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PIERWSZE CZYTANIE Dz 13,14.43-52 
Aposto³owie zwracaj¹ siê do pogan
Czytanie z Dziejów Apostolskich
W owym czasie Paweł i Barnaba przeszedłszy 
przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, 
weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli. A 
wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzy-
szyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie 
starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce 
Boga. W następny szabat zebrało się niemal 
całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy 
Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i 
bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. 
Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: 
„Należało głosić słowo Boże najpierw wam. 
Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie 
się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy 
się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: 
„Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś 
był zbawieniem aż po krańce ziemi”. Poganie, 
słysząc to, radowali się i uwielbiali słowo Pań-
skie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wieczne-
go, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po 
całym kraju. Ale Żydzi podburzyli pobożne a 
wpływowe kobiety i znaczniejszych obywateli, 
wywołali prześladowanie Pawła i Barnaby i wy-
rzucili ich ze swych granic. A oni otrząsnąw-
szy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a 
uczniów napełniało wesele i Duch Święty. Oto 
Słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE Ap 7,9.14b-I7 
Baranek bêdzie ich pas³ i prowadza³ 
ich do Ÿróde³ wód ¿ycia
Czytanie z Ksiêgi Apokalipsy Œwiêtego 
Jana Aposto³a
Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nie mógł 
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nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich 
pokoleń, ludów i języków, stojących przed 
tronem i Barankiem. Odziani są w białe szaty, 
a w ręku ich palmy. I rzekł do mnie jeden ze 
starców: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego 
ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka 
je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga 
i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i 
w nocy. A Siedzący na tronie rozciągnie nad 
nimi namiot. Nie będą już łaknąć ani nie będą 
już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden 
upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest po-
środku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód 
życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu”. Oto 
Słowo Boże.
EWANGELIA J 10,27-30 
Jezus daje swoim owcom ¿ycie wiecz-
ne
S³owa Ewangelii wed³ug Œwiêtego 
Jana
Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego 
głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję 
im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt 
nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który 
Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie 
może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec 
jedno jesteśmy”. Oto słowo Pańskie.

Pn Dz 11,1-18 Ps 42 J 10,11-18 /Wt Dz 
11,19-26 Ps 87 J 10,22-30 /Œr Dz 12,24-
13,5a Ps 67 J 12,44-50 /Cz 1 J 1,5-2,2 Ps 
103 Mt 11,25-30 /Pt Dz 13,26-33 Ps 2 J 
14,1-6 /So Dz 13,44-52 Ps 98,1.2-3ab.3cd-
4 J 14,1-6 /Ndz 14,21-27 Ps 145,8-9.10-
11.12-13ab Ap 21,1-5a J 13,34 J 13,31-
33a.34.35



INTENCJE MSZALNE
Niedziela 25.04. – 4 Niedziela 
Wielkanocna ŚW. MARKA EW.
7:00 + Michała Rutę (Gr. 25)
7:00 + Jerzego Kruka, cr. Kruków i Kowal-
czyków.
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 Mie-
czysława Majewskich.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – Za Pa-
rafian.
18:00 + Szczepana Grabskiego (4 r. śm.), r-
ców Kazimierza i Irenę Donochów oraz Józe-
fa i Walentynę Grabskich.
Poniedziałek 26.04.  
6:30 + Zdzisława Wołowicza.
7:00 + Michała Rutę (Gr. 25).
7:00 Dz.bł. w 50 r. urodzin Joanny z prośbą 
o opiekę Bożą i wstawiennictwo MB dla ju-
bilatki i cr.
8:30 
18:00 + Wojciecha, Stanisława i Franciszka, 
Władysława i Marię, cr. Peplaków i Sudakow-
skich.
Wtorek 27.04. 
6:30 + Ignacego Żyłowskiego (mies. po 
pog.).
7:00 + Michała Rutę (Gr. 26).
7:00 + Janinę Zabłocką (mies. po śm.).
8:30 + Zdzisława Wołowicza.
18:00 + Andrzeja Marciniaka (9 r. śm.) i cr. 
Marciniaków.
Środa 28.04. 
6:30 + Zdzisława Wołowicza.
7:00 + Michała Rutę (Gr. 27)
7:00 + Julię (25 r. śm.) i Stanisława Mazur-
ków.
8:30 + Stanisławę Drozdowską.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Jerzego Oliszewskiego (1 r. śm.)
Czwartek 29.04. – ŚW. KATA-

RZYNY SIENEŃSKIEJ, DZ i DK, 
patronki Europy.
6:30 
7:00 + Michała Rutę (Gr. 28).
8:30 + Janinę Bogusz (3 r. śm.)
18:00 + Kazimierza Drewicza (3 r. śm.)
Piątek 30.04. 
6:30 
7:00 + Michała Rutę (Gr. 29)
7:00 + Medarda Swebodzińskiego (5 r. śm.)
8:30 + Lucjana Ciechockiego.
18:00 + Pawła, Eugeniusza, Krystynę, Stani-
sława Stefaniuków, cr. Lechów Kabatów, No-
wosielskich, Annę Jańczuk, Adelę Chmielew-
ską, Antoniego Rogulkę.
Sobota 1.05. 
6:30 + Michała Rutę (Gr. 30).
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 1).
7:00 + Stanisława Matusika (16 r. śm.) oraz 
Reginę i Antoniego Zalewskich.
7:00 O bł. Boże dla Weroniki z racji urodzin.
8:30 + Irenę Puczyńską, Marię Wrzesień, 
Jadwigę Puścian, Antoniego Puczyńskiego i 
Irenę Sot.
18:00 ZBIOROWA
+ Ewę Łużyńską (1 r. śm.). + Krystynę Kawala 
(r. śm.), cr. Kawalów i Głuszaków. + Lucjana 
Ciechockiego. + Helenę Głowala, Kazimierza 
Zań.
Niedziela 2.05. – 5 Niedziela 
Wielkanocna.
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 2)
7:00 + Mariannę i cr. Wojcieszkiewiczów, 
Helenę i cr. Śliwińskich.
8:30 Cr. Piwowarskich, Szcześniaków i Ru-
bajów.
10:00 + Mariannę, Władysława i Zofię Kuź-
niów.
11:30 + Stanisława Słomskiego.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – o bł. 
Boże i opiekę MB dla Marii (1 r. ur.) i dla cr.
18:00 + Apolonie Szewczyk (4 r. śm.), r-ców 
Mariannę i Jana.
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wDzisiejszą niedzielę przeżywamy w Ko-
ściele jako Światowy Dzień Modlitw o Po-
wołania. Rozpoczyna się też Tydzień Mo-
dlitw o Powołania. Ciągle musimy prosić 
Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby 
nigdy nie zabrakło nowych pracowników 
w Bożej Winnicy. Musimy modlić się o 
dobre i liczne powołania kapłańskie i za-
konne, o ludzi gotowych pójść przemieniać 
serca innych, podjąć trudne zadania wobec 
współczesnego świata. Witamy w naszej 
parafii ks. Rektora i kleryków naszego Se-
minarium Duchownego. Chcemy modlić 
się za kleryków i kadrę profesorską, a także 
wesprzeć Seminarium materialnie. Ofiary 
zbierane dzisiaj na tace są przeznaczone na 
nasze Seminarium Duchowne.
wPodczas tego Tygodnia szczególnie bę-

dziemy prosić o powołania kapłańskie i za-
konne z naszej wspólnoty parafialnej. Być 
może w młodych sercach naszych parafian 
daje się dosłyszeć głos Bożego wołania: 
„Pójdź za mną”! Drodzy Rodzice i Wycho-
wawcy, pielęgnujmy te Boże podszepty, 
wspierajmy je modlitwą, delikatną radą, a 
nade wszystko nie stawajmy na przeszko-
dzie, jeśli któryś syn czy córka podejmą de-
cyzję o poświęceniu swego życia dla Boga 
i bliźnich. Każdy dar złożony w ręce Boga 
zostanie wielokrotnie wynagrodzony! Pro-
śmy o pomoc Tę, która wiernie i do końca 
trwała przy Chrystusie i przy rodzącym się 
Kościele w dniu Pięćdziesiątnicy.
wDzisiaj kolejny Dzień Krwiodawstwa 

w Józefowie. Zapraszamy po Mszy św. lub 
przed do Stacji Caritas przy naszej parafii. 
Krew może oddać każdy, kto jest zdrowy, 
ukończył 18 lat i nie przekroczył wieku 60 
lat. 
wKatecheza przed rocznicą I Komunii, 

dla rodziców i dzieci kl. III dzisiaj po Mszy 
św. o 11:30.
wW sobotę 1 maja (pierwsza sobota mie-

siąca) rozpoczynamy miesiąc dedykowany 
Matce Najświętszej. Począwszy od tego 
dnia, codziennie będziemy odmawiali Li-
tanię loretańską. Weźmy udział w nabożeń-
stwach majowych, a także odmawiajmy tę 
litanię indywidualnie lub wśród znajomych 
czy rodziny, polecając Matce Najświętszej 
wszystkie nasze sprawy. W naszym kościele 
nabożeństwo majowe codziennie o godz. 
18:30 (po Mszy św. wieczornej). W nie-
dziele o godz. 17:30 (przed Mszą św.).
wWyjazd na pielgrzymkę autokarową do 

Kodnia i okolic w dniu 1 maja 2010 r. o 
godz. 6:00. Kto jeszcze nie wpłacił proszo-
ny jest o potwierdzenie wyjazdu.

 w1 maja organizujemy „Majówkę” Ro-
werową. Trasa będzie nas wiodła do Ma-
riańskiego Porzecza (miejsce kultu MB Bo-
lesnej) Zrobimy około 70km. Przewidziany 
jest postój na wspólne ognisko. Zbiórka z 
rowerami przed kościołem 1 maja o godz. 
8:30 i wyjazd po Mszy św. Informacje 
szczegółowe w Internecie lub u ks. Pawła. 
wDo końca maja trwają zapisy na Piel-

grzymkę autokarową do Italii. Można się 
zapisać w kancelarii lub w zakrystii. Koszt 
Pielgrzymki to 2200zł. Informacje szczegó-
łowe w Internecie lub u ks. Pawła.
wStowarzyszenie Forum Chrześcijańskie 

pragnie podziękować Państwu za kolejny 
rok współpracy. W ubiegłym roku dzięki 
Państwa ofiarności zakupiliśmy 4620 obia-
dów dla potrzebujących uczniów z Józefow-
skich szkół. Tych Państwa którzy w 2010 
roku jeszcze nie rozliczyli podatku, prosimy 
o wsparcie naszego Stowarzyszenia 1 %. In-
formacje znajdują się na ulotkach rozłożo-
nych w kościele i na stronie internetowej: 
www.forumchrzescijanskie.com.



Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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W tym tygodniu patronują nam:
w czwartek, 29 kwietnia – święta Kata-

rzyna Sieneńska, dziewica, Doktor Kościo-
ła, Patronka Europy. Jej mistyczne dzieła są 
wyrazem nieustannego pragnienia zgłębia-
nia tajemnicy Boga. Święta Katarzyna pisa-
ła: „im więcej szukam, tym więcej znajduję, 

W dniach Żałoby Narodowej harcerze 
z Józefowa pełnili służbę w Pałacu Prezydenckim.

Odbieraliśmy kwiaty i układaliśmy je w dywan na dziedzińcu, zapalaliśmy znicze przed Pałacem, 
asystowaliśmy osobom niepełnosprawnym, pilnowaliśmy wózków dziecięcych, kierowaliśmy ruchem 
w kolejce na dziedzińcu i wewnątrz pałacu, informowaliśmy o zakazie korzystania z telefonów i apara-
tów. Wykonywalismy na bieżąco zadania zlecone przez Kancelarię Prezydenta. Nasi ratownicy nieśli 
pomoc przedmedyczną wszędzie tam, gdzie była ona niezbędna.

Przez służbę pod Pałacem Prezydenckim i na Krakowskim Przedmieściu przeszło w sumie 69 
harcerzy z naszego hufca.

Więcej zdjęć i filmów jest na naszej stronie: www.zhp.michalin.pl
hm. Mirosław Grodzki

im więcej znajduję, tym więcej szukam”. Za 
jej przyczyną módlmy się, by narody Europy 
uznały swoje chrześcijańskie korzenie.

w sobotę 1 maja – święty Józef Rzemieśl-
nik, patron pracujących. Módlmy się w ten 
dzień za jego pośrednictwem, aby każda 
praca była drogą prowadzącą do świętości 
i spełnieniem powołania. 


