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Matki Bożej Częstochowskiej
w Józefowie
Biuletyn niedzielny

VII Niedziela Wielkanocna

PIERWSZE CZYTANIE Dz 1,1-11
Uniósł się w ich obecności w górę
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż
do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też
po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje:
ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego
posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy,
ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale
wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem
Świętym”. Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy
w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”.
Odpowiedział im: ”Nie wasza to rzecz znać
czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami
w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż
po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się
w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im
sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się
w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I
rzekli: ”Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i
wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od
was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.
DRUGIE CZYTANIE Ef 1,17-23
Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do

16.05.2010

Efezjan
Bracia: Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości
i objawienia w głębszym poznawaniu Jego
samego, to znaczy światłe oczy dla waszego
serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja
waszego powołania, czym bogactwo chwały
Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i
siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy
wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad
wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i
panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale
i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego
stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko na
wszelki sposób.
EWANGELIA Łk 24,46-53
Jezus został uniesiony do nieba
Słowa Ewangelii według św. Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak
jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego
głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie
grzechów wszystkim narodom, począwszy od
Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto
Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś
pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni
mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku
Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich.

A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i
został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu
pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.
Pn Dz 19,1-8; Ps 68,2-7; Kol 3,1; J 16,29-33
/Wt Dz 20,17-27; Ps 68,10-11.20-21; J 14,16;
J 17,1-11a /Œr Dz 20,28-38; Ps 68,29-30.3336; J 17,21; J 17,11b-19 /Cz Dz 22,30;23,611; Ps 16,1-2.5.7-11; J 17,21; J 17,20-26
/Pt Dz 25,13-21; Ps 103,1-2.11-12.19-20; J
14,26; J 21,15-19 /So Dz 28,16-20.30-31; Ps
11,4-5.7; J 16,7.13; J 21,20-25 /Ndz 2,1–11
1 Kor 12,3b–7.12–13 J 20,19–23

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 16.05. – 7 Niedziela Wielkanocna - Wniebowstąpienie
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 16).
7:00 + Helenę i Jana Pobożych, Zofię Kuźnia.
8:30 + Mieczysława i Zofię oraz cr. Kollów.
10:00 + Mariannę Kotarską (2 r. śm.).
11:30 + Stanisławę Kowalczyk (5 r.śm.).
13:00 + Roberta Dekańskiego.
15:00 Wg mszału Jana XXIII – Za Parafian.
18:00 O bł. Boże i opiekę MB dla cr. Krajewskich i Szymańskich.
Poniedziałek 17.05.
6:30 + Czesława Wziątka (mies. po śm.).
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 17).
8:30 + Irenę Komorowską ( mies. po
pog.).
18:00 O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla
członkiń KŻR św. Weroniki.
Wtorek 18.05.
6:30 O zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji dla Piotra.
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 18).
7:00 + Feliksę Gruba (im.).
8:30 + Elżbietę Mostowiec (mies. po śm.).
18:00 + Zofię i Józefa Kropiewnickich,
Katarzynę i Józefa Jarząbków, Andrzeja i

Władysława Jarząbków.
+ Grzegorza Zduńczyka (2 r. śm.).
Środa 19.05.
6:30 Dz.-bł. w 9 r. ślubu Agaty i Piotra z
prośbą o potrzebne łaski dla cr.
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 19).
7:00 + Marka Kuracha (21 r. śm.), Janinę i
Jakuba Kurków.
7:00 + Marię i Witolda Gawryjołków, Janinę Pytel.
8:30 + Bohdana Pileckiego.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
O zdrowie i szczęśliwą operację dla Piotra.
+ Stefanię i Michała Gassów. + Józefa i
Marię Iwanowskich. + Lecha Skibińskiego.
Czwartek 20.05.
6:30
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 20).
8:30 + Ewę Szubzda.
18:00 + Aleksandrę i Zygmunta Niesłuchowskich.
Piątek 21.05.
6:30 + Andrzeja Sierpińskiego (mies. po
pog.).
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 21).
7:00 + Karolinę Laskus (13 r. śm.), r-ców
Janinę i Bolesława Laskusów.
8:30 + Leszka Sikorskiego (1 r. śm.), Melanię i Tadeusza Sikorskich.
18:00 + Eleonorę Ozimina, Stefanię, Antoniego, Tadeusza, Lucjana z rodz. Radziszewskich; Stefana i Stanisława.
Sobota 22.05.
6:30 + Zdzisława Wołowicza.
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 22).
7:00 + Marka Niziołka (ur.).
7:00 + Zdzisława, Aleksandra, Władysława i Wandę Pytlarczyków.
8:30 Dz.-bł. Majki i Andrzeja.
16:00 Ślub: Bartosz i Justyna.
18:00 + Helenę, Antoniego i Ryszarda
Molaków, Krystynę Suchańską, Wiktorię i

Bartłomieja Madejaków.
Niedziela 23.05. – 8 N. Wielkanocna Zesłanie Ducha Świętego
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 23).
7:00 + Stanisławę i Mieczysława Opolskich oraz zmarłych z ich rodzin.
8:30 + Zenona Bergiela (1 r. śm.).
10:00 I Komunia Święta (SP1).
11:30 I Komunia Święta (SP2).
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII.
18:00 + Krzysztofa (32 r. śm.) i jego rodziców.
18:00 + Grzegorza Zduńczyka (2 r. śm.).

Wszystkie miejsca siedzące w nowym
kościele zostaną zarezerwowane przez rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Prosimy więc o skorzystanie z innych Mszy
św. w tym dniu.

Ogłoszenia duszpasterskie 16.05.2010 r.
VII Niedziela Wielkanocna
Wniebowstąpienie Pañskie
wDopełnieniem tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa jest Jego Wniebowstąpienie, a więc powrót do Ojca.
Jezus odchodzi, zostawiając jednak obietnicę ciągłej obecności wśród nas w mocy
Ducha Świętego.

wWciąż trwają nabożeństwa majowe
ku czci Matki Najświętszej. Weźmy udział
w tym modlitewnym uwielbieniu Matki
naszego Pana i naszej. W naszym kościele
nabożeństwo majowe codziennie o godz.
18:30 (po Mszy św. wieczornej), w niedziele o godz. 17:30 (przed Mszą św.).

wW przyszłą niedzielę zakończenie
okresu wielkanocnego. Będziemy obchodzili uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
wPrzygotowanie do Uroczystości
Pierwszej Komunii:
1. Spowiedź - piątek-21 maja
godz.16:45 - obowiązuje strój galowy;
proszę przynieść ze sobą: książeczkę, obrazek; - po spowiedzi Dzieci spowiedź dla
Rodziców, Rodziny…
2. Uroczystość I Komunii Św. - 23
maja godz.10:00 (SP1) i o godz. 11:30
(SP2); spotykamy się przed kościołemodpowiednio godz.9:45 i 11:15 - bardzo
prosimy, aby dzieci w tym dniu miały ze
sobą tylko chusteczkę do nosa!

wW niedzielę, 23 maja, po Mszy św. o
godz. 13:00 Skauci Europy zapraszają na
prezentację ruchu skautowego. Po krótkiej prezentacji odbędzie się spotkanie dla
zainteresowanych rodziców poświęcone
współpracy harcerstwa z rodziną, a dla
chłopców w wieku 11-17 lat Skauci zorganizują grę.

wZapraszamy na PIELGRZYMKĘ
ROWEROWĄ do WILNA (Litwa) - w
dniach od 9 do 17 lipca 2010 r. Zapisy
trwają do 10 czerwca 2010 r. Koszt Pielgrzymki to 250 zł. Trasa liczy ok 600 km.
Informacje dotyczące Pielgrzymki można
uzyskać u ks. Pawła i na stronie internetowej.
wDo końca maja trwają zapisy na Pielgrzymkę autokarową do Italii. Można się
zapisać w kancelarii lub w zakrystii. Koszt
Pielgrzymki to 2200zł. Informacje szczegółowe w Internecie lub u ks. Pawła.
wUroczystość św. Andrzeja – patrona
Polski i metropolii warszawskiej jest w
tym roku przeniesiona na jutro (17 maja).
Msze będą odprawiane wg porządku codziennego. Zapraszamy.

NIEBO W SERCU

Wspominamy moment z życia Chrystusa po
zmartwychwstaniu, w którym po raz ostatni spotkał się w sposób widzialny z Apostołami i swymi
uczniami na górze Oliwnej. Odszedł do nieba. A
gdzie jest niebo? Gdzie można Chrystusa dziś
spotkać? Gdzie można z Nim porozmawiać?
Przecież od tego spotkania zależy szczęście
chrześcijanina.
Jedni uważają, że niebo, do którego odszedł
Chrystus, jest bardzo daleko. Między ziemią, na
której żyjemy, a niebem, w którym On się znajduje, jest wielka przepaść. Niebo i ziemia to dwie
zupełnie różne, odległe od siebie rzeczywistości.
W takiej sytuacji chcąc się z Chrystusem spotkać, istnieją tylko dwie możliwości: albo trzeba
umrzeć, albo czekać, aż On po raz drugi przyjdzie
na ziemię.
Ludzie ci przeżywają bolesne rozdarcie. Z
jednej strony tęsknią za nawiązaniem kontaktu z
Chrystusem, za ziemią obiecaną, za rzeczywistością, w której nie ma cierpienia, w której jest tylko
i wyłącznie radość i szczęście, a z drugiej strony
muszą być na ziemi, muszą zajmować się tym
wszystkim, co składa się na ludzkie życie. Traktują pobyt na ziemi jako wygnanie, jako uciążliwe
przejście i lekceważąco patrzą na to wszystko, co
się składa na doczesne życie.
Trzeba jednak jasno powiedzieć, że jest to
poważny błąd, bo Chrystus odchodząc do nieba
wyraźnie powiedział: „A oto Ja jestem z wami po
wszystkie dni, aż do skończenia świata”. On pozostał z nami i nie należy sądzić, że tu na ziemi
nie można Go spotkać. On przestał się ukazywać,
nie można Go dotknąć i nie można włożyć swojego palca w miejsce gwoździ, tak jak to zrobił
św. Tomasz. Zrezygnował z tej formy obecności
dlatego, że chciał być dla tysięcy i milionów, a ta
doczesna obecność była zarezerwowana dla niewielu. Przestał się objawiać w formie widzialnej,
ale pozostał z nami.
Istnieje druga grupa chrześcijan, którzy właśnie potraktowali na serio to ostatnie zdanie
Chrystusa: „Oto Ja jestem z wami po wszystkie
dni, aż do skończenia świata”. Oni odkrywa-

ją Chrystusa we wszystkim, co ich otacza, i we
wszystkim, co przeżywają. Nie tylko w Eucharystii i w Kościele, lecz odkrywają Go w pięknie
przyrody, w kwiatach, które się teraz rozchylają,
w śpiewie ptaków, w tych nowych liściach, które
w cudowny sposób rok w rok wydają drzewa. Odkrywają Chrystusa w uśmiechu małego dziecka i
w miłości matki do dziecka. Odkrywają Chrystusa w każdej ludzkiej przyjaźni, w każdym dobrym
czynie, w każdym cierpieniu, w każdej sytuacji,
w jakiej są.
Tajemnica takiego życia religijnego polega
na tym, że ci ludzie nie szukają nieba daleko od
ziemi, nie szukają szczęścia dopiero po śmierci.
Oni odkrywają niebo, bliżej aniżeli ziemię. Ziemia
jest pod naszymi nogami, ale niebo jest bliżej, bo
jest w naszym sercu. Chodzi tylko o to, aby Chrystusa w nim dostrzec. On jest w każdym ludzkim
sercu. Tylko jest za obłokiem doczesności, za
obłokiem różnych ludzkich wad, nałogów, czasami grzechu. Jeżeli człowiek potrafi odsunąć ten
obłok i odkryje Chrystusa w swoim sercu, już Go
nigdy nie będzie szukał daleko, lecz pójdzie z Nim
przez życie i będzie szczęśliwy bez względu na to,
w jakiej sytuacji się znajdzie.
Powiedzmy coś więcej. Gdyby grzesznik został wprowadzony w grono świętych, to nie będzie wiedział, że jest w niebie, bo on w to grono
razem z sobą zaniesie piekło. Gdyby człowiek
czystego serca, wypełniony Bogiem, znalazł się
wśród potępionych, nie będzie wiedział, że jest w
piekle, bo on w sercu ciągle przeżywa radość nieba. Nie szukajmy nieba na górze, a piekła na dole.
Niebo jest w ludzkim sercu i piekło jest w ludzkim sercu. Człowiek, który odkryje Chrystusa w
sobie, pójdzie przez świat zawsze ze szczęściem
na twarzy. Tym szczęściem będzie zdumiewał innych i tego szczęścia będą mu zazdrościli.
Niech Chrystus, który w sposób eucharystyczny, sakramentalny się spotka z nami przy
ołtarzu, pomoże nam uczynić z naszego serca
niebo, pomoże nam odsunąć to wszystko, co je
jeszcze zakrywa, pomoże nam odkryć prawdziwe
szczęście.
		

Ks. Edward Staniek

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