Parafia
Matki Bożej Częstochowskiej
w Józefowie
Biuletyn niedzielny

VI Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Syr 15,15-20
Wymagająca wolność człowieka
Czytanie z Księgi Syracydesa
Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po
to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć,
co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponieważ
wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą
i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na bojących
się Go, On sam poznaje każdy czyn człowieka.
Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu
nie zezwolił grzeszyć. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 119,1-2.45.17-18.33-34
Błogosławieni szukający Boga.
DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 2,6-10
Prawdziwa mądrość
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła
Apostoła do Koryntian
Bracia: Głosimy mądrość między doskonałymi,
ale nie mądrość tego świata ani władców tego
świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg
przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę,
której nie pojął żaden z władców tego świata;
gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana
chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego „ani oko nie widziało, ani ucho nie
słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć,
jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy
Go miłują”. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości
Boga samego. Oto Słowo Boże.
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EWANGELIA Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37
Wymagania Nowego Przymierza
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie
będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie
zabijaj», a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się
gniewa na swego brata, podlega sądowi.
Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A
Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy
na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią
cudzołóstwa.
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom:
«Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam:
Wcale nie przysięgajcie.
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A
co nadto jest, od Złego pochodzi”. Oto słowo
Pańskie.

Pn Dz 13,46-49 Ps 117 Łk 10,1-9 /Wt Rdz
6,5-8; 7,1-5.10 Ps 29 Mk 8,14-21/Śr Rdz 8,
6-13. 20-22 Ps 116B(115) Mk 8,22-26 /Cz
Rdz 9,1-13 Ps 102 Mk 8,27-33 /Pt Rdz 11,
1-9 Ps 33 Mk 8,27-33 /So Hbr 11, 1-7 Ps 145
Mk 9,2-13 /Ndz Kpł 19,1-2.17-18 Ps 103 1
Kor 3,16-23 Mt 5,38-48.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 13.2. – 6 niedziela zwykła
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 13).
+ Jana Nowickiego (Gr. 13).
8:30 + Helenę i Adama Krawczyków, cr. i dziadków Rogowskich i Krawczyków.
10:00 + Aleksandrę Korzecką (9 r. śm.) i Zbigniewa Mielniczuka.
11:30 + Klotyldę Wojdat (10 r. Sm.), Dziadków
i ciocię Marię.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Mateusza Brynczkę (3 r. śm.).
Poniedziałek 14.2.
6:30 + Jana Nowickiego (Gr. 14).
6:30 + Czesława Dolińskiego (50 r. śm.).
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 14).
7:00 + Marię (13 r. śm.) i Kazimierza Sarneckich, Emmę Weiss.
8:30 + Antoniego (16 r. śm.) i Reginę Zalewskich.
18:00 + Walentego Dziekańskiego.
Wtorek 15.2.
6:30 + Jana Nowickiego (Gr. 15).
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 15).
7:00 O bł .Boże i łaskę zdrowia dla Cr.
8:30 + Mariannę Posłuszną (1 r. śm.).
18:00 + Marię I Stanisława Dymków.
Środa 16.2.
6:30 + Jana Nowickiego (Gr. 16).
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 16).
7:00 + Mariannę i Juliana Więckowskich, cr.
Więckowskich i Salwów.
8:30 + Mariannę Białkowską (6 r. śm.).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
O bł. Boże dla Walentyny (im.) i jej syna Karola.
+ Elżbietę Truszkowska (3 r. śm.).
+ Stanisława Paducha.
Czwartek 17.2.
6:30 + Włodzimierza Jankowskiego (5 r. śm.).

7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 17).
8:30 + Jana Nowickiego (Gr. 17).
18:00 + Józefę (5 r. śm.), Aleksandra i Wojciecha Sierpińskich.
Piątek 18.2.
6:30 + Jana Nowickiego (Gr. 18).
6:30
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 18).
8:30
18:00 + Tadeusza Gomoraka (26 r. śm.).
Sobota 19.2.
6:30 O bł. Boże dla Małgorzaty i Dominika.
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 19).
7:00 + Witolda Wawera (9 r. śm.).
8:30 + Sylwię Kuśmierczak (r. śm.).
18:00 + Bronisława Zalewskiego (18 r. śm.),
Stanisława i Józefę oraz Andrzeja Kosieradzkich.
+ Jana Nowickiego (Gr. 19).
Niedziela 20.2. – 7 niedziela zwykła
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 20).
+ Jana Nowickiego (Gr. 20).
8:30 + Mariannę Tomaszewską, Władysława
Kamińskiego, Elżbietę i Stanisława Parysów,
Tadeusza Kowalskiego.
10:00 + Wiesława Kalinowskiego (11 r. śm.).
11:30 + Władysława i Michalinę Majewskich.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – o bł. Boże
dla Przemysława Jerzego Trybuckiego w dniu
chrztu oraz dla cr.
18:00 + Helenę (6 r. śm.) i Jana (9 r. śm.) Kobzów.

Ogłoszenia duszpasterskie
wTylko czerpiąc obficie ze Stołu
słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby
świadczyć o Chrystusie wśród tych, do
których On nas posyła. Pamiętajmy, że
w każdym spotkaniu drugi człowiek
potrzebuje naszej miłości. Nie będzie-

my jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem!
wDzisiaj:
- spotkanie dzieci i rodziców przed
Rocznicą Pierwszej Komunii św. po
Mszy o godz. 11:30,
- przygotowanie dla dorosłych do
przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
po Mszy św. wieczornej w sali na plebanii.
wW niedzielę, za tydzień, będziemy
gościć ks. Grzegorza Mioduchowskiego, który będzie zbierał ofiary na budowę kościoła w Nadmie.
wZakończyliśmy doroczną wizytę
duszpasterską w naszej parafii. Liczba parafian zapisanych w naszej kartotece lekko przekroczyła w tym roku
10 000. Składamy podziękowanie za
życzliwość parafian, podczas „kolędowych” wizyt i za ofiary złożone przy
tej okazji, a przeznaczone na potrzeby
parafii.

wProsimy o zapoznanie się z listą
kandydatów do naszej Parafialnej
Rady Duszpasterskiej.
W tym tygodniu patronują nam:
sW poniedziałek, 14 lutego, przypada święto Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa.
Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim
bracia, bardzo wykształceni, znający
różne języki z hebrajskim, syryjskim i

łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych
wypraw misyjnych, między innymi do
kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do
liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język starocerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal
posługuje się kilkadziesiąt milionów
braci prawosławnych i kilka milionów
grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku
Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił ich
współpatronami Europy, podnosząc tym
samym wspomnienie do rangi święta.
sŚwięto Cyryla i Metodego jest Dniem
Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od
wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby
poprzez codziennie kierowaną do Boga
prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę
głoszenia Chrystusowej Ewangelii.
sTego samego dnia tradycja wspomina świętego Walentego, kapłana
rzymskiego, który w 269 roku poniósł
śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur
nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach
Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu
także u nas przyjęło się go czcić jako
patrona zakochanych. Niech to będzie
okazja do radości i wspólnej zabawy,
wszak trwa jeszcze Karnawał, ale także
do modlitwy, podziękowania Panu Bogu
za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy
też o wszystkich narzeczonych z naszej
wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich
wzajemna miłość się umacniała i aby z
Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

Bóg zaprasza człowieka do dialogu. Stwórca ukazuje się jako Ten,
który mówi i który słucha. Gdy człowiek wchodzi w dialog z Bogiem,
zostaje hojnie obdarowany. Ewangelia opisuje wiele takich spotkań,
jak chociażby dzisiejsze z trędowatym. Ich owocem może być uzdrowienie fizyczne lub duchowe. Eucharystia jest szczególną okazją do
podjęcia dialogu z Panem. Słysząc Jego głos, nie zatwardzajmy naszych serc.
ks. Tomasz Bieliński, „Oremus”, styczeń/luty 1999, s. 56

Nie zmieniać Bożego Prawa
Prawo ustanowione przez ludzi można i trzeba nieustannie doskonalić. Tego
wymaga życie. Inaczej jest z prawem
Boga. Ono jest doskonałe, doskonalsze
od grzesznego człowieka i dlatego nie
można go zmieniać, trzeba je wypełnić.
Tymczasem wielu ludzi, traktując Prawo
Boga identycznie jak prawo ludzkie, chce
je zmieniać, chce je dostosowywać do
swoich możliwości. Wielu sądzi, że jeśli
prawo będzie łaskawe dla łamiących je,
to życie będzie łatwiejsze. Wielki błąd.
Usuwanie prawa lub znoszenie sankcji
prawnych jest drogą wiodącą ku upadkowi człowieka.
Jeśli będzie wolno kłamać, to na ziemi
wszyscy staną się kłamcami, jeśli będzie
wolno kraść, wszyscy będą złodziejami,
jeśli będzie wolno zabijać, wszyscy będą
mordercami, jeśli będzie wolno cudzołożyć, wszyscy będą cudzołożnikami. Życie zamieni się w piekło. Boskie Prawo
pomaga doskonalić serce człowieka i
normować w duchu pokoju życie w społeczności. Im więcej szacunku dla tego
Prawa, tym więcej dobra w sercach ludzi
i we wspólnotach, jakie oni tworzą.

droga dobrego poznania Bożego Prawa
i możliwie doskonałego jego wypełnienia.
Im wcześniej człowiek to zrozumie, tym
prostsze staje się jego życie. Znika wówczas bunt wobec Prawa. Nie jest ono bowiem przeszkodą, lecz pomocą, nie zniewala, lecz otwiera perspektywę wolności.
Człowiek, który zna wartość prawa,
każde jego naruszenie chce możliwie
szybko naprawić, wiedząc, że to jedynie
słuszne działanie. Wierne zachowanie
Bożego Prawa wypełnia człowieka pokojem nieznanym dla świata. Radość ducha
promieniuje na innych.
Jezus jasno oświadczył: „Nie sądzcie,
że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”. Jeśli Jezus, Syn Boga, nie zamierza
znosić Prawa, to tym bardziej nie może
tego uczynić nikt inny na ziemi.
Należy możliwie szybko odbudować
szacunek dla Bożego Prawa, by nie traktować go, jak prawo ludzkie. Boże Prawo
jest święte i niezmienne, jest niezawodnym punktem oparcia dla każdego, kto
chce życie wygrać.
Ks. Edward Staniek

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