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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 Pwt 26,4-10 
Wyznanie wiary ludu wybranego
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa
„Kapłan weźmie z twoich rąk koszyk i położy go 
przed ołtarzem Pana Boga twego. A ty wówczas 
wypowiesz te słowa wobec Pana Boga swego: 
»Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do 
Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i 
tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. 
Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas 
i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. 
Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga przodków 
naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał 
na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. 
Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i 
wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, 

znaków i cudów. Zaprowadził nas na to miejsce 
i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. 
Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów zie-
mi, którą dałeś mi, Panie«. Rozłożysz je przed 
Panem Bogiem swoim i oddasz pokłon Panu 
Bogu swemu”. Oto Słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE Rz 10,8-13 
Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła 
do Rzymian
Bracia: Cóż mówi Pismo? „Słowo jest blisko 
ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim”. A 
jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc 
ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i 
w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił 
z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem 
przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwie-
nia, a wyznawanie jej do zbawienia. Wszak 
mówi Pismo: „Żaden, kto wierzy w Niego, 
nie będzie zawstydzony”. Nie ma już różnicy 
między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem 
Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa 
wszystkim, którzy Go wzywają. „Albowiem 
każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie 
zbawiony”. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 4,1-13 
Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni 

Intencje mszalne od 21.02. do 28.02.2010 r.
Niedziela 21.02. – 1 Niedziela Wielkiego 
Postu. 
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 21).
8:30 + Władysława i Michalinę Majew-
skich.
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.
Poniedziałek 22.02. – KATEDRY ŚWIĘ-
TEGO PIOTRA, APOSTOŁA.
6:30 + Aleksandra i Helenę Rogólskich, 
Juliannę i Stanisława Główków.
7:00  + Danutę Miłodrowską (Gr. 22).
7:00 O bł. Boże, dary Ducha Świętego 
oraz opiekę Matki Bożej dla Konrada w 

dniu 18 rodzin.
7:00 O powołania do zgromadzenia SS 
Dominikanek.
8:30 + Irenę Konca (od brata Andrzeja z 
rodziną)
18:00 + Mariannę i Józefa Sitków.
Wtorek 23.02. 
6:30 
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 23).
7:00 Za dobroczyńców SS Dominikanek
8:30 + Aleksandrę i Stefana Ornochów.
18:00 + Krzysztofa i Józefa Borzymow-
skich, Michała i Antoninę, Tadeusza i Ry-
szarda Molaków.
Środa 24.02. 
6:30 
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 24).
7:00 Za misje i Misjonarzy Zgromadzenia 
SS Dominikanek
7:00 + Barbarę i Zdzisława Czerwiń-
skich.
8:30 
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Po-
mocy.
O zdrowie i bł. Boże dla Lecha Ruty w 45 
r. urodzin oraz o opiekę MB dla Jubilata, 
jego rodziców i cr.
+ Anielę, Bronisława, Stanisława, Jana, 
Stanisława i Stanisława. + Stanisławę Za-
wada (1 r. śm.). + Marię, Leonarda, Kazi-
mierza, Stanisława, dziadków. 
Czwartek 25.02. 
6:30 + Adama Włodarczyka (mies. po 
śm.)
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 25).

7:00 + Zdzisława i Barbarę Czerwiń-
skich.
8:30 + Marka Kopczyńskiego (1 r. śm.).
18:00 + Teresę Kołodziejską i jej rodzi-
ców.
Piątek 26.02. 
6:30 
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 26).
7:00 + Romana Sienickiego (10 r. śm.)
7:00 + Aleksandra, Antoniego i Leontynę 
Domańskich.
8:30 + Aleksandrę i Stefana Ornochów.
18:00 + Mirosława Cichockiego.
Sobota 27.02. 
6:30 + Henryka Szostaka (30 dz. po śm.)
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 27).
7:00 + Janinę i Józefa Bilskich, Stefanię i 
Jana Rupniewskich.
7:00 + Krystynę Niziołek.
8:30 + Dariusza Matoska (30 dz. Po śm.)
18:00 + Tadeusza Masnego (11 r. śm.), 
Aleksandrę Masną, Aleksandrę i Bonifa-
cego Chełstowskich.
Niedziela 28.02. – 2 Niedziela Wielkiego 
Postu.
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 28).
8:30 + Krystynę Kordzik.
10:00 + Krzysztofa Smolaka (1 r. śm.)
11:30 + Czesława Zdunka (7 r. śm.) i jego 
rodziców oraz cr. Jabłońskich.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII.  
18:00 + Kazimierza, Kazimierę i Józefa 
Nojszewskich.

i był kuszony
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu 
i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, 
gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie 
jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy 
diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu 
kamieniowi, żeby się stał chlebem”. Odpowiedział 
mu Jezus: „Napisane jest: »Nie samym chlebem 
żyje człowiek«. Wówczas wyprowadził Go w górę, 
pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa 
świata i rzekł diabeł do Niego: „Tobie dam potęgę i 
wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane 
i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz 
i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”. Lecz 
Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: »Panu, Bogu 
swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu 
służyć będziesz«„. Zaprowadził Go też do Jero-
zolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do 
Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w 
dół. Jest bowiem napisane: »Aniołom swoim rozka-
że o Tobie, żeby Cię strzegli«, i »na rękach nosić Cię 
będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o ka-
mień«„. Lecz Jezus mu odparł: „Powiedziano: »Nie 
będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego«„. 
Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od 
Niego aż do czasu. Oto słowo Pańskie.
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Ogłoszenia duszpasterskie 21.02.2010.  
I Niedziela Wielkiego Postu

wW minioną Środę Popielcową 
rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu 
– dzisiaj I Niedziela tego szczególnego 
okresu pokuty i nawrócenia. Starajmy 
się, by owoce duchowe,  jakie w tym 
czasie otrzymamy, promieniowały wo-
kół nas, a trud stawania  się lepszymi 
ofiarujmy także za innych, zwłaszcza 
za tych, którzy obrażają  Pana Boga i 
za to nie przepraszają, oraz za pokój na 
świecie.
wWłączmy się w głębokie przeży-

cie tego czasu przez intensywniejszą 
modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej 
drugiej będzie sprzyjał udział w na-
bożeństwach wielkopostnych. Droga 
Krzyżowa jest odprawiana w naszym 
kościele w każdy piątek o godz. 17.00 i 
19.00, Gorzkie Żale z procesją w każdą 
niedzielę o godz. 17.00. 
wW okresie Wielkiego Postu coty-

godniowa adoracja Najśw. Sakramentu 

będzie miała miejsce w naszym koście-
le w piątki w godz. 18.30 – 19.00. 
wZ większą odwagą i radykalniej 

otwórzmy się też na wielkopostną akcję 
trzeźwości. Pierwszy tydzień Wielkiego 
Postu jest Tygodniem Trzeźwości. Ko-
ściół wzywa do szczególnej indywidu-
alnej i wspólnotowej modlitwy oraz do 
abstynencji, która przychodzi łatwiej w 
tym pokutnym okresie. A może warto 
rozciągnąć tę akcję na cały Wielki Post, 
niech pośród nas nie będzie już osób i 
rodzin, które cierpią z powodu nałogu 
pijaństwa, nikotynizmu i narkomanii. 
W pobliżu Boga zawsze jesteśmy moc-
ni i święci.
w23 lutego (w najbliższy wtorek) 

rozpoczyna się w naszej parafii cykl 10 
Nauk Przedmałżeńskich.  Spotkania we 
wtorki o godz. 19.30 w salce parafial-
nej.
wJuż teraz przypominamy, że za dwa 

tygodnie 7 marca rozpoczynamy nasze 
parafialne i szkolne Rekolekcje Wiel-

kopostne, które potrwają do 10 marca. 
Program jest wywieszony na tablicy 
ogłoszeń oraz podany na stronie inter-
netowej parafii.   
wJutro, w poniedziałek, 22 lutego 

przypada święto katedry świętego Pio-
tra. Kościół obchodzi je już od IV wie-
ku, przypominając w ten sposób rolę 
Stolicy Piotrowej dla zachowania jed-
ności Kościoła.
wKończymy wizytę duszpasterską. 

Jeszcze jutro (22.02. - poniedziałek) 
chcemy nawiedzić mieszkańców blo-
ków przy ul. 3 Maja 98 i 98a, a we wto-
rek pragniemy nawiedzić tych, którzy 
w wyznaczonym dniu nie mogli przyjąć 
wizyty duszpasterskiej. Można zgłosić 
taką potrzebę w kancelarii (również te-
lefonicznie w godzinach pracy kance-
larii) lub w zakrystii kościoła. 
wOd jutra kancelaria będzie czynna 

tak jak przez cały rok, a więc codzien-
nie od poniedziałku do  soboty: przed 
południem w godz. 9.00 – 10.45 oraz 
po południu w godz. 16.00 – 17.45.

PAJĘCZA SIEĆ
Na początku Wielkiego Postu, w for-

mie ostrzeżenia, Kościół przypomina o 
niebezpieczeństwie, jakie grozi każde-
mu wierzącemu człowiekowi. Jest nim 
misternie założona sieć władcy tego 
świata, który za wszelką cenę chce 
podporządkować sobie człowieka. 
Ostrzeżenie to zawarte jest we frag-
mencie Ewangelii mówiącym o kusze-
niu Jezusa. 

Trzeba mieć dobry wzrok i umieć 
przewidywać, by dostrzec fatalne kon-
sekwencje pozornie rzecz biorąc bar-
dzo korzystnych sugestii władcy tego 
świata. Gra on na czułej strunie nasze-
go serca, która wydaje najpiękniejsze 
melodie, gdy człowiek coś otrzymuje 
na własność. W pogoni za szczęściem 
posiadania wielu, mimo ostrzeżeń, 
wchodzi w pajęczą sieć władcy tego 
świata, a omotani przez niego wkrót-
ce odkrywają, że za cenę posiadanych 
dóbr stracili wolność. Z reguły jest już 
wtedy za późno. Wyrwanie się z tej 
sieci o własnych siłach staje się wprost 
niemożliwe. Pająk cieszy się zdobyczą, 
a człowiek jęczy w niewoli.

Ponieważ jest to zasadzka przygoto-
wana na człowieka od zarania dziejów, 
Bóg wskazał konkretny środek umoż-
liwiający bezpieczne życie w pobliżu 
misternie zamaskowanej sieci. Wezwał 
do składania ofiary, czyli do dobrowol-
nego oddania części tego, co posiada-
my, Jemu lub ludziom potrzebującym 

pomocy. W sercu naszym jest bowiem 
inna strona czuła na dobroć. Ona wy-
pełnia nas szczęściem, gdy obdarowu-
jemy braci. Kto umie mądrze dawać, 
nigdy nie wpadnie w sieć pająka obie-
cującego szczęście ukryte w posiada-
niu.

Na progu Wielkiego Postu Kościół 
na głowy swoich wiernych sypie popiół, 
chcąc im przez to przypomieć, że po-
siadane przez nich doczesne bogac-
two razem z nimi rozsypie się w proch. 
Mimo iż jest to ostre ostrzeżenie, nasze 
kościoły w Środę Popielcową są pełne 
mądrych i odważnych ludzi schylają-
cych głowy i przyjmujących popiół.

Już w Środę Popielcową nie trudno 
zauważyć, że Wielki Post to czas do-
skonalenia mądrości. Przez kolejne 
niedziele Kościół przypomina podsta-
wowe zasady mądrego postępowania. 
W pierwszą zwraca uwagę na pajęczą 
sieć i mówi o przynętach, jakimi posłu-
guje się władca tego świata — o peł-
nym talerzu, o sławie oraz o bogactwie i 
władzy. Pozytywnie zaś słowami Księgi 
Powtórzonego Prawa wzywa do złoże-
nia Bogu ofiary. Dobrze rozumiana ofia-
ra religijna stanowi bowiem skuteczne 
narzędzie zachowania wolności.

Jest rzeczą znamienną, że parafie 
budujące lub odnawiające kościoły, 
składając wielkie ofiary, czy to w for-
mie pieniędzy, czy też trudu swej pracy, 
cieszą się szczególnym błogosławień-
stwem. Dokonuje się to na zasadzie 

wzrostu ich mądrości. Umiejący dawać 
znacznie rzadziej ulegają pokusom tego 
świata, a serce ich wypełnia szczęście 
z dobrze wykorzystanego czasu, sił i 
pieniędzy. To samo dotyczy zaangażo-
wania w akcję charytatywną. Jeśli ona 
jest rozumiana w duchu Ewangelii, za-
wsze pomaga w doskonaleniu wolności 
ducha.

Już św. Hieronim w IV wieku pisał, 
że w poście nie chodzi o burczenie w 
naszych brzuchach, ale o intensywne 
czynienie dobra. Rezygnacja z dóbr 
doczesnych ma prowadzić do ubo-
gacenia innych. Niejeden z palaczy 
zrezygnowałby łatwo z połowy swoich 
papierosów, gdyby wiedział, że z tej 
ofiary wyrośnie np. dom dla dzieci nie-
pełnosprawnych lub powstanie w jego 
mieście szpital. Niejeden chętnie rzu-
ciłby pieniądze do skarbony, zamiast 
przeznaczyć je na zakup wódki lub 
wina, gdyby wiedział, że ta jego ofia-
ra przyczyni się do rozbudowy szkoły 
czy likwidacji uciążliwych zanieczysz-
czeń wody lub powietrza. To jest droga, 
jaką Kościół od starożytności prowadzi 
swoich wiernych w okresie Wielkiego 
Postu. Zawsze było to wezwanie do 
ofiary z ukazaniem konkretnego celu. 
Kto umie mądrze czynić dobro, potrafi 
budować wiekopomne dzieła wolności 
ludzkiego ducha, tuż obok zastawio-
nych na niego sieci.

Ks. Edward Staniek


