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CZYTANIA LITURGICZNE

PIERWSZE CZYTANIE Wj 3,1-8a.13-15
Powołanie Mojżesza
Czytanie z Księgi Wyjścia
Mojżesz pasł owce teścia swego Jetry, kapłana
Madianitów; zawiódł pewnego razu owce w głąb
pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy
ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia w
środku krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Rzekł wtedy
Mojżesz: „Zbliżę się, aby ujrzeć lepiej to niezwykłe zjawisko, dlaczego krzew się nie spala”.
Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz się zbliżał, aby
lepiej mógł ujrzeć, zawołał doń Bóg: „Mojżeszu,
Mojżeszu!”. On zaś odpowiedział: „Oto jestem”.
Rzekł mu: „Nie zbliżaj się tu. Zdejm sandały z
nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią
świętą”. Powiedział jeszcze Pan: „Jestem Bogiem
ojca twego. Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka
i Bogiem Jakuba”. Mojżesz zasłonił twarz, bał
się bowiem ujrzeć Boga. Pan mówił: „Dosyć
napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie
i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców,
znam tedy dobrze jego uciemiężenie. Zstąpiłem,
aby go wyrwać z jarzma egipskiego i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do
ziemi, która opływa w mleko i miód”. Mojżesz
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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 07.03. do 14.03.2010 r.
Niedziela 7.03. – 3 Niedziela W. 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, Stefana 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

07.03.2010

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
zaś rzekł Bogu: „Oto pójdę do synów Izraela
i powiem im: »Bóg ojców naszych posłał mię
do was«. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest
Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?”. Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: „Ja jestem, który
jestem”. I dodał: „Tak powiesz synom Izraela:
»Ja jestem posłał mię do was«„. Mówił dalej
Bóg do Mojżesza: „Tak powiesz synom Izraela:
Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg
Izaaka i Bóg Jakuba przysłał mnie do was. To
jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie
na najdalsze pokolenia”. Oto Słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 10,1-6.10-12
Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią rzeczy
przyszłych
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła
Apostoła do Koryntian
Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli,
że nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali
pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze
i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w
obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten
sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy
napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej
skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości
z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem
na pustyni. Stało się zaś to wszystko, by mogło
posłużyć za przykład dla nas, iżbyśmy nie byli
skłonni do złego, jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko
to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy
przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu
nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto
ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.
Oto Słowo Boże.

Martę Rusaków.
Poniedziałek 8.03. – rekolekcje
6:30 + Stanisławę i Bolesława Bylinków
(Gr. 8).
6:30 + Władysławę Szymczak (Gr. 8).
8:30 + Mariannę i Kazimierza Urbańskich.
8:30 + Jerzego Rolę (1 r. śm.).
13:00 + Irenę Stępień (5 r. śm.), cr. Stępniów i Wesołowskich.
18:00 + Dariusza Mikołajczyka (1 r. śm.).
20:00 Dz.-bł. w 18 r. urodzin Magdaleny z
prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla cr.
Wtorek 9.03. - rekolekcje
6:30 + Stanisławę i Bolesława Bylinków
(Gr. 9).
6:30 + Władysławę Szymczak (Gr. 9).
8:30 + Stefanię, Aleksandra i Roberta
Grzanków.
13:00 + Jana Basiewicza (6 r. śm.) i cr. Basiewiczów.
18:00 + Lucjana (2 r. śm.) i Kazimierza
Smolińskich, Marcjannę i Leona Goździewskich.
20:00 Dz.-bł. w 18 r. urodzin Anny Banaszek z prośbą o bł. Boże i opiekę MB.
Środa 10.03. – rekolekcje
6:30 + Stanisławę i Bolesława Bylinków

EWANGELIA Łk 13,1-9
Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie
zginiecie
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli
Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat
zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli
większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy
Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam
wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy
podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych
osiemnastu, na których zwaliła się wieża w
Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami
niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej,
powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie,
wszyscy tak samo zginiecie”. I opowiedział im
następującą przypowieść: „Pewien człowiek
miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale
nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: »Oto już
trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na
tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij
je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?«. Lecz on
mu odpowiedział: »Panie, jeszcze na ten rok je
pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może
wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je
wyciąć«„. Oto słowo Pańskie.

Czytania mszalne:

Pn 2 Krl 5,1-15a Ps 42 Łk 4,24-30 /Wt Dn
3,25.34-43 Ps 25 Mt 18,21-35/ Śr Pwt 4,1.59 Ps 147 Mt 5,17-19/ Cz Jr 7,23-28 Ps 95 Łk
11,14-23/ Pt Oz 14,2-10 Ps 81 Mk 12,28b-34/
So Oz 6,1-6 Ps 51 Łk 18,9-14/ Nd Joz 5,9a.1012 Ps 34 2 Kor 5,17-21 Łk 15,1-3.11-32.

(Gr. 10).
6:30 + Władysławę Szymczak (Gr. 10).
8:30 + Henryka i Halinę Tomaszewskich.
13:00 + Zdzisława Czerwińskiego.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Dz.-bł. w 25 r. urodzin Mariana.
+ Franciszkę i Stanisława Stosio. + Zofię
(31 r. śm.) i Stanisława Malinowskich. +
Irenę Koncę (mies. po śm.).
20:00 O bł. Boże, światło Ducha Św. na
maturze dla Doroty w 19 r. urodzin.
Czwartek 11.03.
6:30
7:00 + Stanisławę i Bolesława Bylinków
(Gr. 11).
7:00 + Władysławę Szymczak (Gr. 11).
7:00 + Ewę Chruścicką (3 r.śm.).
7:00 + Władysława Kwiatkowskiego, Bronisławę i Józefa Kajków, Mariannę i Stanisława Brzyskich.
8:30 O nawrócenie z nałogu alkoholowego
dla braci.
18:00 Dz.-bł. w 4 r. chrztu Marysi Sulej.
Piątek 12.03.
6:30
7:00 + Stanisławę i Bolesława Bylinków

(Gr. 12).
7:00 + Władysławę Szymczak (Gr. 12).
7:00 + Tadeusza Truszkowskiego (6 r. śm.)
8:30 O nawrócenie z nałogu alkoholowego
dla braci.
18:00 + Kamilę i Jana Sabaków (4 r. śm.
obojga).
Sobota 13.03.
6:30
7:00 + Stanisławę i Bolesława Bylinków
(Gr. 13).
7:00 + Władysławę Szymczak (Gr. 13).
7:00 + Tomasza Orłowskiego (13 r. śm.)
8:30 O bł. Boże i opiekę MB dla Krystyny
Kaczorek.
18:00 + Anielę (1 r.śm.) i Józefa Chorosiów.
Niedziela 14.03. – 4 Niedziela W. Postu
7:00 + Stanisławę i Bolesława Bylinków
(Gr. 14).
+ Władysławę Szymczak (Gr. 14).
+ Alojzego Szewczyka (14 r. śm.) oraz jego
rodziców Juliannę i Piotra.
8:30 + Zofię i Jana Soszyńskich.
10:00 +Tadeusza (8 r. śm.) i Jadwigę Przywózkich, Kazimierza i Ewę Cicheckich.
11:30 O bł. Boże i opiekę MB dla Matyldy
Smolińskiej w 80 urodziny oraz dla cr.
13:00 Dz.-bł. w 50 r. urodzin Wiesława Orkisza z pr. o bł. Boże i potrzebne łaski dla
jubilata i cr.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – Za
Parafian
18:00 + Zdzisława Fraknkowskiego (6 r.
śm.) i cr. Frankowskich.

Ogłoszenia duszpasterskie 07.03.2010.
III Niedziela W. Postu
wTrzecia niedziela Wielkiego Postu
to półmetek tego ważnego okresu liturgicznego. Stąd coraz bardziej naglące
zaproszenia na nabożeństwa wielkopostne, skierowane do tych, którzy jeszcze w
nich nie brali udziału. 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.
wWitamy serdecznie oo. Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy poprowadzą tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne. Nauki rekolekcyjne dzisiaj na wszystkich
Mszach św.: 7.00. 8.30. 10.00. 11.30,
13.00 i 18.00. W poniedziałek, wtorek i
środę Msze św. z naukami dla dorosłych
o godz. 6.30, 8.30, 13.00, 18.00 i 20.00.
Zwróćmy uwagę, że jest również Msza
św. i nauka rekolekcyjna o godz. 20.00.
Zapraszamy wtedy nie tylko młodzież,
ale i wszystkich, którzy długo pracują.
Wtorek jest dniem spowiedzi – wtedy
będą zaproszeni księża i starajmy się
to wykorzystać. Również we wtorek na

godz. 13.00 zapraszamy chorych (możliwość przyjęcia sakramentu chorych), a
od godz. 14.30 we wtorek chcemy udać
się do chorych, których nie można przywieźć do kościoła. Adresy tych chorych
prosimy zapisywać w zakrystii lub w
kancelarii. W tym samym czasie odbędą
się również rekolekcje dla szkół według
programu wywieszonego na tablicy ogłoszeń.
wW czasie rekolekcji kancelaria będzie
nieczynna. W sprawach pogrzebu można
zwracać się do księdza w zakrystii.
wZbliża się Uroczystość św. Józefa
– patrona naszego miasta, patrona naszych trudnych czasów: wzrastającego
bezrobocia oraz braku miłości i poświęcenia w życiu rodzinnym i społecznym.
10 marca rozpoczniemy Nowennę przed
tą Uroczystością. Będziemy ją odprawiać
do 19 marca codziennie po Mszy św.
wieczornej.
wWielki Post jest czasem świadczenia
miłosierdzia. Za tydzień przed kościołem
spotkamy przedstawicieli Forum Chrześcijańskiego i Grupy Charytatywnej,
którzy będą zbierać fundusze na paczki
świąteczne dla rodzin potrzebujących z
naszego miasta.
wJuż teraz ogłaszamy i zapraszamy:
Dnia 20 marca 2010 roku o godz.11:00
w naszym kościele abp Henryk Hoser,
Biskup Warszawsko-Praski odprawi
uroczystą Msza Świętą podczas której
udzieli Sakramentu Bierzmowania oraz
pobłogosławi figurę Jezusa i Józefa.
Serdecznie zapraszamy na tę uroczystość
wszystkich mieszkańców Józefowa i
Przyjaciół.
wMamy jeszcze jedną serdeczną prośbę do kierowców o przestrzeganie zasad
parkowania na terenie przykościelnym (o
których już mówiliśmy):

- najważniejsza prośba: nie parkujemy na chodnikach wewnętrznych (nawet
„jednym kołem”). One służą tylko dla
pieszych – są wąskie i bez podbudowy
pod samochody
- nie parkujemy bezpośrednio wokół
kościoła
- zwracamy uwagę, by przodem samochodu nie łamać krzewów żywopłotowych
- wszystkie bramy garażowe można
zastawiać w niedziele i uroczystości
- za garażami w ulicy Bez Nazwy
(łączącej ul. Ks. Piotra Skargi z nową
bramą z terenu przy plebani) jest dużo
miejsc parkingowych, a o tym nie pamiętamy chociaż są blisko kościoła
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WYDAĆ OWOC

Bóg w człowieku umieścił wielkie zdolności
czynienia dobra. Każdy z nas jest jak drzewo w
sadzie, zdolne wydać owoc. Drzewo jednak może
żyć dla siebie i nie musi troszczyć się o owoce.
Jemu owoc nie jest potrzebny. Drzewu wystarczy
troska o zdrowe korzenie, o gruby pień, o piękną koronę gałęzi, o szumiące liście i ewentualnie
kwiaty. Dla drzewa owoce są niepotrzebne, owoce są dla innych...
Egoista jest właśnie przykładem takiego nieurodzajnego drzewa. Żyje wyłącznie dla siebie.
Wyjaławia ziemię, żyje kosztem innych, nie dając
w zamian za to nic. I tej postawy Bóg nie toleruje. Jak ogrodnik wycina nieurodzajne drzewo, tak
Bóg wycina i odrzuca człowieka nie żyjącego dla
innych.
Ta zamknięta postawa jest groźniejszą chorobą duszy niż słabości przejawiające się w różnych
grzechach i upadkach. Ona też będzie najmocniej
napiętnowana w dniu sądu. „Byłem głodny, a nie
daliście Mi jeść; (...) przybyszem, a nie przyjęliście
Mnie; (...) chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście
Mnie” /Mt 25, 42-43/. Ludzie „nieużyteczni”, tzn.
nie żyjący dla innych, zostaną przez Boga odrzuceni, wycięci jak nieurodzajna figa.
Chrystus wzywa do nawrócenia. Na czym ten
proces polega? Na wyzwoleniu tkwiącej w człowieku siły twórczej. Tworzenie daje człowiekowi
szczęście. Obserwujemy to na każdym kroku.
Dziecko cieszy się, gdy potrafi samo sklecić
pierwszy domek z klocków, i wzywa stojących,
by podziwiali jego dzieło. Chce się dzielić swoim
szczęściem. Podobnie cieszy się lekarz, kóremu
udało się opanować chorobę u pacjenta, czy matka, której udało się upiec dobre ciasto. Twórczość
jest ściśle związana z dobrem, a radość twórcy
zmierza do uszczęśliwienia innych. Prawdziwa
twórczość otwiera człowieka na innych. Człowiek
chce się podzielić z kimś swoją radością tworzenia.
Nawrócony to człowiek, który wykrzesał z
siebie ogień twórczości i zaczął tworzyć dobro
dla innych. To nieurodzajna figa, którą udało się
obudzić, by wydała pierwsze owoce. To ten, kto
potrafi uśmiechać się sercem, widząc dokonane
przez siebie dobre dzieło.
Chrystus przybył, by wykrzesać z naszych serc
tę twórczą siłę czynienia dobra. Jest to jedyna droga do naszego uszczęśliwienia. Odwrócić uwagę
od siebie i zacząć żyć dla innych. Radość tych,
którzy są obdarowani naszą radością, rozświetli
mroki naszego serca i wypełni je szczęściem.
Nie chodzi o wielkie dzieła. Nawrócenie może
mieć miejsce w tej godzinie, teraz. Wystarczy, że
podejdziemy do kogoś, by mu pomóc. Może to
być żona, mąż, dzieci, ojciec, sąsiad, kolega w
pracy. Wystarczy, że on stanie się dla ciebie ważniejszy niż ty, że przez chwilę zajmiesz się nim, by
mu pomóc. Już nie jesteś nieurodzajny. W ciągu
dnia takich owoców może być wiele — a radość
twoich bliskich opromieni twój trud.
Przyzwyczailiśmy się do ograniczania nawrócenia jedynie do porzucania nałogów — pijaństwa, nieczystości, kradzieży, do pojednania,
przebaczenia uraz... W Ewangelii natomiast chodzi o coś znacznie głębszego: o otwarcie na innych, o odwrócenie uwagi od siebie i zwrócenie
jej na otoczenie, o zajęcie się nie sobą, lecz drugim człowiekiem. Takiego nawrócenia potrzebuje
wielu, bardzo wielu.				
Ks. Edward Staniek

www.parafiajozefow.pl

