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PIERWSZE CZYTANIE Prz 8,22-31 
Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata
Czytanie z Księgi Przysłów
To mówi Mądrość Boża: ”Pan mnie stworzył, swe 
arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna. Od 
wieków jestem stworzona, od początku, zanim zie-
mia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar 
wód nie istniał ani źródła, co wodą tryskają, i zanim 
góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim 
ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi. Gdy 
niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepie-
nie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał 
obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy 
morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wy-
szły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam 
przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, 
cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu zie-
mi, znajdując radość przy synach ludzkich”. Oto 
Słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE Rz 5,1-5 
Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzy-
mian
Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, 
zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Je-
zusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez 
wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlu-
bimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, 
lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk 
wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną 
cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję. A nadzieja 
zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana 
jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który 
został nam dany. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA J 16,12-15 
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Duch z mojego 
weźmie i wam oznajmi
Słowa Ewangelii według świętego Jana

Parafia

Matki Bożej Częstochowskiej

w Józefowie

Jezus powiedział swoim uczniom: „Jeszcze wiele 
mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść 
nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Praw-
dy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie 
mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek 
słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie 
otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam 
oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dla-
tego powiedziałem, że z mojego bierze i wam obja-
wi”. Oto słowo Pańskie.
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INTENCJE MSZALNE
Niedziela 30.05. – 9 n. zw. - NAJŚWIĘT-
SZEJ TRÓJCY
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 30).
7:00 + Władysława, Franciszkę i Krystynę 
Frączków, Piotra, Aleksandrę i Stanisławę 
Jagodzińskich.
8:30 + Cr. Kalisiewiczów, Łuniewskich i 
Wojno.
10:00 + Kazimierza i Ewę Cicheckich; Bal-
binę i Józefa Falińskich.
11:30 Rocznica Pierwszej Komunii Świętej.
13:00 + Feliksa (9 r. śm.) i Mariannę Cza-
plińskich oraz syna Andrzeja.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – Za 
Parafian.
18:00 + Stanisława Firlonga (24 r. śm.), Fe-



liksę, Jana i Romualda Firlongów.
Poniedziałek 31.05. – NAWIEDZENIE 
NAJŚW. MARYI PANNY
6:30 
7:00 + Ryszarda Kowalczyka (3 r. śm.), Ju-
lię Dyc (2 r. śm.).
7:00 + Mariana Krupę (4 r. śm.), cr. Krupów 
i Lisów.
7:00 Dz.-bł. w 18 r. urodzin Marty z prośbą 
o błogosławieństwo Boże.
8:30 + Ryszarda Kowalczyka (3 r. śm.) i 
Annę Woronecką (3 r. śm.).
18:00 + Medarda Swebodzińskiego, Stani-
sława Zalewskiego.
Wtorek 1.06. - Św. Justyna, męczennika
6:30 
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 1).
7:00 + Jerzego Komorowskiego (4 r. śm.).
7:00 + Stanisława (7 r. śm.) i Bonifacego (24 
r. śm.) Haryckich.
8:30 + Kunegundę i Bolesława Gałkiewi-
czów, Zofię i Antoniego Nowosadów.
18:00 + Leokadię i Bolesława Sternów.
Środa 2.06. 
6:30 + Lecha Witana (mies. po pog.).
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 2).
7:00 + Mariannę (1 r. śm.), Jana i Edwarda 
Kaniewskich.
8:30 
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Po-
mocy.
Dz.-bł. w 25 r. ślubu Doroty i Jacka Grze-
laków z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i 
dzieci: Marty i Michała.
Dz.-bł. w 15 r. ślubu Moniki i Mirosława 
Kościelniaków z prośbą o bł. Boże Jubila-
tów i ich dzieci.
+ Anielę Kruk.
Czwartek 3.06. – Najświętszego Ciała i 
Krwi Chrystusa
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 3).
8:30 + Mariannę, Annę, Jana, Zdzisława, 
Henryka, cr. Wawryniuków i Kowalczy-
ków.
10:00 + Eugeniusza Wojnarskiego (1 r. śm.)

11:30 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 + Janinę i Leona Sadowskich.
Piątek 4.06. 
6:30 
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 4).
8:30 + Bolesława Dąbrowę (od KŻR św. 
Faustyny).
16:30 + Leszka i Władysława Komarów, 
Jana i Barbarę Strockich.
18:00 ZBIOROWA
Dz.-bł. w 4 r. chrztu Krysi z prośbą o bł. 
Boże dla jej rodziców.
Sobota 5.06. - Św. Bonifacego, biskupa i 
męczennika
6:30 
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 5).
7:00 + Tadeusza (10 r. śm.) i Danutę Miło-
drowskich.
8:30 + Aleksandrę, Stefana oraz Stanisława 
Ornochów, Adama Rudasia.
16:00 Ślub: Mariusz Jagosiak i Aneta Czar-
niak.
17:00 Ślub: Artur Uzarski i Emilia Bień-
kowska.
18:00 ZBIOROWA
Dz.-bł. w rocz. ślubu Jana i Janiny z prośbą 
o bł. Boże dla cr.
+ Edwarda i Mariana Ciesielskich. + Halinę 
Lisowska i Ewę Granecką. + Wojciecha La-
chowicza (3 r. śm.), Stanisławę i Antoniego 
Lachowiczów.
Niedziela 6.06. – 10 n. zwykła.
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 6).
7:00 + Mariana, Halinę, Edwarda, Józefę, 
Benedykta Ciesielskich, Józefę i Michała 
Wojdów.
8:30 + Sławomira, Janinę, Józefa, Janinę, 
Bolesława, Zofię, Stanisława Baranów, 
Ignacego Zakrzewskiego.
10:00 + Irenę i Stanisława Tarwackich, Ma-
riannę Michalik, Stefanię Bryc.
11:30 + Jana Łysiaka (12 r. śm.) i r-ców Ły-
siaków.
13:00 Za Parafian.



15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – dz.bł. 
w 10 r. ślubu Marii i Kacpra Halskich.
18:00 + Feliksę i Stefana Wysockich.

Og³oszenia duszpasterskie 30.05.2010. 
Uroczystoœæ Trójcy Przenajœwiêtszej 
wDzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenaj-

świętszej, ze szczególną czcią
Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu 
i Synowi, i Duchowi Świętemu...”.
Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świa-
domie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, 
modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświęt-
szą - jednego  Boga w trzech Osobach. Na-
wet chrześcijaninowi trudno pojąć tę prawdę,  
tym bardziej módlmy się o Bożą mądrość i o 
światło Ducha Świętego. I oby  wszystko w 
naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy 
Świętej!
wDzisiaj podczas Mszy św. o godz. 11:30 

grupa dzieci naszej parafii przeżywa Pierwszą 
Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej. 
wOd 1 czerwca rozpoczynamy Nabożeń-

stwa Czerwcowe; będą one odprawiane co-
dziennie po Mszy św. wieczornej, czyli ok. 
godz. 18.30.
wW najbliższy czwartek, 3 czerwca, w li-

turgii będziemy celebrować uroczystość Naj-
świętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Cia-
ło. Msze św. w tym dniu o godz. 7.00, 8.30, 
10.00, 11.30 i 18.00. Główną Mszą św. dnia
będzie Suma o godz. 11.30, a po niej wyru-
szymy w procesji Eucharystycznej do czterech 
ołtarzy ustawionych przy ul. 3 Maja, Polnej, 
Wawerskiej i Kopernika. Z Chrystusem  uta-
jonym w Najświętszym Sakramencie wyjdzie-
my w uroczystej eucharystycznej procesji na 
ulice naszego miasta. Będziemy dziękować 
Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić  
Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla 
Kościoła powszechnego, naszej  Ojczyzny 
i naszego Narodu. Udział w tej procesji jest 
publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus 
jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny. 
Jesteśmy ludem Bożym, który nieustannie jest 

w drodze na spotkanie  z Bogiem. Zachęcamy 
serdecznie wszystkich do udziału w procesji. 
Swoje szczególne miejsce w procesji Bożego 
Ciała mają zawsze dzieci, które w tym roku 
przystąpiły do I Komunii św. lub obchodzi-
ły  rocznicę Komunii św. Przyjdźmy w Boże 
Ciało na godz. 11.30 do kościoła. Prosimy, by 
podobnie jak w latach ubiegłych przygotować 
ołtarze Bożego Ciała. 
wI ołtarz - Stowarzyszenie Forum Chrześci-

jańskie i Kościelna Służba
Porządkowa Totus Tuus, 
wII ołtarz - Straż Pożarna, 
wIII ołtarz - Młodzież Ruchu Światło-Życie, 
wV ołtarz - Okoliczni mieszkańcy ul. Koper-

nika.  
wPrzypominamy też o tradycji dekorowania 

domów na dzień Bożego Ciała.
Podejmijmy ten piękny zwyczaj zwłaszcza na 
trasie procesji, ale nie tylko. 
wW Oktawie Bożego Ciała (3 - 10 czerwca) 

spotykamy się codziennie w kościele o godz. 
18.00 na Mszy św., Nieszporach i procesji 
Eucharystycznej (z wyjątkiem najbliższej nie-
dzieli, gdy procesja odbędzie się po Mszy św. 
o godz. 13.00). 
wSą jeszcze karty wstępu na Uroczystość 

beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszko w dniu 6 
czerwca o godz. 11.00 na Placu Piłsudskiego 
w Warszawie. Jest to niestety sektor 5, ale ten 
właśnie sektor został przydzielony naszej Die-
cezji. Po karty można zgłosić się po Mszy św. 
do zakrystii. 
wDzisiaj w kościołach zbiórka do puszek na 

fundusz Caritas naszej Diecezji na leczenie i 
zakup protez kończyn dla dzieci w naszej Die-
cezji, za tydzień na budowę Świątyni Bożej 
Opatrzności w Warszawie.
wSkauci Europy z naszej parafii zaprasza-

ją wszystkich parafian, zarówno dzieci, jak i 
młodzież oraz dorosłych, na ognisko ewange-
lizacyjne w sobotę 5 czerwca. Ognisko to ma 
być radosnym przygotowaniem do beatyfika-
cji Ks. Jerzego Popiełuszki. Młode harcerki i 
harcerze będą chcieli w prosty sposób poka-
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zać za pomocą ekspresji niektóre wydarzenia 
z życia Ks. Jerzego. Serdecznie zapraszają do 
wspólnego oglądania, 5 czerwca, po Mszy św.
wieczornej, godz. 19:00.
wZapraszamy chłopców, którzy przyjęli już 

I Komunię Świętą do służby przy ołtarzu. 
Spotkania dla Ministrantów i kandydatów 
odbywają się w każdą sobotę o godz. 9:30 w 
salce na plebanii.
wZapraszamy dziewczynki, które przyjęły 

już I Komunię Świętą do służby liturgicznej. 
Spotkania dla Bielanek i kandydatek odbywa-
ją się w każdą sobotę o godz. 10:00 w salce na 
plebanii.
wTrwają zapisy na Pielgrzymkę autokarową 

do Italii. Można się zapisać w kancelarii lub w 
zakrystii. Koszt Pielgrzymki to 2200zł. Zosta-
ło już tylko kilka miejsc wolnych.

8 maja na Tarchominie odbył się X Diecezjalny Turniej Piłkarski Ruchu Światło-Życie. W imprezie uczest-
niczyły wspólnoty oazowe z całej diecezji. Łącznie wzięło udział 10 drużyn. Młodzież z naszej wspólnoty z 
Józefowa zajęła 3. miejsce, przegrywając tylko z przedstawicielami z Domowego Kościoła i Tarchomina.

Reprezentacja naszej wspólnoty przed meczem półfinałowym

27 maja w naszym kościele, podczas 

Mszy św. o godz. 18:00, zostali Promo-

wani (przyjęci) po rocznym przygotowa-

niu do grona ministrantów następujący 

chłopcy: Jakub Grzonkowski, Kacper 

Miziołek, Zbyszek Wardaszka. Gratu-

lujemy tym chłopcom i zapraszamy do 

grona ministrantów chłopców po I Ko-

munii Świętej, którzy chcą służyć przy 

ołtarzu podczas Mszy świętej.


