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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 43,16-21 
Obietnica nowego wyzwolenia 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez 
morze i ścieżkę przez potężne wody; który 
wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne 
wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak 
knotek zostali zdmuchnięci. „Nie wspominajcie 
wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli 
dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: 
pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? 
Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pust-
kowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta polne, sza-
kale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i 
rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. 
Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać 
będzie moją chwałę”. Oto Słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE Flp 3,8-14 
Upodabniając się do śmierci Chrystusa, dojdę 
do powstania z martwych 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła 
do Filipian 
Bracia: Wszystko uznaję za stratę ze względu 
na najwyższą wartość poznania Chrystusa 
Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się 
ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym 
pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie 
mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z 
Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną 
przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość 
pochodzącą od Boga, opartą na wierze - przez 
poznanie Chrystusa: zarówno mocy Jego 
zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cier-
pieniach, w nadziei, że upodabniając się do 
Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania 
z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem 
i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym 
też pochwycił, bo i sam zostałem pochwycony 
przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę 
o sobie samym, że już pochwyciłem, ale to 
jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a 
wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę 
ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej 
Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Oto 
Słowo Boże. 
EWANGELIA J 8,1-11 
Od tej chwili już nie grzesz 
Słowa Ewangelii według świętego Jana 
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku 
zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud 

Intencje mszalne od 21.03. do 26.03.2010 r.
Niedziela 21.03. – 5 Niedziela W. Postu
7:00 + Stanisławę i Bolesława Bylinków 
(Gr. 21). 
+ Władysławę Szymczak (Gr. 21).
+ Helenę i Józefa Andrzejczaków.
8:30 + Helenę (r. śm.) i Piotra Hładuń
10:00 + Mariannę, Andrzeja, Bolesława, 
Janinę, Jadwigę, Józefa, Anastazję i Danu-
się z rodz. Drągów i Charchułów.
11:30 + Mieczysława Sierpińskiego (10 r. 
śm.) i Marię Sierpińską.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII –  o bł. 
dla Benka (im.), Jasia (r. chrztu) i cr.
18:00 + Stanisława Jaronia (96 r. śm.), Ja-
ninę i Aleksandra Orzełowskich, Mariannę 
Kasperską.
Poniedziałek 22.03. 
6:30 + Alicję Łużyńską (1 r. śm.)
7:00 + Stanisławę i Bolesława Bylinków 

(Gr. 22).
7:00 + Władysławę Szymczak (Gr. 22).
7:00 Dz.-bł. w 18 r. urodzin Konrada Przy-
czki z prośbą o bł. Boże i opiekę MB
8:30 Za zmarłe członkinie KŻR św. Berna-
dety oraz o zdrowie dla żyjących.
18:00 + Gustawa Repsza (17  r. śm.), Stani-
sławę, Ludwika, Henryka Witanów, Sewe-
rynę i Kazimierza Boguckich, Eugeniusza 
Książka, Zbigniewa Nowackiego
Wtorek 23.03. 
6:30 
7:00 + Stanisławę i Bolesława Bylinków 
(Gr. 23).
7:00 + Władysławę Szymczak (Gr. 23).
8:30 
18:00 + Barbarę Pośpiech (14 r. śm.)
Środa 24.03. 
6:30 + Lucyllę Pszczołowską (mies. po 
śm.)
7:00 + Stanisławę i Bolesława Bylinków 
(Gr. 24).
7:00 + Władysławę Szymczak (Gr. 24).
7:00 + Eugeniusza Załęckiego, cr. Księ-
żopolskich, Aleksandrę, Józefę, Wacławę, 
Stanisława, Wojciecha, Kazimierza.
8:30 + Urszulę Komorowska-Wojnicz oraz 
za dusze w czyśćcu cierpiące.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Po-
mocy.
+ Józefa Siewruka (8 r. śm.), + Piotra Okle-
sińskiego (10 r. śm.), + Ewę, Marka, Euge-

niusza i cr. Jaroniów, Jana i Mariannę Ba-
ranów.+ Stefanię, Felicję i Feliksa Sitków. 
+ Józefa Rubina (mies. po śm.). Józefa i 
Marię Iwanowskich, cr. Rudnickich i Iwa-
nowskich. + Janinę Budną (9 r. śm.).
Czwartek 24.03. – ZWIASTOWANIE 
PAŃSKIE.
6:30 
7:00 + Stanisławę i Bolesława Bylinków 
(Gr. 24).
7:00 + Władysławę Szymczak (Gr. 24).
8:30 + Stanisława Swekleja (15 r. śm.)
18:00 + Irenę Markieta (22 r. śm.) i cr. Mar-
kietów.
19:00 Msza wg mszału Jana XXIII.
Piątek 19.03. 
6:30 + Józefa Świażaka.
7:00 + Stanisławę i Bolesława Bylinków 
(Gr. 24).
7:00 + Władysławę Szymczak (Gr. 24).
7:00 + Zofię Lewczenko, Janinę i Feliksa 
Adamusów.
8:30 + Annę Kaerendys (31 r. śm.) jej ro-
dziców Stanisławę i Walentego Żubrów.
18:00 + Leszka Komara (1 r. śm.) i cr. Ko-
marów.
Sobota 25.03. 
6:30 + Elżbietę Chudzyńską (mies. po 
śm.)
7:00 + Stanisławę i Bolesława Bylinków 
(Gr. 25).
7:00 + Władysławę Szymczak (Gr. 25).

schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał. 
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przy-
prowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono 
na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, 
powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, kobietę tę 
dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Pra-
wie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A 
Ty co mówisz?”. Mówili to, wystawiając Go na 
próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, 
nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy 
w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł 
do nich: „Kto z was jest bez grzechu, niech 
pierwszy rzuci na nią kamień”. I powtórnie na-
chyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłysze-
li, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, 
poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus 
i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus, 
podniósłszy się, rzekł do niej: „Niewiasto, 
gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?”. A ona 
odrzekła: „Nikt, Panie!”. Rzekł do niej Jezus: 
„I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili 
już nie grzesz”. Oto słowo Pańskie.

Czytania mszalne:
Pn Dn 13,41-62 Ps 23 J 8,1-11 /Wt Lb 21,4-9 
Ps 102 J 8,21-30/Śr Dn 3, 14-20.91-92.95 Dn 3 
J 8,31-42 /Cz Iz 7,10-14 Ps 40 Hbr 10,4-10 Łk 
1,26-38 /Pt Jr 20,10-13 Ps 18 J 10,31-42 / So Ez 
37,21-28 Jr 31 J 11,45-57 /Ndz Łk 19,28-40 Iz 
50,4-7 Ps 126 Flp 2,6-11 Łk 23,1-49.
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7:00 + Jerzego Domańskiego (10 r. śm.), 
cr. Domańskich i Turosów.
8:30 + Genowefę Bergiel (11 r. śm.)
18:00 + Leonarda Gawłowskiego (12 r. 
śm.), Walerię i Stanisława Gawłowskich, 
Franciszka i Bronisławę oraz Antoninę Ja-
rosiewiczów.
Niedziela 26.03. – 6 Niedziela W. Postu 
– NIEDZIELA PALMOWA czyli MĘKI 
PAŃSKIEJ
7:00 + Stanisławę i Bolesława Bylinków 
(Gr. 26). 
+ Władysławę Szymczak (Gr. 26).
8:30 + Anielę i Kazimierza Janczewskich, 
Juliannę i Adama Wagów.
10:00 + Barbarę Zowczak (2 r. śm.) i Ry-
szarda Zowaczaka.
11:30 + Czesława
13:00 Dz.-bł. w 40 r. ślubu Jana i Janiny z 
prośbą o bł. Boże dla Jubilatów.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – Za 
Parafian.
18:00 + Leokadię (4 r. śm.) i Romana 
Kwiatkowskich oraz ich Rodziców.

Ogłoszenia duszpasterskie 21.03.2010.   
V Niedziela Wielkiego Postu

wJak już ogłaszaliśmy, gościmy dzi-
siaj w naszej parafii ks. Andrzeja Gajew-
skiego, posługującego w Pawłogradzie 
na Ukrainie, w diecezji Charkowsko 
– Zaporoskiej. Dowiemy się nieco o sy-
tuacji Kościoła Katolickiego w tamtym 
regionie, a po Mszy św. będziemy mogli 
wesprzeć jego posługę misyjną ofiarami, 
które będzie zbierał przed naszym ko-
ściołem.  

wOd dzisiejszej, piątej, niedzieli 
Wielkiego Postu zmienia się charakter 
tego okresu liturgicznego. Cały czas to-
warzyszyło nam wezwanie Kościoła do 
nawrócenia i pokuty, skorzystania z ła-
ski przebaczenia, którą miłosierny Bóg 
pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post 
nabiera charakteru pasyjnego. Skupimy 
się na rozważaniu Męki Pańskiej, stąd 
jeszcze większa zachęta do udziału w 
Drodze Krzyżowej (w piątki g. 17.00 i 
19.00) i w Gorzkich Żalach (w niedziele 
g. 17.00). Apel ten kierujemy zwłaszcza 
do tych, którzy jeszcze w tym roku nie 
uczestniczyli w tych pięknych nabożeń-
stwach.

wW czwartek, 25 marca, przypada 
uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 
Dziewięć miesięcy przed Bożym Naro-
dzeniem wspominamy spotkanie archa-
nioła Gabriela z Maryją, podczas które-
go dowiedziała się, że zostanie Matką 
Syna Bożego. Zgoda Maryi rozpoczęła 

CIĘŻKI KRZYŻ
Pewien człowiek powiedział z wyrzu-

tem Bogu, że dał mu za ciężki krzyż do 
dźwigania. Bóg zesłał swojego anioła, 
który przyszedł i zabrał człowieka do bar-
dzo dziwnego miejsca. Były tam tysiące 
różnych krzyży: pięknych i brzydkich, 
złotych  i stalowych, drewnianych i po-
krytych ornamentami czy drogimi ka-
mieniami. Człowiek zobaczył taki piękny, 
inkrustowany diamentami krzyż i powie-
dział aniołowi, że ten bardzo mu się podo-
ba. Anioł skinął głową i człowiek podszedł 
do niego by go podźwignąć. Niestety, 
nie mógł. Krzyż nawet nie drgnął, kiedy 
człowiek starał się go unieść. Porzucił ten 
krzyż i zaczął dalej się rozglądać. Przymie-
rzał kolejne krzyże, a każdy z nich był dla 
niego za ciężki. Wreszcie zobaczył taki 
mały, drewniany krzyżyk. Podszedł do 
niego i chwycił go mocno. Był zdziwiony, 
że nie był ciężki, że dobrze się go trzyma 
w dłoni. Powiedział więc do anioła: - Ten 
biorę. Anioł się roześmiał: - Ależ, rzekł 
- to przecież Twój własny krzyż, którego 
wcześniej nie chciałeś nosić. 

nowy etap historii relacji między Bo-
giem a człowiekiem. Podziękujmy za Jej 
„fiat”, biorąc udział we Mszy Świętej tej 
uroczystości.

wUroczystość Zwiastowania Pańskie-
go jest dniem modlitw o świętość życia. 
Będziemy prosić o wrażliwość społe-
czeństw na poszanowanie ludzkiego ży-
cia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. 
Pamiętajmy, że intencja ta była niezwy-
kle bliska papieżowi Janowi Pawłowi 
II. Uroczystość Zwiastowania Pańskie-
go jest także Dniem Duchowej Adopcji 
Dziecka poczętego. To szczególne zobo-
wiązanie – osoby, które zadeklarują taką 
adopcję, biorą na siebie zobowiązanie 
do stałego modlitewnego  czuwania nad 
jego życiem i rozwojem.

wPrzyszła niedziela jest już Niedzielą 
Męki Pańskiej, Niedzielą Palmową. Jej 
liturgia wprowadzi nas w ostatni etap 
czasu Wielkiego Postu, a następujące po 
niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwia-
ją nam przeżywanie w pogłębiony spo-
sób tajemnicy Męki i Zmartwychwstania 
Chrystusa Pana. Podczas Mszy Świętych 
poświęcimy gałązki wierzbowe, które 
będą przypominały jerozolimskie palmy, 
słane pod stopy wjeżdżającego do Świę-
tego Miasta Chrystusa – Mesjasza. 

wW niedzielę za tydzień o godz. 17.00 
w sali na plebani odbędzie się konfe-
rencja dla rodziców i chrzestnych przed 
chrztem dzieci. Uroczysty Chrzest dzieci 
odbędzie się w pierwszy dzień Wielka-
nocy podczas Mszy św. o godz. 13.00. 
Można też zapisać dziecko na chrzest w 
Wielką Sobotę podczas uroczystej Wigi-
lii Paschalnej. 

wPrzez Stowarzyszenie Forum Chrze-
ścijańskie w Niedzielę Palmową będzie 
zorganizowany kiermasz ozdób świą-
tecznych. Prace dzieci i dorosłych miesz-
kańców naszego miasta można będzie 
zakupić po każdej Mszy św., a dochód w 
całości zostanie przeznaczony na zakup 
paczek świątecznych dla rodzin potrze-
bujących z naszego miasta.

wSerdecznie zapraszamy chętne 
dziewczynki na próbę sypania kwiatków 
w sobotę 27 marca 2010 r. o godz.10.00. 
Zapraszamy też dziewczynki, które chcą 
w ciszy adorować Pana Jezusa w Wielki 
Piątek i Wielką Sobotę (godziny adoracji 
do ustalenia od 9.00-17.00 ; adoracja po 
pół godziny). Proszę zgłaszać do s. Do-
roty lub ks. Pawła.

„ Kto z was jest bez grzechu?”
Chyba w żadnym innym fragmencie Ewangelii, 

nie ma tak dobitnej i jednoznacznej konfrontacji 
Bożego i ludzkiego sposobu myślenia o grzechu. 
I chyba żaden inny fragment nie jest dla nas tak 
pouczający, jak ten. Zawiera on niejako podsumo-
wanie i streszczenie całej Ewangelii, czyli Dobrej 
Nowiny o przebaczeniu i miłości Boga. Jest żywą 
i naoczną ilustracją nauki Chrystusa. A zatem ja-
kie wnioski dla siebie powinniśmy wyciągnąć z tej 
lekcji?

Najprostszy wniosek, niejednokrotnie zapisa-
ny w Ewangelii, to: nie potępiaj, a nie będziesz 
potępiony! To zadziwiające, z jakim uporem i gor-
liwością lubimy zwalczać grzechy u innych. Gdy-
byśmy choć jeden procent tej energii wykorzystali 
sami dla siebie, dla usunięcia swoich wad i pracy 
nad swoim charakterem, dawno już bylibyśmy 
święci. Bo po pierwsze: nikt tak dobrze jak my 
sami nie zna naszych wad; po drugie: nikt inny 
nie ma takiego wpływu na nas, jak my sami; po 
trzecie: do nikogo nie mamy takiego zaufania, jak 
do siebie samych. A więc optymalne warunki, aby 
coś ze sobą zrobić! 

My tymczasem zostawiamy siebie na boku, a 
zajmujemy się innymi. Czyżby aż tak heroiczny 
był nasz altruizm i szlachetność? Obawiam się, że 
chyba nie. To nie bezinteresowna troska o innych 
nami kieruje, lecz raczej bardzo sprytnie zakamu-
flowany mechanizm obronny, zwany popularnie 
obłudą, a w języku psychologii – projekcją. Pole-
ga on na tym, że przypisujemy innym swoje wła-
sne winy i przywary, aby w ten sposób odwrócić 
uwagę od siebie. Walczymy z cudzym grzechem, 
aby zdyspensować się od walki ze swoim. Potę-
piamy i surowo piętnujemy innych, aby samemu 
wydać się lepszym. (...)

Ks. Mariusz Pohl


