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PIERWSZE CZYTANIE Dz 5,12-16 
Wiara, która uzdrawia
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Wiele znaków i cudów działo się przez ręce 
Apostołów wśród ludu. Wierzący trzymali się 
wszyscy razem w krużganku Salomona. A z 
obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do 
nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też 
rosła liczba mężczyzn i kobiet, przyjmujących 
wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na uli-
ce i kładziono na łożach i noszach, aby choć 
cień przechodzącego Piotra padł na któregoś 
z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się 
mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych 
i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy 
doznawali uzdrowienia. Oto Słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE Ap 1,9-11a.12-13.17-
19 
By³em umar³y, oto jestem ¿yj¹cy na 
wieki
Czytanie z Ksiêgi Apokalipsy Œwiêtego 
Jana Aposto³a
Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i 
królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na 
wyspie, zwanej Patmos, ze względu na słowo 
Boże i świadectwo Jezusa. Doznałem zachwy-
cenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą 
potężny głos jak gdyby trąby mówiącej: „Co 
widzisz, w księdze napisz i poślij siedmiu Ko-
ściołom, które są w Azji”. I obróciłem się, by 
widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciw-
szy się, ujrzałem siedem złotych świeczników, 
i pośród świeczników kogoś podobnego do 
Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do 

Parafia

Matki Bożej Częstochowskiej

w Józefowie

stóp i przepasanego na piersiach złotym pa-
sem. Kiedym Go ujrzał, upadłem jak martwy 
do Jego stóp, a On położył na mnie prawą 
rękę, mówiąc: „Przestań się lękać! Jam jest 
Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. Byłem umarły, 
a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam 
klucze śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co 
widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się 
stać”. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA J 20,19-31 
B³ogos³awieni, którzy nie widzieli, a 
uwierzyli
S³owa Ewangelii wed³ug Œwiêtego 
Jana
Było to wieczorem owego pierwszego dnia 
tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, 
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. 
Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: 
„Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał 
im ręce i bok. Uradowali się zatem ucznio-
wie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do 
nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, 
tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął 
na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha 
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, 
zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy 
przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili 
do niego: „Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł 
do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę 
śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miej-
sce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku 
Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy 



uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i 
Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi 
zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój 
wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś 
tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś 
rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź nie-
dowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu od-
powiedział: „Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział 
mu Jezus: „Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; bło-
gosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. 
I wiele innych znaków, których nie zapisano 
w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. 
Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest 
Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, 
mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie.

Pn Dz 4,23-31 Ps 2 J 3,1-8 /Wt Dz 4,32-37 
Ps 93 J 3,7-15/Śr Dz 5,17-26 Ps 34 J 3,16-
21 /Cz Dz 5,27-33 Ps 34 J 3,31-36/Pt Dz 
5,34-42 Ps 27 J 6,1-15/So Dz 5,34-42 Ps 33 
J 6,16-21 /Ndz 5,27b-32.40b-41 Ps 30 Ap 
5,11-14 J 21,1-19.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 11.04. – 2 Niedziela Wielkanocy 
czyli Miłosierdzia Bożego
7:00 + Michała Rutę (Gr. 11)
8:30 + Katarzynę (23 r. śm.) i Stanisława Au-
guścińskich i ich rodziców.
10:00 + Jerzego Kamińskiego (11 r. śm.)
11:30 + Henrykę Denka (2 r. śm.) oraz cr. 
Denków i Jacaków.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 Dz.-bł. w 93 r. urodzin Heleny z proś-
bą o bł. dla dzieci, wnuków i prawnuków. 
Poniedziałek 12.04.
6:30 + Felicję i Piotra Piotrowiczów.
7:00 + Michała Rutę (Gr. 12)
7:00 + Jadwigę Żyłowską (10 r. śm.) – int. 
Matki chrzestnej.
7:00 Dz.-bł. W 30 r. ślubu Marii i Jerzego 
Niemczyków.
8:30 + Annę Matus (mies. po śm.)

18:00 + Mirosława Cichockiego (1 r. śm.)
Wtorek 13.04. 
6:30 
7:00 + Michała Rutę (Gr. 13)
7:00 + Mirosława Cichockiego.
8:30 + Józefę, Zygmunta i Jerzego Suskich.
18:00 + Jana Barańskiego (2 r. śm.), Józefa 
Gołębiowskiego.
Środa 14.04. 
6:30 + Anielę (16 r. śm.) i Stanisława Barto-
siaków.
7:00 + Michała Rutę (Gr. 14)
7:00 + Mirosława Cichockiego.
7:00 + Marię Zdziarską (mies. po śm.)
8:30 + R-ców Czesławę i Stefana Fijałkow-
skich, Bronisławę Szymańską.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
O bł. Boże dla Marianny Gajewskiej.
+ Henryka Redka (10 r. śm.), Stefanię i Sta-
nisława Redków, Jerzego Marcinkowskiego. + 
Jadwigę Kruk. + Tadeusza Ornata (38 r. śm.). 
+ Antoniego, Józefę i Wacława Floriańczyków. 
+ Zofię Banasiewicz (23 r. śm.). + Wojciecha 
(9 r. śm.) i Irenę Barankiewiczów, cr. Baran-
kiewiczów, Lechunów i Chełstowskich.
Czwartek 15.04. 
6:30 
7:00 + Michała Rutę (Gr. 15)
7:00 + Mirosława Cichockiego.
8:30 Dz.-bł. W rocznicę urodzin Marii z proś-
bą o bł. Boże i opiekę MB.
18:00 + Barbarę i Jerzego Dindorfów.
Piątek 16.04. 
6:30 
7:00 + Michała Rutę (Gr. 16)
7:00 + Mirosława Cichockiego.
7:00 Helenę i Zygmunta Osińskich.
8:30 + Zofię i Szczepana Pawlaków, Zofię i 
Jana Święchów.
18:00 + Tomasza Szymańskiego (2 r. śm.).
Sobota 17.04. 
6:30 
7:00 + Michała Rutę (Gr. 17)
7:00 + Feliksę Gruba (w rocz. ślubu)
7:00 + Lucjana Ciechowskiego.



8:30 Dz.-bł. w 20 r. ślubu Pawła i Krystyny z 
prośbą o bł. Boże dla jubilatów i dzieci.
17:00 Ślub: Paweł Bogdalski – Milena Wi-
tak.
18:00 O bł. Boże dla Magdaleny i Jarosława 
(12 r. ślubu) oraz dla dzieci: Maksymiliana i 
Aleksandra.
Niedziela 18.04. – 3 Niedziela Wielkanocy
7:00 + Michała Rutę (Gr. 18)
8:30 + Stefana i Mariannę Raków.
10:00 + Piotra Mazka (2 r. śm.)
11:30 + Władysława (9 r. śm.) i Anielę Ba-
lów.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 + Franciszka Bartnika.
Og³oszenia duszpasterskie 11.04.2010 

II Niedziela Wielkanocna 
czyli Mi³osierdzia Bo¿ego

wW koronce do Miłosierdzia Bożego po-
wtarzamy: „miej miłosierdzie dla nas i całe-
go świata”. Z tych słów wynika, że nikt z nas 
nie może być wyłączony z „orbity” Miłosier-
dzia Bożego. Każdy go potrzebuje tak jak 
życiodajnej wody. W niedzielę Miłosierdzia 
Bożego starajmy się wzmocnić codzienne 
praktykowanie „wyobraźni miłosierdzia”, 
do czego tak bardzo zachęcał nas papież Jan 
Paweł II podczas ostatniej pielgrzymki do 
Polski, w 2002 roku.
wW piątek 16 kwietnia papież Benedykt 

XVI będzie obchodził 83 urodziny. Pamię-
tajmy o nim w modlitwie, prośmy Boga o 
wsparcie dla jego sił duchowych i fizycz-
nych, by cały Kościół czuł jego ojcowską 
troskę i opiekę.  
wJako dziękczynienie za Wielkoczwart-

kowy dar Eucharystii, od Świąt Wielkanoc-
nych przez  najbliższy miesiąc, w naszym 
kościele trwa codzienna półgodzinna Ado-
racja Najśw. Sakramentu. Odbywa się ona 
od poniedziałku do soboty po Mszy św. o 
godz. 8.30, czyli do godz. 9.30. Nadal po-
zostaje co piątkowa Adoracja Najśw. Sakra-

mentu w godz. 17.30 do 18.00 czyli przed 
Mszą św. wieczorną.
wW związku z tym, że 5 rocznica śmier-

ci sługi Bożego Jana Pawła II wypadła w 
Wielki Piątek Męki Pańskiej, obchody tej 
rocznicy w różnych kościołach i parafiach 
zostały przesunięte. Nasza parafia pragnie 
uczcić tego Wielkiego Polaka przez koncert, 
który odbędzie się po Mszy św. wieczornej 
za tydzień 18 kwietnia. Serdecznie zaprasza-
my. Ks. proboszcz parafii p.w. św. św. Jana 
Chrzciciela w Michalinie zaprasza na kon-
cert papieski dzisiaj po Mszy św. wieczornej. 
Podjęliśmy już decyzję: organizujemy fun-
dację pomnika Jana Pawła II, który stanie 
na terenie przykościelnym. Pierwsza rodzi-
na już zgłosiła chęć udziału w tym dziele.  
Potrzebne jeszcze 3 lub 4 rodziny – funda-
torów,  po 10 000 zł.

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Pierwszy tydzień po świętach wielkanocnych 

w Niedzielę zwaną w tradycji „Białą”, obchodzimy 
Święto Miłosierdzia Bożego.

To była wola samego Boga, którą wyraził za 
pośrednictwem św. Siostry Faustyny, zakonnicy ze 
Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w dniu  22 
lutego 1931 roku. 

Bóg objawił się siostrze Faustynie jako miłosier-
dzie. Odtąd siostra Faustyna miała tylko jedno pra-
gnienie: aby wszyscy poznali Miłosierdzie Boże,  za-
wierzyli mu, bo w nim jest nadzieja zbawienia. Sama 
zaś siostra Faustyna uczyniła swoje życie posługą 
miłosierdzia. ,,Czuję — pisała — że się przemieniam 
cala w modlitwę, by wyprosić miłosierdzie Boże dla 
każdej duszy.

Siostra Maria Faustyna, apostołka Bożego Miło-
sierdzia, należy dzisiaj do grona najbardziej znanych 
świętych Kościoła. Przez nią Pan Jezus przekazuje 
światu wielkie orędzie o Bożym miłosierdziu oraz 
ukazuje wzór chrześcijańskiej doskonałości opartej 
na zaufaniu wobec Boga i postawie miłosierdzia wo-
bec bliźnich.

Urodziła się 25 sierpnia 1905 roku jako trzecie 
z dziesięciorga dzieci w rodzinie Marianny i Stani-



sława Kowalskich, rolników ze wsi Głogowiec. Na 
chrzcie świętym w kościele parafialnym w Świnicach 
Warckich otrzymała imię Helena. Od dzieciństwa 
odznaczała się umiłowaniem modlitwy, pracowito-
ścią, posłuszeństwem i wielką wrażliwością na ludz-
ką biedę. W dziewiątym roku życia przystąpiła do I 
Komunii świętej, którą głęboko przeżywała, świa-
doma obecności Boskiego Gościa w swej duszy. 
Do szkoły chodziła niecałe trzy lata i jako kilkuna-
stoletnia dziewczyna opuściła rodzinny dom, by na 
służbie u zamożnych rodzin w Aleksandrowie, Łodzi 
i Ostrówku zarobić na własne utrzymanie i pomóc 
rodzicom.

Głos powołania odczuwała w swej duszy już 
od siódmego roku życia, ale wobec braku zgody 
rodziców na wstąpienie do klasztoru, próbowała 
go w sobie zagłuszyć. Przynaglona jednak wizją 
cierpiącego Chrystusa wyjechała do Warszawy i 
tam 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W klasztorze, jako 
s. Maria Faustyna, przeżyła trzynaście lat pełniąc 
obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki w wielu 
domach zgromadzenia, najdłużej w Płocku, Wilnie 
i Krakowie.

Posłannictwo s. Marii Faustyny zostało zapisa-
ne w jej Dzienniczku, który prowadziła na życzenie 
Pana Jezusa oraz spowiedników. Zanotowała w nim 
wiernie wszystkie życzenia Pana Jezusa, a także 
opisała zetknięcia swej duszy z Nim. To dzieło w 
sposób niezwykły przybliża tajemnicę miłosierdzia 
Bożego. Zachwyca ono nie tylko ludzi prostych, ale 
także naukowców, którzy odkrywają w nim dodat-
kowe źródło dla badań teologicznych. Dzienniczek 
został przetłumaczony na wiele języków, m. in. 
angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, 
portugalski, arabski, rosyjski, węgierski, czeski i 
słowacki.

Siostra Maria Faustyna wyniszczona chorobą i 
różnymi cierpieniami, które znosiła jako dobrowolną 
ofiarę za grzeszników, w pełni dojrzała duchowo i 
mistycznie zjednoczona z Bogiem zmarła w Krako-
wie 5 października 1938 roku, mając zaledwie 33 
lata. Sława świętości jej życia rosła wraz z rozsze-
rzaniem się nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w 

Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
Redakcja Biuletynu: Par. MB Częstochowskiej w Józefowie www.parafiajozefow.pl

miarę łask wypraszanych przez jej wstawiennictwo. 
W latach 1965-67 w Krakowie przeprowadzono 
proces informacyjny dotyczący jej życia i cnót, a w 
1968 roku rozpoczęto w Rzymie proces beatyfika-
cyjny, który ukończonow grudniu 1992 roku. W dniu 
18 kwietnia 1993 roku, na Placu Świętego Piotra w 
Rzymie, Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał aktu jej 
beatyfikacji. Relikwie Błogosławionej spoczywają w 
sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Ła-
giewnikach.

Formy kultu Miłosierdzia Bożego
Cześć obrazu Jezusa Miłosiernego - ma on 

przedstawiać Pana Jezusa z czerwonymi i bladymi 
promieniami wypływającymi z Jego serca, i podpi-
sem: „Jezu, ufam Tobie”. „Dusza, która czcić będzie 
ten obraz nie zginie” - obiecuje Pan Jezus. Pierw-
szy obraz, malowany „pod dyktando” s. Faustyny, 
pozostał w Wilnie. Z powstałych później na podsta-
wie „Dzienniczka” wizerunków Jezusa Miłosiernego, 
na całym świecie kultu doznaje obraz namalowany 
przez krakowskiego artystę z Łagiewnik Adolfa 
Hyłę. 

Święto Miłosierdzia -  (obchodzone w pierwszą 
niedzielę po Wielkanocy) dał Pan Jezus grzeszni-
kom jako „ostatnią deskę ratunku”. Z dobrze odpra-
wioną spowiedzią i Komunią św. przyjętą w tym dniu 
związana jest obietnica „zupełnego odpuszczenia 
win i kar”. W archidiecezji krakowskiej kard. Franci-
szek Macharski ustanowił je w 1985 r. 10 lat później, 
na wniosek Episkopatu Polski, Stolica Apostolska 
zezwoliła na obchodzenie go w całej Polsce. 

Koronka do Miłosierdzia Bożego - „Chociaż-
by grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko 
zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego 
miłosierdzia Mojego” - zapewnia Pan Jezus. 

Modlitwa w godzinie Miłosierdzia -  (w chwili 
konania Jezusa na krzyżu o godz. 15.00): „W tej 
godzinie - obiecuje Pan Jezus - nie odmówię duszy 
niczego, która mnie prosi przez mękę Moją”. 

Szerzenie czci Bożego Miłosierdzia -  tych, któ-
rzy szerzą cześć Bożego Miłosierdzia „osłaniam 
przez całe życie jak czuła matka swe niemowlę, a w 
godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym 
Zbawicielem” - zapewnia Jezus. 

(za www. wiara.pl)   


