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PIERWSZE CZYTANIE Dz 15,1-2.22-29 
Dekret Soboru Jerozolimskiego
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w 
Antiochii: „Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu 
według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie 
być zbawieni”. Kiedy doszło do niemałych 
sporów i zatargów między nimi a Pawłem i 
Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, 
i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w spra-
wie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów 
i starszych. Wtedy Apostołowie i starsi wraz 
z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi 
przodujących wśród braci: Judę, zwanego 
Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii ra-
zem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich 
pismo tej treści: „Apostołowie i starsi bracia 
przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego 
pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. 
Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez 
naszego upoważnienia wyszli od nas i zanie-
pokoili was naukami, siejąc wam zamęt w du-
szach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać 
mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: 
Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana 
naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. 
Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą 
wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, 
Duch Święty i my, nie nakładać na was żad-
nego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Po-
wstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, 
od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. 
Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od 
tego. Bywajcie zdrowi!”. Oto Słowo Boże.

Parafia

Matki Bożej Częstochowskiej

w Józefowie

DRUGIE CZYTANIE Ap 21,10-14.22-23 
Miasto święte
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana 
Apostoła
Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę 
wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte, 
Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga i mają-
ce chwałę Boga. Źródło jego światła podobne 
do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o 
przejrzystości kryształu: Miało ono mur wiel-
ki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bra-
mach dwunastu aniołów i wypisane imiona, 
które są imionami dwunastu pokoleń synów 
Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy 
trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od za-
chodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwana-
ście warstw fundamentu, a na nich dwanaście 
imion dwunastu Apostołów Baranka. A świą-
tyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią 
jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I 
miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu 
świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego 
lampą jest Baranek. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA J 14,23-29 
Duch Święty nauczy was wszystkiego
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli 
Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 
naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdzie-
my do niego, i będziemy w nim przebywać. 
Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje 
słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest 
moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To 
wam powiedziałem przebywając wśród was. 



A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec 
pośle w moim imieniu, On was wszystkiego 
nauczy i przypomni wam wszystko, co wam 
powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój 
mój daję wam. Nie tak jak daje świat. Ja wam 
daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się 
nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: 
Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście 
Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę 
do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. 
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to 
nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie”. 
Oto słowo Pańskie.
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INTENCJE MSZALNE
Niedziela 9.05. – 6 Niedziela Wielkanoc-
na 
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 9).
7:00 Dz.-bł. w 1 r. ślubu Anny i Arkadiu-
sza Okrzejskich.
8:30 + Stanisława Kołodzieja, dz-ków 
Marię i Franciszka Pałysków.
10:00 + Stanisława, Bronisławę i Kon-
stantego 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 o bł. dla mał-
żonków i córki Sary.
15:00 Wg mszału Jana XXIII – Za Pa-
rafian.
18:00 + Stanisława i cr. Żabickich.
Poniedziałek 10.05. 
6:30 
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 10).
7:00 + Genowefę Marek ( od KŻR św. 

Kingi).
8:30 O powrót do zdrowia dla Jadwigi 
Kurpis oraz o wszelkie łaski.
18:00 + R-ców Aleksandrę i Franciszka 
Wąsowskich oraz ich zmarłe dzieci.
Wtorek 11.05. 
6:30 
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 11).
8:30 
18:00 + Władysława i Weronikę Dusz-
czyków.
Środa 12.05. 
6:30 + Krystynę Głębicką.
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 12).
7:00 + Krystynę Głębicką w 2 r. śm. (int. 
Koleżanek).
8:30 
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Po-
mocy.
+ Zofię Stokowską (35 r. śm.), Mariannę 
i Władysława Stokowskich, Zofię i Miko-
łaja Kaczmarskich, Zofię i Władysława 
Krupaków. + Klarę i Józefa Filochow-
sich.
Czwartek 13.05. 
6:30 
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 13).
8:30 
18:00 O bł. Boże dla Piotra Rudnickiego 
(9 r. urodzin).
Piątek 14.05. – ŚW. MACIEJA, APO-
STOŁA
6:30 
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 14).
7:00 + Zofię i Tomasza.
7:00 + Ołtarzewska
8:30 + Filipinę i Michała Czopków, Zofię 
i Feliksa Kulentych.
18:00 + Stanisławę Kowalczyk.
Sobota 15.05. 
6:30 + Józefa Świeżaka (2 r. śm.).
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 15).
7:00 + Henryka Parzyszka (4 r. śm.).



7:00 + Zofię Górka (im.).
8:30 + Zofię, Piotra, Mieczysława, Zofię 
Nowaków.
18:00 + Zygmunta Smardzewskiego (1 r. 
śm.).
Niedziela 16.05. – 7 N. Wielkanocna - 
Wniebowstąpienie
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (Gr. 16).
7:00 + Helenę i Jana Pobożych, Zofię 
Kuźnia.
8:30 + Mieczysława i Zofię oraz cr. Kol-
lów.
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 Pa-
rafian.
18:00 O bł. Boże i opiekę MB dla cr. Kra-
jewskich i Szymańskich.

Ogłoszenia duszpasterskie 
09.05.2010. 

VI Niedziela Wielkanocna

wDziś w Ewangelii słyszeliśmy zapo-
wiedź odejścia Jezusa z tego świata. Łą-
czyła się z nią obietnica zesłania Ducha 
Świętego. To wszystko przypomina nam o 
zbliżaniu się do zakończenia okresu wiel-
kanocnego. W przyszłą niedzielę będzie-
my obchodzili uroczystość Wniebowstą-
pienia Pańskiego.

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 nie-
dziele o godz. 17:30 (przed Mszą św.).

wDzisiejszą niedzielą rozpoczynamy 
kwartalne dni modlitw, które tym razem 

poświęcone są prośbie o dobre urodzaje. 
Całym sercem prośmy Boga Wszechmo-
gącego, aby nam je dał i by nikomu nie 
zabrakło chleba powszedniego.

wW czwartek, 13 maja, przypada ko-
lejna rocznica objawień fatimskich, kiedy 
to Maryja gorąco wzywała do modlitwy 
różańcowej i pokuty. Ta jej prośba jest 
aktualna także dzisiaj, stąd podejmijmy 
ją ochotnym sercem. Dziękujmy Pani Fa-
timskiej za ocalenie papieża 13 maja 1981 
roku i prośmy o opamiętanie dla terrory-
stów. W naszej parafii rozpoczynamy co-
miesięczne Nabożeństwo Fatimskie. Każ-
dego 13 dnia miesiąca (do października 
włącznie) zapraszamy na Mszę św. o godz. 
18.00 i po niej na nabożeństwo połączone 
z procesją fatimską. 13 maja więc o godz. 
18.00 Msza św., a po niej Nabożeństwo 
Fatimskie – Różaniec i procesję.

wZapraszamy do uczestnictwa w I Raj-
dzie Rowerowym bojowym szlakiem Ks. 
mjr Ignacego Skorupki w sobotę dnia 15 
maja 2010r. tzw. Rajd Gwiaździsty z ca-
łej naszej Diecezji. Wspólny wyjazd spod 
kościoła o godz. 9:30. Trasa liczy ok. 60 
km.

wZapraszamy na PIELGRZYMKĘ 
ROWEROWĄ do WILNA (Litwa) - w 
dniach od 09 do 17 lipca 2010r. Zapisy 
trwają do 10 czerwca 2010r. Koszt Piel-
grzymki to 250zł. Trasa liczy ok 600 km. 
Informacje dotyczące Pielgrzymki można 
uzyskać u ks. Pawła i na stronie interne-
towej. 

wKs. Paweł Dobrzyński SAC poszu-
kuje pielęgniarki do pracy w hospicjum 
dziecięcym w godzinach: 8.30-15.00. 
Warunek to posiadanie prawa jazdy. Wię-



Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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cej informacji pod nr 509731513.

wJeszcze jedno ogłoszenie o bezpłat-
nych badaniach mammograficznych: 18 
maja w godz. 9:00 – 18:00 w mammo-
busie na parkingu przy Urzędzie Miasta 
Józefów. Bezpłatne badanie przysługuje 
kobietom w wieku 50 do 69 lat. Koniecz-
ne wcześniejsze zapisy pod nr tel. 22 779 
00 41. Bliższe informacje na tablicy ogło-
szeń.

W tym tygodniu patronuje nam:
w piątek, 14 maja – święty Maciej, 

apostoł, wybrany do grona Dwunastu na 
miejsce Judasza. Jest on patronem między 
innymi budowniczych, kowali, cieśli, cu-
kierników i rzeźników, także oręduje za 
małżeństwami pragnącymi potomstwa.

„NIECH SIĘ SERCE 
WASZE NIE LĘKA”

W Ewangelii rzadko kiedy jest mowa o 
tchórzostwie. Wada to wstydliwa i niełatwo 
o niej wspominać. Zarzucenie komuś tchó-
rzostwa jest traktowane jako gest ubliżają-
cy, sprzeczny z miłością bliźniego. Kto wie, 
czy z tej właśnie racji Chrystus nie zrezy-
gnował z mówienia wprost o tej poważnej 
chorobie ludzkiego ducha. Znał jednak do-
skonale grozę tej słabości, wiedział, że jest 
to choroba zaraźliwa i wielokrotnie wzywał 
do jej przezwyciężenia, do odwagi. Słowa 
„nie bójcie się” występują w Ewangelii czę-
sto, a w programie wychowawczym Mistrza 
z Nazaretu cnota odwagi zajmuje poczesne 
miejsce. Jezus chciał wychować ludzi goto-
wych do dawania świadectwa nawet w obli-
czu śmierci, a tego bez odwagi osiągnąć nie 
można.

Chrześcijanin powinien uważnie przeczy-
tać Nowy Testament, starając się dostrzec 
liczne wezwania do odwagi oraz wszystkie 

konkretne wskazania dotyczące zdobywania 
tej cnoty. Odwaga bowiem stanowi istotny 
element każdej cnoty. Ona decyduje o wy-
trwałości i cierpliwości, ona też decyduje o 
podejmowaniu czynów na miarę wymagań 
ewangelicznych.

Zasadniczo odwaga jest potrzebna za-
równo w sięganiu po wielkie wartości, jakie 
objawił Chrystus, jak i w zmaganiu ze złem 
zagrażającym człowiekowi na drodze wio-
dącej do tych wartości. Jezus w rozmowie z 
Apostołami kilka godzin przed męką wzywa 
do odwagi. „Niech się serce wasze nie lęka”. 
Sam wchodząc do ogrodu Getsemani prze-
żyje chwile grozy, trwogi, drżenia i smutku, 
ale przezwycięży tę godzinę słabości i od-
ważnie wyjdzie naprzeciw ludziom, którzy 
przygotowali dla Niego cierpienie. Tym sa-
mym daje przykład, iż odwaga nie polega na 
tym, by się nigdy, nikogo i niczego nie lękać, 
lecz na tym, by umieć opanować lęk, by nie 
dać się sparaliżować bojaźni.

Chrześcijańska odwaga oparta jest na 
wierze, i jej wielkość jest proporcjonalna do 
mocy wiary. Odwaga jest łaską, jakiej Bóg 
udziela dojrzałemu chrześcijaninowi. Sta-
nowi ona integralną część łaski sakramentu 
bierzmowania, jest zawarta w sakramencie 
namaszczenia chorych, gdzie występuje w 
formie wytrwałości w cierpieniu, w sakra-
mencie małżeństwa, pomagając w braniu 
odpowiedzialności za zbawienie współmał-
żonka i dzieci, oraz w sakramencie kapłań-
stwa, które jest wprost nastawione na pro-
wadzenie innych w stronę ewangelicznego 
szczytu i na walkę ze złem istniejącym w 
świecie.

Odwaga należy dziś do zapomnianych 
wartości w chrześcijańskim świecie. Niewie-
lu ludzi o nią zabiega, niewielu o nią prosi 
Boga. Rzadko kiedy mówi się o odwadze, 
a jeszcze rzadziej przedstawia zgubne skut-
ki tchórzostwa, lęku, bojaźni. Uzdrowienie 
sytuacji wymaga dowartościowania odwagi 
tak w życiu indywidualnym każdego z nas, 
jak i w życiu społecznym.

             

  

Ks. Edward Staniek


