
Biuletyn niedzielny         V Niedziela Wielkanocna 02.05.2010

PIERWSZE CZYTANIE Dz 14,21-27 
Bóg działa przez ludzi
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium 
i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, 
zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez 
wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa 
Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród mo-
dlitw i postów ustanowili im starszych, polecili 
ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli 
przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali 
w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do 
Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przezna-
czeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przy-
byli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, 
jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył 
poganom podwoje wiary. Oto Słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE Ap 21,1-5a 
Bóg otrze wszelką łzę
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana 
Apostoła
Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, 
bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przemi-
nęły i morza już nie ma. I Miasto Święte – Je-
ruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od 
Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w 
klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem do-
nośny głos mówiący od tronu: „Oto przyby-
tek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i 
będą oni Jego ludem, a On będzie »Bogiem z 
nimi«. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci 
już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni 
trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy 
przeminęły”. I rzekł Siedzący na tronie: „Oto 
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czynię wszystko nowe”. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA J 13,31-33a.34.35 
Przykazanie nowe
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus po-
wiedział: „Syn Człowieczy został teraz uwiel-
biony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli 
Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi 
Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. 
Dzieci, jeszcze krótko – jestem z wami. Bę-
dziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom po-
wiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd 
Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przy-
kazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak 
się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy po-
znają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie 
się wzajemnie miłowali”. Oto słowo Pańskie.

Pn Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab Kol 1,12-
16 J 19,25-27/Wt Dz 14,19-28 J 14,27-
31a /Œr Dz 15,1-6 J 15,1-8 /Cz 1 Kor 
15,1-8 J 14,6-14 /Pt Dz 15,22-31 J 15,12-
17 /So Dz 20,17-18a.28-32.36 J 10,11-
16/Ndz 15,1-2.22-29 Ap 21,10-14.22-23 
J 14,23-29.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 2.05. – 5 Niedziela Wielkanoc-
na
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 
Kuźniów.
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 + Apolonię Szewczyk (4 r. śm.), r-
ców Mariannę i Jana.
Poniedziałek 3.05. – NAJŚW. MARYI 
PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI
7:00 + Floriana i Felicję Staroniów.
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 3).
8:30 + Stanisławę Piotrowską (3 r. śm.) i cr. 
Piotrowskich.
10:00 + Mieczysława Kmiecia (2 r. śm.), 
Leokadię i Józefa Zarębów.
11:30 + Dariusza, Zbigniewa, Łucję Ka-
niów.
13:00 + Wojciecha, Eugenię, Feliksa Kana-
busów, cr. Auguścińskich i Kuków.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – dz.-bł. 
w 33 r. urodzin Kacpra i jego rodziny.
18:00 O bł. Boże dla Magdaleny  (26 r. 
urodzin) i Agnieszki (23 r. urodzin).
Wtorek 4.05. - Św. Floriana, męczennika
6:30 + Roberta Kucharskiego (mies. po 
śm.).
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 4).
7:00 O powołania do Zgr. SS Dominika-
nek.
8:30 + Helenę Głowala.
18:00 + Sabinę i Tomasza oraz Waldemara 
Kozłowskich, Marię Szmytt, Anielę Wrze-
sień.
Środa 5.05. 
6:30 + Wojciecha Sierpińskiego (mies. po 
śm.).
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 5).
7:00 Za dobroczyńców SS Dominikanek.
8:30 + Mariannę Szostak (4 r. śm.), cr. Szo-

staków i Miłoszów.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomo-
cy.
+ Czesława Zawadę (1 r. śm.). + Andrzeja 
Stępnia (41 r. śm.). + Piotra Szewczyka (1 
r. śm.), Annę i Włodzimierza Dąbrowskich, 
Marię Jaworską, Jana Cebulę. + Aleksandrę 
Poboża (mies. po śm.).
Czwartek 6.05. – ŚWIĘTYCH APOSTO-
ŁÓW FILIPA I JAKUBA
6:30 + Barbarę Caban (mies. po śm.).
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 6).
7:00 Za misje i misjonarki ze Zgr. SS Do-
minikanek.
8:30 + Jerzego (47 r. śm.) i Helenę (7 r. śm.) 
Mozerów.
18:00 Za zmarłe członkinie Koła Róż. Św. 
Teresy od Dz. Jezus.
Piątek 7.05. 
6:30 
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 7).
7:00 + Stanisława Pytlę (33 r. śm.).
7:00 + Tomasza Płochockiego (14 r. śm.), 
Zbigniewa Frankowskiego, Franciszkę Bel-
ka, Kazimierza Gnieciaka.
8:30 + Stanisława Błaszczyka i Stanisławę 
Piotrowską.
16:30 + Wiktorię, Danutę, Antoniego i Sta-
nisława Cholewickich.
18:00 ZBIOROWA.
+ Jana i Władysławę Prządków. + Stanisła-
wa Maciejkę i jego cr. + Michała i Helenę 
Kotlińskich, Stanisława i Wacławę Pietry-
kowskich. + Stanisława (ojca) i Stanisława 
(syna) Kruków. + Wacława Zawistowskiego 
i jego rodziców oraz  Bożenę Zawistowską. 
+ Stanisława Żugajewicza i jego rodziców 
oraz cr. + Zofię i Stanisława oraz Adama 
Jendrychów. + Stanisława i Stanisławę Za-
paśników. + Stanisława Maciejko i cr. Ma-
ciejko, Jońskich oraz Tadeusza, Władysława 
i Józefa.
Sobota 8.05. - ŚW. STANISŁAWA, BI-



SKUPA I MĘCZENNIKA, głównego pa-
trona Polski
6:30 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 8).
7:00 + Rozalię i Stanisława Nowaków.
7:00 + Stanisława i Jana Grudniów, Jana 
Popisa.
7:00 + Stanisławę i Wacława Sarneckich, 
Marię i Kazimierza Sarneckich.
8:30 Dz.-bł. w 42 r. ślubu Marianny i Ze-
nona z prośbą o bł. dla jubilatów, dzieci i 
wnuków.
18:00 + Helenę Wojtaś (2 r. śm.).
Niedziela 9.05. – 6 Niedziela Wielkanocna 
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 9).
7:00 Dz.-bł. w 1 r. ślubu Anny i Arkadiusza 
Okrzejskich.
8:30 + Stanisława Kołodzieja, dz-ków Ma-
rię i Franciszka Pałysków.
10:00 + Stanisława, Bronisławę i Konstan-
tego Skwarków.
11:30 + Szczepana Olszewskiego (30 r. śm.) 
i jego rodziców.
13:00 Dz.-bł. w 1 r. ślubu Jarosława i Ewy 
Bukowskich z prośbą obł. dla małżonków i 
córki Sary.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – Za 
Parafian.
18:00 + Stanisława i cr. Żabickich.

Og£oszenia duszpasterskie 02.05.2010. 
V Niedziela Wielkanocna

wWitamy serdecznie w naszej parafii 
ks. Piotra Krasuskiego, kapelana Powiato-
wego Szpitala w Wołominie. Powie nam 
słowo Boże i po Mszy św. będzie zbierał 
ofiary na budowę kaplicy przy szpitalu w 
Wołominie.

wWczoraj rozpoczęliśmy maj, miesiąc 
dedykowany Matce Najświętszej. Ożyw-
my w tym miesiącu nasze dziecięce od-
danie Matce Jezusa, odmawiając Litanię 
loretańską podczas nabożeństw majowych 

czy też indywidualnie, bądź w gronie są-
siadów. W naszym kościele nabożeństwo 
majowe codziennie o godz. 18:30 (po 
Mszy św. wieczornej). W niedziele o godz. 
17:30 (przed Mszą św.). 

wJutro przypada uroczystość Najświęt-
szej Maryi Panny Królowej Polski, głównej 
Patronki naszego narodu. Msze św. będą 
odprawiane wg porządku niedzielnego: 
godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 
18.00. O godz. 15.00 jest też Msza św. w 
rycie nadzwyczajnym.
wNiejako przygotowując się do jutrzej-

szej Uroczystości, dzisiaj podczas Mszy św. 
o godz. 13.00 będzie śpiewał chór Schola 
Cantorum Maximilianum, a po Mszy św. 
odbędzie się półgodzinny koncert pieśni 
patriotycznych. Również w związku z 
Uroczystością 3 Maja – jutro po Mszy św. 
o godz. 13.00 odbędzie się okolicznościo-
wy koncert organizowany przez władze 
naszego miasta. Serdecznie zapraszamy.

wDo końca maja trwają zapisy na Piel-
grzymkę autokarową do Italii. Można się 
zapisać w kancelarii lub w zakrystii. Koszt 
Pielgrzymki to 2200zł. Informacje szcze-
gółowe w Internecie lub u ks. Pawła.

wW czwartek, 6 maja przypada pierw-
szy czwartek miesiąca, kiedy to wspomi-
namy ustanowienie Eucharystii i kapłań-
stwa. Zatrzymajmy się tego dnia na chwili 
adoracji Najświętszego Sakramentu i mo-
dlitwie o powołania kapłańskie i zakon-
ne. 
wW piątek, 7 maja obchodzić bę-

dziemy pierwszy piątek miesiąca. Jest to 
dzień przebłagania, zwłaszcza przez przy-
jęcie Komunii Świętej wynagradzającej za 
grzechy nasze osobiste oraz całego świata. 



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

Okazja do spowiedzi świętej pierwszo-
piątkowej rano i po południu od godz. 
16.00, a dodatkowa Msza św. dla dzieci 
o godz. 16.30.

W tym tygodniu patronują nam:
we wtorek, 4 maja – święty Florian, 

męczennik z początku IV wieku. Jest pa-
tronem strażaków, hutników, Królewskie-
go Krakowa i archidiecezji katowickiej;

w czwartek, 6 maja – święci apostoło-
wie Filip i Jakub;

w sobotę, 8 maja – święty Stanisław, 
męczennik, Patron Polski.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY 

KRÓLOWEJ POLSKI
Maj jest miesiącem dla polskich kato-

lików szczególnym. Jest on naznaczony 
obecnością Maryi w liturgii Kościoła oraz 
w polskiej pobożności. Nabożeństwo ma-
jowe stało się dla katolików popularnym 
znakiem przywiązania do Maryi Królowej 
Polski. 3 maja jest dniem, kiedy katolicy 
obchodzą uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski. Jest to święto, 
które rozpoczyna miesiąc czci maryjnej. 
Tego dnia na Jasnej Górze i w całym kra-
ju odbywają się jedne z największych uro-
czystości maryjnych. 

Od wieków losy narodu polskiego wią-
zały się z dziejami Kościoła. W kościele 
katolickim szczególnie kult Matki Bożej 
odgrywał ważną rolę w kształtowaniu się 
ducha patriotycznego i religijnego Naro-
du. Maryja zawsze czuwała nad wiernymi. 
Nie tylko w spokojnych latach, ale i w 
trudnych chwilach. Nie opuściła Polaków 
podczas „potopu szwedzkiego”, w cza-
sach zaborów, powstań i wojen. To wła-
śnie Ona dodawała sił całemu Narodowi, 

jednoczyła go, zagrzewała do walki. 
Symbolem wolności narodowej i reli-

gijnej stała się właśnie Matka Boża Czę-
stochowska na Jasnej Górze. W 1655 
roku Szwedzi napadli na Rzeczpospolitą. 
Ojczyzna nie była na to przygotowana. 
Naród był skłócony, szlachta podzielona. 
Sytuacja doprowadziła do zajęcia kra-
ju przez Szwedów. Przekazy mówią, że 
8.XI. 1655 roku wojska wroga stanęły 
pod murami Jasnej Góry. Najeźdźcy byli 
przekonani, iż twierdza się podda równie 
szybko jak reszta kraju. Wbrew zdrowemu 
rozsądkowi, Polacy oddani Matce Bożej, 
postanowili stawić czoła ogromnej armii 
wroga i bronić się do ostatniego żołnie-
rza. 

Niewielka armia Maryi odniosła zwy-
cięstwo. Wydarzenie to miało zatem nie 
tylko znaczenie polityczne ale również 
religijne. Król Jan Kazimierz docenił opie-
kę Matki Boskiej i 1.IV.1656 roku złożył 
uroczyste ślubowanie w Katedrze Lwow-
skiej, oddając kraj pod jej władanie. Od tej 
chwili Maryja stała się patronką i Królową 
Polski. 

W 1962 roku papież Jan XXIII ogłosił 
Maryję Królową Polski. Została ona pa-
tronką Polski wraz ze św. Wojciechem, 
biskupem – męczennikiem i św. Stanisła-
wem. 

Święto rozpoczyna w kościołach ka-
tolickich nabożeństwa ku czci Maryi z 
codziennie śpiewaną Litanią Loretańską 
i pieśniami maryjnymi. Nabożeństwa 
majowe są w Polsce bardzo popularne 
i gromadzą rzesze wiernych. W kościo-
łach katolickich rozbrzmiewają wezwania: 
„Maryjo, Królowo Polski, Jestem przy 
Tobie, pamiętam, czuwam”. 

źródło: www.kosciol.pl 

  


