Parafia
Matki Bożej Częstochowskiej
w Józefowie
Biuletyn niedzielny

V Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Iz 58,7–10
Światło dobrych uczynków
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
To mówi Pan:
Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom
biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwróć się od współziomków.
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko
rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja
poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za
tobą.
Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: „Oto jestem!”.
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić
palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój
chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 112,4–5.
6–7.8a i 9
Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.
On wschodzi w ciemnościachjak światło dla prawych,
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi,
który z litości pożycza,
i swymi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny,
jego mocne serce zaufało Panu.
Jego wierne serce lękać się nie będzie.
Rozdaje i obdarza ubogich;
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jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.
Wschodzi w ciemnościachjak światło dla prawych.
DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 2,1–5
Nauczanie świętego Pawła
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła
Apostoła do Koryntian
Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, by
błyszcząc słowem i mądrością, dawać wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc
wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko
Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego.
I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z
wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem
ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie
na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Oto
Słowo Boże.
EWANGELIA Mt 5,13–16
Wy jesteście światłem świata
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci
swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie
przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez
ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć
miasto położone na górze. Nie zapala się też
światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca
waszego, który jest w niebie”.
Oto słowo Pańskie.

Pn Rdz 1,1-19 Ps 104 Mk 6,53-56 /Wt Rdz
1,20-2,4a Ps 8 Mk 7,1-13 /Śr Rdz 2, 4b-9.
15-17 Ps 104 Mk 7,14-23 /Cz Rdz 2, 18-25
Ps 128 Mk 7,24-30 /Pt Rdz 3, 1-8 Ps 32(31)
Mk 7,31-37 /So Rdz 3, 9-24 Ps 90(89) Mk
8,1-10 /Ndz Syr 15,15-20 Ps 119 1 Kor
2,6-10 Mt 5,17-37 Mt 5,20-22a.27-28.3334a.37.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 6.2. –5 niedziela zwykła
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 6).
+ Jana Nowickiego (Gr. 6).
8:30 + Sławomira Barana.
10:00 + Jerzego Skwarczyńskiego.
11:30 + Andrzeja Bieńko (1 r. śm.)
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Ryszarda, Jadwigę, Mieczysława i Teresę Puchów, Krystynę i Władysława Galasów,
Pawła Laseckiego.
Poniedziałek 7.2.
6:30 + Jana Nowickiego (Gr. 7).
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 7).
7:00 + Henrykę Wawer (mies. po śm.).
8:30
18:00 + Mariannę i Józefa Sitków.
Wtorek 8.2.
6:30 + Jana Nowickiego (Gr. 8).
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 8).
7:00 + Janinę Szefer (8 r. śm.).
8:30 + Rajmunda Szymczaka (5 mies. po śm.)
18:00 + Genowefę (21 r. śm.) i Henryka Grupińskich.
Środa 9.2.
6:30 + Jana Nowickiego (Gr. 9).
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 9).
8:30 + Władysławę (10 r. śm.), Edwarda i Zenona Domańskich.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Michała, Helenę i cr. Gozdanów.
+ Annę Walędzik (mies. po śm.).

+ Jana Podobasa (26 r. śm.) i Gustawa Witkowskiego (4 r. śm.).
Czwartek 10.2. – Św. Scholastyki, dziewicy
6:30 + Scholastykę Przywózką, Zofię, Antoniego, Henryka i cr. Wilińskich.
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 10).
7:00 + Jana Nowickiego (Gr. 10).
8:30
18:00 + Mieczysława Badurskiego (2 r. śm.).
Piątek 11.2. – Najśw. Maryi Panny z Lourdes
6:30 + Jana Nowickiego (Gr. 11).
6:30 + Barbarę Madejak (mies. po śm.).
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 11).
7:00 Dz.-bł. z prośbą o bł. Boże i opiekę MB
oraz podziękowanie za 10 lat obecności w tej
parafii.
8:30 W int. Chorych.
18:00 + Danutę, Zbigniewa i Małgorzatę Kryków.
Sobota 12.2.
6:30 + Mariannę Domańską (2 r. śm.).
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 12).
7:00 + Jana Nowickiego (Gr. 12).
7:00 + Janinę Dzioba (6 r. śm.).
8:30 Dz.-bł. w 50 r. ślubu Zuzanny i Zdzisława
Kurachów z prośbą o wszelkie łaski dla Jubilatów, Dzieci i Wnuków.
18:00 + Jana Czyżewskiego (7 r. śm.), Andrzeja (16 r. śm.) i Władysława Jarząbków.
Niedziela 13.2. – 6 niedziela zwykła
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 13).
+ Jana Nowickiego (Gr. 13).
8:30 + Helenę i Adama Krawczyków, cr., dziadków Rogowskich i Krawczyków.
10:00 + Aleksandrę Korzecką (9 r. śm.) i Zbigniewa Mielniczuka.
11:30 + Klotyldę Wojdat (10 r. śm.), Dziadków
i ciocię Marię.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Mateusza Brynczkę (3 r. śm.).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

W tym tygodniu patronują nam:

wDzisiaj I niedziela miesiąca:
po Mszy św. o godz. 13.00 adoracja Najśw.
Sakramentu i spotkanie Kół Żywego Różańca,
godz.17.00 w salce na plebanii katecheza
dla rodziców i chrzestnych przed chrztem
dziecka.

w10 II – św. Scholastyka (†542), dziewica, siostra św. Benedykta, wielkiego założyciela zakonu benedyktynów i patrona
Europy; na wzór brata założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Bogu (wspomnienie
obowiązkowe).

wW piątek, 11 lutego wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. W tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Specjalna
Msza św. w intencji chorych o godz. 8.30.
Serdecznie prosimy o pomoc wszystkim
chorym, niepełnosprawnym, seniorom w
dotarciu do naszej świątyni!

w11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, w
cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza
objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie
Soubirous w Massabielskiej Grocie. Tamte wydarzenia upamiętnia znana i chętnie
śpiewana pieśń „Po górach, dolinach”.
Podczas osiemnastu spotka z Bernadetą
Maryja wzywała do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został
zbudowany kościół. Tak się też stało. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum
kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi
z całego świata.

wW niedzielę, 13 lutego:
- spotkanie dzieci i rodziców przed Rocznicą Pierwszej Komunii św. po Mszy o godz.
11:30
- po Mszy św. wieczornej w salce na plebanii pierwsze spotkanie dla dorosłych, którzy pragną przygotować się do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania.
wW tym tygodniu kończymy wizytę
duszpasterską. Oto końcowy plan kolędy
od godz. 17:00:
7.02. Poniedziałek - 3 Maja bloki 98, 98a
(2), Błękitna bloki 1a, 1b i 2 (3)
8.02. Wtorek - Kopernika 15 (2)
9.02. Środa – pragniemy nawiedzić tych,
którzy w wyznaczonym dniu nie mogli
przyjąć wizyty duszpasterskiej. Można
zgłosić taką potrzebę w kancelarii (również
telefonicznie w godzinach pracy kancelarii)
lub w zakrystii kościoła.
W czasie kolędy kancelaria będzie czynna: (pon. – pt.) tylko rano, w godz. 9.00
– 10.45, zaś w sobotę tylko po południu, w
godz. 16.00 – 17.45.

Wy jesteście światłem świata
Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii.
Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście, ani
cała nasza wspólnota parafialna nie jest w
stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez
Eucharystii. Dopiero tu, karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy
się ofiarnego życia. Baczniej i częściej
wczytujmy się w Objawienie Boże zawarte
w Piśmie Świętym. Jednocześnie wsłuchujemy się w to, co mówi Kościół, którego
zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do
zbawienia.

BÓG NIE JEST ZNANY
Wiele się mówi o materializmie współczesnego człowieka. Można nawet spotkać
głośne narzekanie na ludzi, którzy żyją jedynie dla pieniędzy i tego, co za nie można nabyć. Czy jednak to narzekanie jest
uzasadnione? Jeśli człowiek odczytuje swe
życie wyłącznie w ramach doczesności, to
wartości materialne są jedynymi wartościami, po które może on sięgać. Jak długo nie
dostrzeże wartości duchowych, tak długo
będzie gromadził materialne. I nie ma w
tym nic niewłaściwego.
Człowiek jest częścią świata natury i ciąży zawsze w stronę wartości tego świata.
Dopiero odkrycie istnienia innych wartości
zmusza do szukania drogi, która go do nich
doprowadzi. Stąd też zamiast narzekania na
materializm żyjących obok nas ludzi należy
objawić im świat innych, wyższych wartości.
Jeśli je poznają, dostrzegą przemijalną wartość gromadzonych przez siebie bogactw i
zaczną sięgać po bogactwa nieprzemijające.
Wszelkie dobra materialne są zbudowane
jakby ze śniegu. Jedne topią się w ciągu sekundy, np. drogocenny obraz zniszczony w
czasie pożaru, inne topią się wieki całe, np.
rozpadające się budowle starożytnego Rzymu. Żadne z dóbr materialnych nie może
być wieczne. Wszystkie z racji swej przemijalności posiadają wartość śniegu. Jeśli
człowiek dostrzega tylko śnieg, nie zostaje
mu nic innego jak przeznaczyć całe swoje
życie na lepienie i gromadzenie arcydzieł ze
śniegu. Ale jeśli odkryje, że mimo panującej
na świecie ostrej zimy można wybudować
cieplarnie i w niej hodować piękne kwiaty,
warzywa, a nawet drzewa owocowe, odstąpi od bawienia się przemijalnym śniegiem
doczesności i zabierze do budowy cieplarni

i hodowania warzyw, owoców, kwiatów.
Szybko też przeprowadzi się do cieplarni i
uczyni z niej swój własny dom, wiedząc, że
jest ona miejscem prawdziwego życia.
Otóż, chrześcijanie mają na ziemi jedno
zadanie. Ludziom zapatrzonym w wartości
doczesne mają objawić istnienie wartości
duchowych. Innymi słowy, mają ukazać, że
w środku zimy gdy wszystko zasypane jest
śniegiem, istnieje możliwość hodowania w
cieplarni najpiękniejszej roślinności. Ściśle
mówiąc, mają światu objawić źródło potężnej energii życia, którym jest sam Bóg. Często się mówi: Bóg nie jest znany. A winę
za to ponoszą nie ateiści, którzy Go nie
znają, lecz chrześcijanie, którzy znając Go,
nie objawiają. Bóg jest potężnym Źródłem
Energii Dobra i ktokolwiek świadomie i dobrowolnie się do Niego podłączy, zaczyna
promieniować ciepłem Jego dobroci. Dobroć rodziców jest odblaskiem Bożej dobroci. Dobroć męża czy żony w Bogu znajduje swe źródło. Dobroć pedagoga, lekarza,
kierowcy, żołnierza również płynie z tego
źródła. W promieniach tej dobroci rodzą
się jak w cieplarni nowe wartości, których
nie można kupić ani sprzedać, wartości nieprzemijające, wieczne.
Jezus kieruje do nas wezwanie: „Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, by
widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca
waszego, który jest w niebie”. Jesteśmy
odpowiedzialni za objawienie światu Boga.
Dokonuje się to nie przez słowa, lecz przez
życie świadczące o posiadaniu Boga, o połączeniu naszego serca z Nim. Zdumieniem
dla świata winna być nasza dobroć bezinteresowna, mądra, otwarta na każdego
człowieka. W jej promieniach objawia się
bowiem najpełniej dobroć samego Boga.
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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