 + Stefana Czyżewskiego (6 r. śm.), 
jego rodziców Józefę i Józefa, oraz Andrze-
ja Jarząbka.
Ogłoszenia duszpasterskie 07.02.2010. 

5 Niedziela zwykła
wDzisiaj I niedziela miesiąca – po 

Mszy św. o godz. 13.00 adoracja Najśw. 
Sakramentu.
wW czwartek, 11 lutego, we wspo-

mnienie Matki Bożej z Lourdes, bę-
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dziemy obchodzić Światowy Dzień 
Chorego. Zapraszamy na Msze św. 
rano o godz. 6.30, 7.00, 8.30 i po połu-
dniu o godz. 18.00. Specjalna Msza św. 
w intencji chorych o godz. 8.30.
wPrzed nami ostatnie dni karnawału. 

Przeżyjmy je w duchu chrześcijańskiej 
radości, która zawsze musi się łączyć z 
odpowiedzialnością za swoje czyny.
wTrwa przygotowanie dorosłych do 

przyjęcia sakramentu Bierzmowania. 
Spotkania w każdą niedzielę o godz. 
19.00 w sali na plebani. 

W tym tygodniu w liturgii wspomi-
nać będziemy:

·W środę, 10 lutego, świętą Schola-
stykę, siostrę świętego Benedykta, któ-
ra od dzieciństwa poświęciła się wy-
łącznie Bogu i była dla swojego Brata 
wsparciem w jego wielkim dziele two-
rzenia reguły zakonnej.

OTO JA, POŚLIJ MNIE !
Potrzebni światu

Papież na Kubie... Pamiętacie tę wizy-
tę Jana Pawła II sprzed wielu już lat. Póź-
niej tę jubileuszową w roku 2000 w Ziemi 
Świętej. Ci ludzie – jedni tłamszeni przez 
dziesięciolecia komunistycznej dyktatu-
ry, drudzy – niechrześcijanie i na dodatek 
walczący ze sobą... Wszyscy oni na papie-
ża czekali. A przed ponad dwudziestu laty, 
gdy po raz pierwszy był w Polsce... Czy 
Polska tego potrzebowała? A czy potrzebo-
wała Kuba? Tak, ludzie ciągle potrzebują 
papieża.

Pamiętam historię pewnej malutkiej pa-
rafijki w górach: staruszek proboszcz, miał 
przejść na emeryturę, biskup postanowił zli-
kwidować parafię. Była zbyt mała, a księży 
brakowało w rozrastających się miejskich 
parafiach. Ludzie otoczyli staruszka dodat-
kową troską, został między nimi, a biskup 
ujęty ich postawą, pozostawił parafię, po 
kilku latach posłał tam młodszego księdza, 
a proboszcz – senior dożył swoich dni mię-
dzy parafianami.

Czy tylko ksiądz jest potrzebny? By-
łem kiedyś proboszczem w podmiejskiej 
wiosce. Przełożona sióstr zdecydowała 
zlikwidować tam placówkę. Za mało sióstr 
było. Ludzie rok chodzili, prosili, aż w 
końcu klasztor przywrócono. Co by nie 
powiedzieć, potrzebujemy tych, którzy są 
spośród nas, ale posłani do nas. Posłani do 
ludzi przez Jezusa. Potrzebujemy kapła-
nów, a także kobiet i mężczyzn przez śluby 
zakonne oddanych Bogu i ludziom.

Wybrani przez Jezusa
Słuchaliśmy dziś tajemniczej relacji 

Izajasza. Usłyszał w widzeniu słowa: Kogo 
mam posłać? Kto by poszedł w naszym 
imieniu? – Pytał Bóg. Oto ja, poślij mnie! – 
Odpowiada człowiek. Posłany przez Boga 
podejmuje się proroczej misji mówienia w 
imieniu Boga. Jako człowiek jest niedosko-
nały, sam mówi o sobie: Jestem człowie-
kiem o nieczystych wargach i mieszkam 
pośród ludu o nieczystych wargach. Coś 
podobnego przeżył Szymon Piotr, rybak 
z nad jeziora Galilejskiego: Odejdź ode 
mnie, Panie – mówi do Jezusa – bo jestem 
człowiek grzeszny.

A jednak tych zwykłych, słabych, a nie-
raz grzesznych ludzi Bóg powołuje na swo-
ich wysłanników: Nie bój się, odtąd ludzi 
będziesz łowił – mówi Jezus do Szymona 
Piotra. Prorok Izajasz powołany nadzwy-
czajną wizją. Szymon i jego przyjaciele 
– bezpośrednio przez samego Jezusa. – A 
dziś?

Pierwsze znaki powołania to naturalne 
cechy młodego człowieka:

•   życzliwość i wrażliwość,
•   radosne usposobienie,
•   wiara i ukochanie liturgii,
•   spokój jaki odnajdują na modlitwie.
•   Potrzebna jest też łatwość nauki.
Gdy ktoś obdarzony takimi cechami 

odczuje skierowane wprost do serca we-
zwanie, pragnienie pójścia drogą kapłań-
stwa lub zakonnego życia, można mieć 
pewność, że woła Bóg.

Spośród nas
Czy Bóg powołuje do swej służby także 

spośród nas? Z naszych rodzin? – Jestem 
przekonany, że tak. Powiem więcej: jestem 
przekonany, że powołuje o wiele częściej, 
niż nam się zdaje. Dlaczego więc nie ma 
spośród nas księdza? Dlaczego tylko jed-
na siostra zakonna? Dlaczego tylko jeden 
chłopak w nowicjacie zakonnym? – Otóż 
powołanie do służby Bogu i ludziom musi 
zostać usłyszane – tu nie do przecenienia 
jest rola otoczenia, w którym młody czło-
wiek żyje, jego rodziny, sąsiedztwa, całej 
parafii.

•   Jeśli w środowisku nie ma miejsca, 
albo za mało miejsca na sprawy ducha: na 
naukę, na kulturę, na modlitwę;

•   jeśli nie ma miejsca na wspólne dzia-
łanie, na wspólne sprawy wioski i parafii;

•   jeśli rozbite jest poczucie wspólno-
ty sąsiedzkiej i w ogóle ludzkiej – w takim 
środowisku młodemu człowiekowi nawet 
do głowy nie przyjdzie, że Bóg może wo-
łać.

Gdy Boże wołanie zostanie usłysza-
ne, młody chłopak czy dziewczyna muszą 
mieć odwagę pójść za tym głosem. W tym 
musi pomóc rodzina i najbliżsi – koledzy, 
czy przyjaciele. Pamiętam taką parę liceali-
stów z Bytomia; to była para zakochanych 

nastolatków. On chciał być misjonarzem. 
Ona go nie tylko nie odwodziła, ale poma-
gała zdobyć się i na odwagę, i na ofiarę. 
A i sama ofiarowała Bogu swą miłość. On 
od wielu lat jest misjonarzem w Południo-
wej Ameryce. Ona wybrała samotną drogę 
przez życie. Przyjaźnią się dalej.

Pierwszą drogą pomocy jest modlitwa. 
Nawet wtedy, gdy chłopak czy dziewczyna 
mają dopiero 12 – 13 lat. Już wtedy moż-
na dostrzec oznaki Bożego wołania. I już 
wtedy potrzeba modlitwy. Ja nieustannie 
modlę się – nie tyle „o powołania”, ale za 
konkretne osoby, bo widząc w nich wspo-
mniane przed chwilą cechy, mogę się do-
myślać, że Pan je woła.

Bóg zapyta ich w którymś momencie, 
jak Izajasza: Kogo mam posłać? Kto nam 
pójdzie? A potem pośle ich jak Szymona 
Piotra: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz 
łowił. Tylko żebyśmy nie zmarnowali żad-
nego daru, jakim jest powołanie z naszych 
rodzin, z naszej parafii. Potrzebujemy tych, 
którzy są spośród nas, ale posłani do nas. 
Do ludzi – przez Jezusa. A wam, chłopcy 
i dziewczęta, których Pan woła, powiem, 
że drogą powołania możesz pójść tylko 
wtedy, gdy sam dokonasz wyboru. Decy-
zja najczęściej zapada w ułamku sekundy 
– dlatego masz czas na nią. Jak Izajasz po-
wiesz wtedy: Oto ja, poślij mnie!

Ks. Horak

O Boże, Ty mnie stworzyłeś dla 
ściśle określonej misji, powierzając 
mi zadanie, którego nie powierzyłeś 
nikomu innemu... w pewnym stopniu 
również i ja jestem potrzebny Two-
im. boskim planom... jeśli upadnę, Ty 
możesz wybrać kogo innego; wiem 
o tym, że możesz wzbudzić z kamieni 
nowych synów Abrahamowi, lecz to 
nie przeszkadza, abym miał udział w 
Twoim dziele, o Boże mój, abym był 
ogniwem łańcucha, węzłem łączą-
cym ludzi. Ty nie stworzyłeś mnie na 
próżno... Spraw, abym był posłusz-
ny Twoim przykazaniom i służył Ci 
w moim powołaniu, pełniąc dobro i 
stając się aniołem pokoju i świad-
kiem prawdy, pozostając na miej-
scu, jakie Ty, o Panie, mi przezna-
czyłeś (J. H. Newman).


