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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 Rdz 15,5-12.17-18 
Bóg zawiera przymierze z Abrahamem
Czytanie z Księgi Rodzaju
Bóg poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, 
rzekł: „Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli 
zdołasz to uczynić”; a potem dodał: „Tak liczne 
będzie twoje potomstwo”. Abram uwierzył i 
Pan poczytał mu to za wielką zasługę. Potem 
zaś rzekł do niego: „Ja jestem Pan, którym cię 
wywiódł z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto 
kraj na własność”. A na to Abram: „O Panie, o 
Panie, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam 
go na własność?”. Wtedy Pan rzekł: „Wybierz dla 
mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzy-
letniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę”. 
Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał 
je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył 
jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. 
Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się 

ptactwo drapieżne, Abram je odpędzał. A gdy 
słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł 
w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak 
gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy 
słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, 
ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca 
i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły 
się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to 
właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, 
mówiąc: „Potomstwu twemu daję ten kraj od 
Rzeki Egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat”. 
Oto Słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE Flp 3,17-4 1 
Chrystus przekształci nasze ciała na podobne 
do swego chwalebnego ciała
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła 
do Filipian
Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśla-
dowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak 
postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu 
bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chry-
stusowego, o których często wam mówiłem, a 
teraz mówię z płaczem. Ich losem - zagłada, ich 
bogiem - brzuch, a chwała - w tym, czego winni 
się wstydzić. To ci, których dążenia są przy-
ziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. 
Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci 
nasze ciało poniżone na podobne do swego 

Intencje mszalne od 28.02. do 07.03.2010 r.
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.
Poniedziałek 1.03. 
6:30 
7:00  + Danutę Miłodrowską (Gr. 29).
7:00 + Stanisława i Bolesława Bylinków 
(Gr. 1).
7:00 + Władysławę Szymczak (Gr. 1).
7:00 Dz.-bł. w 18 r. urodzin Mateusza z 
prośbą o bł. Boże.
8:30 O uwolnienie z nałogu alkoholowego 
dla braci.
18:00 + Mariana, Marka, Mariannę, Józe-

fa Genowefę Strzemińskich, Bolesława i 
Stanisławę Bylinków, Tadeusza Gniadka.
Wtorek 2.03. 
6:30 
7:00 + Danutę Miłodrowską (Gr. 30).
7:00 + Stanisława i Bolesława Bylinków 
(Gr. 2).
7:00 + Władysławę Szymczak (Gr. 2).
7:00 + Helenę oraz Michała Figiel.
8:30 + Jerzego Michalskiego (mies. po 
śm.).
18:00 + Helenę Kowalczyk.
Środa 3.03. 
6:30 
7:00 + Stanisława i Bolesława Bylinków 
(Gr. 3).
7:00 + Władysławę Szymczak (Gr. 3).
7:00 + Zdzisława i Barbarę Czerwiń-
skich.
7:00 O powołania do Zgr. SS Dominika-
nek.
8:30 + Helenę, Józefa i Marię Zapaśni-
ków, Józefa Bondera.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Po-
mocy.
O szczęśliwą operację i łaskę zdrowia dla 
Piotra.
+ Franciszka i Zofię Zduńczyków. + Ry-
szarda Domańskiego (mies. po śm.)
Czwartek 4.03. 
6:30 
7:00 + Stanisława i Bolesława Bylinków 
(Gr. 4).

7:00 + Władysławę Szymczak (Gr. 4).
7:00 + Kazimierza Jankowskiego.
7:00 Za dobroczyńców SS Dominikanek.
8:30 O uwolnienie z nałogu alkoholowego 
dla braci.
18:00 Dz.-bł. Ks. Proboszcza w dniu imie-
nin.
Piątek 5.02. 
6:30 
7:00 + Stanisława i Bolesława Bylinków 
(Gr. 5).
7:00 + Władysławę Szymczak (Gr. 5).
7:00 Za misje i misjonarzy Zgr. SS Domi-
nikanek
8:30 O uwolnienie z nałogu alkoholowego 
dla braci.
16:30 + Hannę Wiśniewską, Helenę i 
Hieronima Wiśniewskich, Janinę i Józefa 
Milewskich, Roberta, Edwarda, Bożenę 
Bąków, Tadeusza Strykiera, Franciszkę i 
Stanisława Paziewskich.
18:00 MSZA ZBIOROWA
+ Kazimierza, Ewę, Juliannę i Michała Ci-
checkich.
Sobota 6.02. 
6:30 
7:00 + Stanisława i Bolesława Bylinków 
(Gr. 6).
7:00 + Władysławę Szymczak (Gr. 6).
7:00 + Mariannę i Juliana Więckowskich, 
cr. Więckowskich i Salwów.
7:00 + Bogusławę Czaplak (mies. po śm.)
8:30 + Józefę, Stanisława i cr. Firlągów, 

chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On 
także wszystko, co jest, sobie podporządkować. 
Przeto bracia umiłowani, za którymi tęsknię, 
radości i chwało moja, tak stójcie mocno w Panu, 
umiłowani. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 9,28b-36 
Przemienienie Pańskie
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł 
na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd 
Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało 
się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawia-
ło z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się 
oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego 
miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i 
towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, 
ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stoją-
cych przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, 
Piotr rzekł do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu 
jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla 
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. 
Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to 
mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, 
gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: 
„To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”. W 
chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł 
się sam. A oni zachowali milczenie i w owym 
czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co wi-
dzieli. Oto słowo Pańskie.
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Józefa Hajdera i jego rodziców.
18:00 MSZA ZBIOROWA
O bł. Boże w dniu imienin Kazimierza z 
prośbą o szczęśliwy pobyt i powrót z kon-
traktu.
+ Władysława Skowrońskiego (18 r. śm.). 
+ Michała Wójcika (6 r. śm.). + Krystiana 
Betnarskiego (14 r. śm.). + Andrzeja Bień-
ko (mies. po śm.). + Annę Halas, Emma-
nuela.
Niedziela 7.03. – 3 Niedziela Wielkiego 
Postu - REKOLEKCJE
7:00 + Stanisława i Bolesława Bylinków 
(Gr. 7). 
+ Władysławę Szymczak (Gr. 7).
8:30 Dz-bł. w 10 r. ślubu Sylwii i Marcina 
z prośbą o bł. dla jubilatów i dzieci: Piotra 
i Antka.
10:00 + Janinę, Czesławę, Bolesława, Ste-
fana Kruczów.
11:30 + Mariannę, Stefana, Eugeniusza, 
Kazimierza Jankowskich.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII.
18:00 + Eufemię i Józefa oraz Henryka i 
Martę Rusaków.

Ogłoszenia duszpasterskie 28.02.2010.  
II Niedziela Wielkiego Postu

wPrzed nami pierwsze dni mar-
ca. W czwartek, 4 marca, przypada 
pierwszy czwartek miesiąca, poświę-
cony czci Najświętszego Sakramentu 
i modlitwie o nowe powołania ka-
płańskie i zakonne. W piątek, 5 mar-
ca – pierwszy piątek miesiąca, kiedy 
to modląc się do Serca Jezusowego, 
przepraszamy Je za zniewagi, jakich 
doznało od nas i innych, jeszcze słab-
szych od nas ludzi. W sobotę, 6 mar-
ca, przypada pierwsza sobota miesią-
ca; pamiętajmy o uczczeniu Matki 
Najświętszej.
wW czwartek przypada święto 

świętego Kazimierza, królewicza. Ten 
gorliwy czciciel Eucharystii i Matki 
Najświętszej jest też patronem na-
szego ks. proboszcza. Zapraszamy na 
Mszę św. wieczorną o godz. 18.00.
wW wielkopostnej pracy nad sobą 

niech nam pomoże udział w nabo-
żeństwach wielkopostnych. Droga 
Krzyżowa jest odprawiana w naszym 
kościele w każdy piątek o godz. 17.00 
i 19.00, Gorzkie Żale z nauką pasyjną 
i procesją w każdą niedzielę o godz. 
17.00. Cotygodniowa adoracja Najśw. 
Sakramentu w okresie Wielkiego Po-

Księdzu Proboszczowi
Kazimierzowi Gniedziejko

Z okazji Imienin
wszystkiego, co najlepsze, 
przede wszystkim ogromu 

łask bożych i mocy Ducha Świętego 
oraz opieki Matki Bożej.

Wytrwałości, spokoju 
i pogody ducha. Przede wszystkim 

Światła tak Silnego i Jasnego, 
które przynosi błogosławieństwo 

samą swoją obecnością. 
Niech Bóg Jedyny prowadzi 

prostymi drogami.
  Życzą Parafianie

stu w piątki w godz. 18.30 – 19.00. 
w23 lutego rozpoczął się w naszej 

parafii cykl Nauk Przedmałżeńskich.  
Spotkania we wtorki o godz. 19.30 w 
salce parafialnej.
wJak co roku w drugą Niedzielę 

Wielkiego Postu pragniemy pamiętać 
o ponad 2100 polskich misjonarzach 
pracujących w 94 krajach świata. Na-
szą modlitwę wesprzemy ofiarami 
zbieranymi pod kościołami w całej 
Polsce (więc i u nas) na rzecz Dzieła 
Pomocy „Ad Gentes”.
wJuż teraz przypominamy, że za 

tydzień, 7 marca rozpoczynamy na-
sze parafialne i szkolne Rekolekcje 
Wielkopostne, które potrwają do 10 
marca. Program jest wywieszony na 
tablicy ogłoszeń oraz podany na stro-
nie internetowej parafii.   
wZakończyliśmy doroczną wizy-

tę duszpasterską w naszej parafii. 
Liczba parafian zapisanych w naszej 
kartotece lekko przekroczyła w tym 
roku 10 000. Składamy podziękowa-
nie za życzliwość parafian, podczas 
"kolędowych" wizyt i za ofiary zło-
żone przy tej okazji, a przeznaczone 
na potrzeby parafii. Trwają prace nad 
projektem i na wiosnę rozpoczniemy 
organizować otoczenie kościoła.

"JEGO SŁUCHAJCIE"
Czas Wielkiego Postu to nie tylko czas od-

krywania wartości wyrzeczenia, doskonalenia 
siły woli, sięgania po wartości wyższe rezygnu-
jąc z niższych. Czas Wielkiego Postu to czas 
intensywnego doskonalenia modlitwy, czyli 
osobistego kontaktu z Bogiem. Nie chodzi o 
zwiększenie liczby pacierzy, lecz o usłyszenie 
przemawiającego Boga. Istnieje bowiem za-
sadnicza różnica między pacierzem a modlitwą. 
W pacierzu człowiek mówi, a Bóg słucha, a w 
modlitwie Bóg mówi, a człowiek słucha.

Wielu chrześcijan uczy się jedynie pacierza 
i na nim poprzestaje, nie podejmując trudu 
opanowania modlitwy. Mówią do Boga, lecz 
nie umieją Go słuchać. A przecież w spotkaniu 
człowieka z Bogiem, Bóg ma znacznie więcej do 
powiedzenia człowiekowi, niż człowiek Bogu. 
Ktokolwiek zatem traktuje poważnie spotkanie 
z Bogiem, nastawia się przede wszystkim na 
usłyszenie Boga.

Bóg przemawia w różny sposób. Może to 
być niezłomne przekonanie, które rodzi się w 
sercu człowieka jeszcze w trakcie modlitwy, 
pod wpłwem światła Bożej łaski. Odpowiedź 
Boga może być zawarta w spotkaniach z in-
nymi ludźmi, w wydarzeniach, w konkretnych 
układach, które niosą człowieka jak fala na by-
strej rzece. Jego odpowiedź można znaleźć w 
książce, w filmie, w kazaniu, rekolekcjach...

Czasem na odpowiedź trzeba czekać dłu-
go, a bywa, że samo milczenie Boga jest Jego 
odpowiedzią. Kochające dziecko doskonale ro-
zumie pełne wymowy milczenia ojca czy matki 
jako odpowiedź na prośbę, jaką do nich zanosi. 
Podobnie jest i z Bogiem, On lubi odpowiadać 
milczeniem.

Najpełniejszą odpowiedź Boga na nasze 
pytania i prośby znajdujemy w Piśmie Świę-
tym. Mówi nam o tym dzisiejsza Ewangelia. 
Rozmodlony Chrystus rozmawia z bohaterami 
Starego Testamentu — Mojżeszem i Eliaszem. 
Bóg wzywa obecnych przy tym Apostołów, by 
słuchali Chrystusa: „Jego słuchajcie” /Łk 9, 
35/. Nie Mojżesza, nie Eliasza, ale Chrystusa. 
W Nim jest zawarta odpowiedź na wszystkie 
dręczące człowieka pytania.

Wielki Post to czas słuchania Chrystusa, 
to czas doskonalenia modlitwy. Może warto 
podzielić czas swego wieczornego pacierza na 
dwie części. Pierwszą przeznaczyć na przedsta-
wienie Bogu tego, co dla nas najważniejsze, a 
w drugiej starać się nastawić na odbiór Boże-
go słowa. Warto również przynajmniej raz w 
tygodniu otworzyć Ewangelię i posłuchać, co 
Chrystus ma mi do powiedzenia.

Tylko ten dobrze przeżyje czas Wielkiego 
Postu, kto usłyszy Chrystusa, do kogo dotrze 
przynajmniej jedno zdanie Zbawiciela. Już 
samo usłyszenie Boga jest wielkim wydarze-
niem w życiu człowieka, nie mówiąc o tym, jak 
wielkim bogactwem staje się treść Bożego sło-
wa, choćby ono było tak zwięzłe jak wezwanie: 
„Jego słuchajcie”. Dostosowanie życia do tego 
jednego wezwania może je całkowicie przemie-
nić.

Ks. Edward Staniek


