PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE
Biuletyn Parafialny nr 7 (735)

CZYTANIA LITURGICZNE

PIERWSZE CZYTANIE Jr 17,5-8
Błogosławiony, kto pokłada ufność w Bogu
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
To mówi Pan:
„Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w
człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a
od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny
do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega,
gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsca
spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną.
Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w
Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny
do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe
korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia
się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone
liście. Także w roku posuchy nie doznaje

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 16.0017.45. 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

Intencje mszalne od 14.02. do 21.02.2010 r.
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 Andrzeja Jarząbka.
Poniedziałek 15.02.
6:30 + Jana Kaczorka (mies. po śm.).
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 15).
7:00 + Leokadię i Aleksandra Sierpińskich.
8:30
18:00 + Stefanię Dadacz (1 r. śm.) i Ada-

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

14.02.2010

niepokoju i nie przestaje wydawać owoców”.
Oto Słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 15,12.16-20
Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą
naszej wiary
Czytanie z Pierwszego Listu świętego
Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy
spośród was, że nie ma zmartwychwstania?
Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i
Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli
Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest
wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich
grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w
tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy,
jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni
politowania. Tymczasem jednak Chrystus
zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych,
co pomarli. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 6,17.20-26
Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus zeszedł z dwunastoma Apostołami na
dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży
poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu
z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża
Tyru i Sydonu. A On podniósł oczy na swoich
uczniów i mówił: „Błogosławieni jesteście wy,
ubodzy, albowiem do was należy królestwo
Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem
śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie,
gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą
spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna
Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię
jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym
dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie.
Tak samo bowiem przodkowie ich czynili
prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom,
bo odebraliście już pociechę waszą. Biada
wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem
głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy
się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i
płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy
ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem
ojcowie ich czynili fałszywym prorokom”.
Oto słowo Pańskie.

ma Dadacza (6 r. śm.).
Wtorek 16.02.
6:30
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 16).
7:00 + Mariannę i Juliana Wiąckowskich,
cr. Wiąckowskich i Salwów.
8:30
18:00 + Annę i Jana Kraszewskich.
Środa 17.02. - POPIELEC.
6:30
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 17).
7:00 + Włodzimierza Jankowskiego (4 r.
śm.).
8:30 + Barbarę i Zdzisława Czerwińskich.
16:30 + Antoniego (15 r. śm.) i Reginę Zalewskich.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
O bł. Boże dla Arkadiusza Prządki w 50
r. urodzin.
20:00 + Ryszarda Piętkę (21 r. śm.) i Stanisława Górskiego (14 r. śm.).
Czwartek 18.02.
6:30 + Zofię Pawlak (mies. po śm.).
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 18).
7:00 O łaskę wiary i poddanie się Duchowi Świętemu dla Agnieszki.
8:30 + Feliksa Madejaka (18 r. śm.).
18:00 + Tadeusza Gomoraka (25 r. śm.).
Piątek 19.02.
6:30 + Bohdana Pileckiego (mies. po
śm.).
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 19).
7:00 + Sylwię Kuśmierczak (24 r. śm.).

7:00 + Witolda (14 r. śm.) i Marię Gawryjołków, Janinę Pytel.
8:30 + Witolda Wawera (8 r. śm.).
18:00 Dz.-bł. w 19 r. urodzin Agnieszki
Żaczek.
Sobota 20.02.
6:30
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 20).
7:00 + Jana (40 r. śm.), Mariannę i Edwarda Kaniewskich.
7:00 + Elżbietę Dąbską (2 r. śm.).
7:00 + Irenę Ciborek (1 r. śm.), Konstantego Ciborka i Stanisława Kaszubskiego
oraz cr. Ciborków, Kaszubskich i Grodzkich.
8:30 + Danutę, Wiktorię, Antoniego, Stanisława Cholewickich.
18:00 + Genowefę i Józefa Michalczyków
oraz Teresę Michalczyk (mies. po śm.).
Niedziela 21.02. – 1 Niedziela Wielkiego
Postu.
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 21).
8:30 + Władysława i Michalinę Majewskich.
10:00 O bł. Boże dla Marty Sierpińskiej
– 18 r. urodzin.
11:30 + Bronisława Zalewskiego (17 r.
śm.), Stanisława i Józefę oraz Andrzeja
Kosieradzkich.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII.
+ Roberta Maja (2 lata po pogrzebie) oraz
Bronisławę i Piotra Majów, Andrzeja i
Annę Flisków.
18:00 + Józefę i Aleksandra Sierpińskich.

Ogłoszenia duszpasterskie 14.02.2010.
6 Niedziela zwykła
wDochodzimy do kolejnego okresu
liturgicznego – Wielkiego Postu. Rozpoczniemy go w najbliższą środę, 17
lutego, posypaniem głów popiołem.
Obrzęd ten jest wyrazem gotowości do
podjęcia pokuty. Msze św. w tym dniu
o godz. 6.30, 7.00, 8.30, 16.30, 18.00
i 20.00. Zwracamy uwagę, że w Środę
Popielcową są dodatkowe Msze św.,
aby wszyscy, również pracujący poza
domem, mogli przez udział we Mszy
św. i przez posypanie głowy popiołem
wejść na drogę Wielkopostnej refleksji nad sobą i swoim życiem; wejść na
drogę nawrócenia i pokuty.
wOd Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać będą Kwartalne dni modlitw
o ducha pokuty. Najbliższy tydzień
będzie także Tygodniem Modlitw o
Trzeźwość Narodu. Wszyscy zdajemy
sobie sprawę, że pijaństwo przynosi
cierpienie wielu ludziom. Podejmijmy
zatem tę intencję w naszych osobistych
modlitwach i w postawie trzeźwości.
wW Środę Popielcową obowiązuje
post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na
ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z
nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich
od 14 roku życia, bez górnej granicy

wieku, natomiast post ilościowy – od
18 do 60 roku życia. Kościół jednak zachęca, aby w praktykę postu wprowadzać także tych, którzy nie są do niego
zobowiązani.
wWraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu zaczniemy gromadzić się na
nabożeństwach wielkopostnych. W
piątki o godz. 17.00 i 19.00 wspólnie
będziemy rozważać Drogę Krzyżową,
a w niedzielę o godz. 17.15 będziemy
śpiewać Gorzkie Żale zakończone procesją.
wW okresie Wielkiego Postu cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu
będzie miała miejsce w naszym kościele w piątki w godz. 18.30 – 19.00.
wZ okazji Wielkiego Postu warto
podjąć jakieś postanowienie. Zdaniem
wielu ojców duchownych jest to najlepsza droga dla człowieka, który pragnie przemiany w swoim życiu.
wW okresie Wielkiego Postu możemy uzyskać odpust zupełny, a więc darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania,
jednak nie naprawione przez nas. Warunkiem uzyskania odpustu jest wzbudzenie takiej intencji, stan łaski uświęcającej, wyrzeczenie się przywiązania
do grzechu, modlitwa w intencjach
wyznaczonych przez papieża. Odpust
zupełny można uzyskać w każdy piątek
Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego „Oto

ja, dobry i najsłodszy Jezu”, w każdą
niedzielę za udział w nabożeństwie
Gorzkich Żalów i Drogi Krzyżowej
oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji.
Wracamy po feriach do wizyty duszpasterskiej. Oto końcowy plan kolędy:
15.02. Poniedziałek - Kościuszki
(2), Piłsudskiego bloki (3)
16.02. Wtorek - Piaskowa bloki 51,
51a i 53 (3), Wawerska bloki stare i
nowe, Werbeny (2)
18.02. Czwartek - Błękitna bloki 1a,
1b i 3 (3), Kopernika 15 (2)
19.02. Piątek - Polna bloki 9a (1),
19a i 19b (2), Polna bloki 42, 42b, 42c,
44 (2)
20.02. Sobota - 3 Maja bloki 2, 2a,
2b, 2c, 2d (5)
22.02. Poniedziałek - 3 Maja bloki
98, 98a (2)
23.02. Wtorek – pragniemy nawiedzić tych, którzy w wyznaczonym
dniu nie mogli przyjąć wizyty duszpasterskiej. Można zgłosić taką potrzebę
w kancelarii (również telefonicznie w
godzinach pracy kancelarii) lub w
zakrystii kościoła.

"BIADA WAM, KTÓRZY ..."

Jeszcze mniej zastanawiają się nad szansą
wygranej. Rachunek prawdopodobieństwa uczy,
że szansa ta jest niekiedy tak nikła, że nawet gdyby wszyscy ludzie na całej ziemi (parę miliardów!)
wysłali po kilka różnych kuponów, i tak jeszcze
nie wyczerpaliby wszystkich możliwości! A jednak
takim mglistym i wątpliwym obietnicom ufają bez
zastrzeżeń, a nawet potrafią wydawać spore pieniądze, aby tylko zakosztować nadziei wygranej.
Zupełnie podobnie ma się sprawa reklamy:
wystarczy obejrzeć w TV kolorową i atrakcyjną
migawkę o cudownych właściwościach szamponu
czy proszku, a już biegniemy do sklepu po wygórowany w cenie towar. To nic, że baśniowe wręcz
działanie reklamowanego produktu jest trochę
podejrzane, to nic, że nacięliśmy się już tyle razy
– próbujemy bez wahania jeszcze raz, i jeszcze
raz... Nie tracimy zapału i wiary w reklamę. Prasa
demaskuje rozmaitych aferzystów, a mimo to w
nadziei szybkiego zysku, wciąż inwestujemy swoje
oszczędności w podejrzane przedsięwzięcia.
A zwodnicze obietnice hazardu, miłosnych
powieścideł, kolorowych czasopism, filmów, pornografii, łatwego seksu, alkoholu, narkotyków?
Tu w zasadzie nikt nie powinien mieć już żadnych
wątpliwości, bo przecież widzimy na przykładzie

innych do czego to prowadzi, jakie są ostateczne
skutki nieodpowiedzialnego używania w tych dziedzinach. A jednak, wciąż znajdują się ludzie, którzy
nie boją się spróbować i później słono za to płacą.
A więc ludzie bezkrytycznie ufają tylu podejrzanym obietnicom, bezmyślnie powtarzają stare
błędy, dają się mamić tymi samymi kłamstwami i
złudzeniami, łapią się tak niepewnych i ulotnych
miraży szczęścia, słuchają tylu cwaniaków, naciągaczy, fałszywych proroków – a Chrystusa nie? Innym wierzą bez zastrzeżeń, ale każde Jego słowo
podają w wątpliwość i wyśmiewają? Tworzą sobie
zwodnicze autorytety, ale Jego naukę nazywają
głupotą? Poddają się szaleńcom, ale przeciw Niemu buntują? Dlaczego?!
Dlaczego nie wierzymy Chrystusowi? Dlaczego nie słuchamy Jego przestróg? Dlaczego nie
używamy rozumu, który Bóg nam dał, abyśmy się
nim kierowali? Dlaczego swoją podejrzliwość kierujemy przede wszystkim przeciwko Niemu? Czy
zawiódł nas kiedyś? Oszukał? A może boimy się
i nie chcemy przyjąć prawdy? Może dobrze wiemy i przeczuwamy, kto ma rację, ale wolimy żyć w
świecie ułudy, fałszywych przepowiedni i pseudoproroctw? Ale wtedy biada nam...

Jest to jeden z tych fragmentów Ewangelii i
nauki Chrystusa, które budzą w nas naturalny
sprzeciw, lęk, a przynajmniej wątpliwości. Jezus
obiecuje nam prawdziwe szczęście, a my Go nie
chcemy, nieszczęśliwym daje nadzieję, a my nią
gardzimy. Co prawda doświadczenie uczy nas, że
nieraz człowiek do końca życia nie doczekuje się
zdrowia, bogactwa, uznania i nie zaznaje polepszenia swojej sytuacji. Ale czy wobec tego słowa
Chrystusa są tylko czczą pociechą, obietnicami
bez pokrycia, którym nie warto wierzyć? Zastanówmy się nad tym.
Najpierw warto zauważyć, że niekiedy, w
pewnych dziedzinach, ludzie potrafią być bardzo łatwowierni, wręcz naiwni do granic głupoty.
Wierzą obietnicom rozmaitych toto-lotków, loterii,
konkursów, kolorowych ofert na łatwe i duże pieniądze. Wysyłają wytrwale kupony, rozwiązane
krzyżówki, zgłoszenia, zdrapują cyferki, ufając, że
któregoś dnia uśmiechnie się do nich szczęście.
Nie zastanawiają się wiele nad tym, czy losowania
są uczciwe, czy autorzy ofert są wiarygodni, a wygrane pewne. Zadowalają się jedną informacją o
terminie losowania czy ogłoszeniem anonimowego
nazwiska zwycięzcy.

Kontakt z Redakcj¹ Biuletynu poprzez Kancelariê Parafialn¹. Nak³ad 1000 egz.

Cyfry w nawiasach oznaczają liczbę
księży na danej trasie kolędowej. Kolędę rozpoczynamy codziennie (pon. – pt.)
o godz. 17.00, w soboty o godz. 10.00. W
czasie kolędy (pon. – pt.) kancelaria będzie
czynna tylko rano, w godz. 9.00 – 10.45,
zaś w sobotę tylko po południu, w godz.
16.00 – 17.45.

www.parafiajozefow.pl

Ks. Mariusz Pohl

