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III Niedziela Wielkanocna

PIERWSZE CZYTANIE Dz 5,27b-32.40b41 Cierpienie dla imienia Jezusa
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Arcykapłan zapytał Apostołów: „Zakazaliśmy
wam surowo, abyście nie nauczali w to imię,
a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i
chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka?”.
Odpowiedział Piotr i Apostołowie: „Trzeba
bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych
ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście,
przybiwszy do krzyża. Bóg wywyższył Go na
prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby
dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie
oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym,
którzy są Mu posłuszni”. I zabronili Apostołom przemawiać w imię Jezusa, a potem
zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla
imienia Jezusa. Oto Słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE Ap 5,11-14 Chwa³a
Baranka
Czytanie z Ksiêgi Apokalipsy Œwiêtego
Jana Aposto³a
Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy,
mówiących głosem donośnym: „Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i
mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo”. A wszelkie stworzenie, które jest
w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i
wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak
mówiło: „Siedzącemu na tronie i Barankowi
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błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na
wieki wieków”. A czworo Zwierząt mówiło:
„Amen”. Starcy zaś upadli i oddali pokłon.
Oto Słowo Boże.
EWANGELIA KRÓTSZA J 21,1-14 Trzecie zjawienie siê Zmartwychwsta³ego
Aposto³om
S³owa Ewangelii wed³ug Œwiêtego
Jana
Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli
razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie
Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów.
Szymon Piotr powiedział do nich: „Idę łowić
ryby”. Odpowiedzieli mu: „Idziemy i my z
tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej
nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał,
Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie
nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do
nich: „Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?”.
Odpowiedzieli Mu: „Nie”. On rzekł do nich:
„Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa
ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc
do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował:
„To jest Pan!”. Szymon Piotr, usłyszawszy, że
to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią
szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w
morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc
za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem
nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A
kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb.

Rzekł do nich Jezus: „Przynieście jeszcze ryb,
któreście teraz ułowili”. Poszedł Szymon Piotr
i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb
w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo
tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł
do nich Jezus: „Chodźcie, posilcie się!”. Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: „Kto Ty jesteś?”, bo wiedzieli, że to jest
Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im,
podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus
ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Oto słowo Pańskie.
Pn Dz 6,8-15 Ps 119 J 6,22-29 /Wt Dz
7,51-59;8,1 Ps 31 J 6,30-35 /Œr Dz 8,1b8 Ps 66 J 6,35-40 /Cz Dz 8,26-40 Ps 66
J 6,44-51 /Pt Dz 1,3-8 Ps 40 Flp 1,20c30 J 12,24-26 /So Dz 9,31-42 Ps 116B J
6,55.60-69 /Ndz 13,14.43-52 Ps 100 Ap
7,9.14b-I7 J 10,27-30.
INTENCJE MSZALNE

Niedziela 18.04. – 3 Niedziela Wielkanocna

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 Balów.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Franciszka Bartnika.
Poniedziałek 19.04.

6:30 + Władysława Baczyńskiego.
7:00 + Michała Rutę (Gr. 19)
7:00 + Marię i Witolda Gawryjołków, Janinę
Pytel.
7:00 + Bogdana Pileckiego.
8:30 + Tadeusza Stankiewicza.
18:00 + Henrykę Nasiłowską (3 r. śm.)
Wtorek 20.04.

6:30
7:00 + Michała Rutę (Gr. 20)
7:00 O pomyślną operację dla Leokadii.
8:30 + Lucjana Ciechowskiego.

18:00 + Janinę Dąbrowa (8 r.śm.) i Eugeniusza Rusaka.
Środa 21.04.

6:30 + Tadeusza Wolniewicza (mies. po śm.)
7:00 + Michała Rutę (Gr. 21)
7:00 + Stanisławę Drozdowską (mies. po
śm.)
8:30 + Lucjana Ciechowskiego.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. w 48 r. ślubu Anny i Stefana z prośbą
o bł. Boże i opiekę MB dla Jubilatów, dzieci i
wnuków.
+ Anielę i Jagodę Niemirskie. + Agnieszkę
Witkowską (8 r. śm.). + Tomasza i Włodzimierza Wieremiejuków (1 r. śm.). + Andrzeja
Jasińskiego (1 r. śm.)
Czwartek 22.04.

6:30 + Andrzeja Jasińskiego (1 r. śm.).
7:00 + Michała Rutę (Gr. 22)
7:00 + Wojciecha Kuśmierczaka (im.)
8:30 + Maksymiliana Zygmunta Kulentego
(15 r. śm.).
18:00 + Romana Skarżyńskiego (26 r. śm.)
jego r-ców Katarzynę i Bonifacego oraz cr.
Gotowickich.
Piątek 23.04. – ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, głównego patrona Polski

6:30 + Michała Rutę (Gr. 23)
6:30 + Jerzego, Feliksę, Stanisława, Zdzisława
Woźniaków.
7:00 + Michała Traczyka (2 r. śm.)
7:00 + Wojciecha Olerajskiego (im.)
7:00 + Jerzego Domańskiego (im.)
8:30
18:00 Dz-bł. Mileny i Pawła.
Sobota 24.04.

6:30
7:00 + Michała Rutę (Gr. 24)
7:00 + Mariannę Kublik (4 r. śm.), Józefa i
Jana kublików.
7:00 Dz.-bł. w 60 r. ślubu Juliana i Zofii Pociecha.
8:30 + Mariannę i Jana Piłatkowskich.
18:00 Dz.-bł. w r. urodzin Artura.

Niedziela 25.04. – 4 Niedziela Wielkanocna ŚW. MARKA EWANGELISTY

7:00 + Michała Rutę (Gr. 25)
7:00 + Jerzego Kruka, cr. Kruków i Kowalczyków
8:30 Dz.-bł. w 54 r. ślubu Krystyny i Jana.
10:00 + Jana (16 r. śm.), Jadwigę, Juliana,
Henryka, Władysława Hamerskich.
11:30 + Stefana Papiernika.
13:00 Dz.-bł. w 50 r. ślubu Stanisławy i Mieczysława Majewskich.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – Za Parafian.
18:00 + Szczepana Grabskiego (4 r. śm.), rców Kazimierza i Irenę Donochów oraz Józefa
i Walentynę Grabskich.

Ogłoszenia duszpasterskie 18.04.2010.
III Niedziela Wielkanocna

wTrwamy w żałobie po tragedii narodowej – wypadku lotniczym pod Smoleńskiem, w którym zginęło 96 naszych
Rodaków z parą prezydencką RP. W
związku z żałobą i pogrzebami odwołany jest dzisiejszy koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II. Odbędzie się on 16
maja (dwa dni przed urodzinami naszego
Wielkiego Rodaka).
wKościół w Polsce od 18 do 24 kwietnia przeżywa II Tydzień Biblijny. Hasłem
tego ewangelizacyjnego przedsięwzięcia
są słowa zaczerpnięte z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian: „Dla mnie żyć
— to Chrystus”.
wKs. Jacek jest duszpasterzem głuchych
przy szkole w Otwocku – Śródborowie.
Dzisiaj głusi prowadzą przed kościołem
zbiórkę na swój wyjazd integracyjny.
wDzisiaj po Mszy św. o 11:30 spotkanie rodziców i dzieci kl. II, za tydzień

spotkanie rodziców i dzieci klas III przed
Rocznicą Komunii św.
wW piątek 23 kwietnia będziemy obchodzić uroczystość świętego Wojciecha,
męczennika i Patrona Polski. Z okazji
tej uroczystości w najbliższy piątek nie
obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw
mięsnych. Krew może oddać każdy, kto
jest zdrowy, ukończył 18 lat i nie przekroczył wieku 60 lat.
wPrzypominamy i zapraszamy: w naszym kościele trwa codzienna półgodzinna Adoracja Najśw. Sakramentu. Odbywa się ona od poniedziałku do soboty
po Mszy św. o godz. 8.30, czyli do godz.
9.30. Nadal pozostaje co piątkowa Adoracja Najśw. Sakramentu w godz. 17.00
do 18.00. W piątki w czasie adoracji
wieczornej trwa również dyżur księdza w
konfesjonale.
wOsoby, które zgłosiły się na pielgrzymkę autokarową do Kodnia w dniu 1
maja, proszone są o potwierdzanie wyjazdu przez wpłatę 50 zł. Można też zapisać
się na pielgrzymkę do Włoch od 2 do 10
października. Bliższe informacje na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.
wTrzeba już dzisiaj podjąć decyzję, czy
chcemy wziąć udział w Uroczystej Mszy
św. beatyfikacyjnej sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystość ta, jak wiemy odbędzie się w niedzielę 6 czerwca
na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Aby
zamówić kartę wstępu trzeba koniecznie
już dzisiaj zapisać się w zakrystii. Listę
przekażemy dalej, ale nie gwarantujemy
przydzielenia karty wstępu do sektora.

„MIŁUJESZ MNIE WIĘCEJ
ANIŻELI CI?”

Trudne pytanie postawił Jezus Piotrowi.
Obok stał Jan, jedyny, który nie zawiódł Mistrza w Wielki Piątek i odważnie stanął blisko
krzyża. Udowodnił wtedy, że kocha więcej niż
pozostali Apostołowie, więcej niż Piotr. Ten bowiem w chwili krzyżowania Jezusa, w ukryciu,
łzami zmywał trzykrotne zaparcie się Mistrza
na dziedzińcu pałacu Kajfasza.
Jak w tej sytuacji odpowiedzieć: Tak, Panie,
Piotr kocha Cię więcej niż ci, więcej niż Jan? A
jednak Piotr taką odpowiedź daje, i to trzykrotnie. Dodaje jedynie: „Ty wiesz, Panie”. Czyżby
upadek na dziedzińcu arcykapłana nie tylko nie
zniszczył jego miłości, lecz nawet ją umocnił?
Piotr doświadczył przebaczającej miłości
Chrystusa. Zgrzeszył, i to ciężko, żałował, a
Jezus mu przebaczył. Takie przeżycie umacnia miłość znacznie pełniej niż wszelkie inne
przeżycia. Nawet więcej niż wierność Jana pod
krzyżem na Golgocie. Grzech bowiem głęboko
rani serce, a jeśli w akcie żalu człowiek sam
otworzy tę ranę przed Bogiem, Ten wlewa w
nią swą przebaczającą miłość. Człowiek wówczas odkrywa zbawczy wymiar miłości.
Grzech jednak ma tendencję do zamykania
człowieka w sobie. Wówczas zamiast doskonalenia miłości, mamy do czynienia z jej skarłowaceniem. Zranione serce nie może bić w rytm
Bożego serca, a to prowadzi do jego obumierania.
Jezus przez długi czas wychowywał Piotra
do tego, by był opoką Kościoła. Chciał mieć
pewność, że nie zawiedzie, że potrafi znaleźć
właściwe rozwiązanie nawet w momentach tak
dramatycznych jak grzech. Trzykrotnie więc
pyta o miłość. Tylko ten bowiem, kto prawdziwie kocha, nie zawiedzie, a jeśli zawiedzie,
potrafi to naprawić.
Od tej rozmowy z Chrystusem życie Piotra
zamienia się w ustawiczne wyznanie miłości.
Składał jej dowody przez długie lata, aż nadszedł dzień męczeńskiej śmierci na Watykań-

skim Wzgórzu. Ostatnie wyznanie miłości złożył, jak Mistrz — na krzyżu.
Droga Piotra od grzechu do wyznania miłości jest dla nas pełna nadziei. Nawet zaparcie
się Boga może być zmazane aktem prawdziwej
miłości. Nie należy po grzechu rozrywać szat,
lecz otworzyć serce aktem prawdziwego żalu,
by umożliwić Bogu wlanie weń przebaczającej miłości. Tak niewiele potrzeba, by nawet
po najcięższych grzechach zobaczyć nad sobą
pochyloną twarz kochającego Ojca.
Jest to jedna z tajemnic Ewangelii. Nikt z
nas nigdy nie potrafi zrozumieć słów Chrystusa: „Komu mało się odpuszcza, mało miłuje”
/Łk 7, 47/. Jezus przebaczył Piotrowi więcej niż
Janowi. Piotr mógł więc wyznać, że kocha Mistrza więcej niż inni, więcej niż Jan.
Ks. Edward Staniek

DZIEŃ KRWIODAWSTWA
W dniu 25 kwietnia 2010 roku (niedziela) odbędzie się kolejny Dzień Krwiodawstwa w Józefowie. Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Warszawy będą
pobierać krew od wszystkich chętnych honorowych dawców w Stacji Caritas przy Parafii M.B.
Częstochowskiej w godzinach 9.00-13.00 . Krew
może oddać każdy, kto jest zdrowy, ukończył 18
lat i nie przekroczył wieku 60 lat. Krwiodawstwo
jest bardzo dobrym sposobem bezinteresownej
pomocy wynikającej z miłości bliźniego. Cała
procedura związana z oddaniem krwi w naszej
parafii nie zabiera więcej niż 30-45 minut.
Zapraszamy po mszach św.. Połączmy udział
w liturgii z dobrym uczynkiem. Na nasz dar oczekuje wielu chorych. Szczęść Boże honorowym
krwiodawcom i ich rodzinom.

Janusz Krupa
Organizator Dni Krwiodawstwa w Józefowie

Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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