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PIERWSZE CZYTANIE 1 Sm 16,1b.6–
7.10–13a
Namaszczenie Dawida na króla
Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela
Pan rzekł do Samuela: „Napełnij oliwą twój
róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla”. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i
mówił: „Z pewnością przed Panem jest Jego
pomazaniec”. Jednak Pan rzekł do Samuela:
„Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak
bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo
człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu,
Pan natomiast patrzy na serce”. I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz
Samuel oświadczył Jessemu: „Nie ich wybrał
Pan”. Samuel więc zapytał Jessego: „Czy to
już wszyscy młodzieńcy?”. Odrzekł: „Pozostał
jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce”. Samuel powiedział do Jessego: „Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy
uczty, dopóki on nie przyjdzie”. Posłał więc
i przyprowadzono go: był rudy, miał piękne
oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: „Wstań
i namaść go, to ten”. Wziął więc Samuel róg
z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci.
Począwszy od tego dnia duch Pana opanował
Dawida. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 23,1–
2ab.2c–3.4.5.6

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
DRUGIE CZYTANIE Ef 5,8–14

03.04.2011

Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do
Efezjan
Bracia: Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz
jesteście światłością w Panu: postępujcie jak
dzieci światłości. Owocem bowiem światłości
jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie
udziału w bezowocnych czynach ciemności,
a raczej piętnując, nawracajcie tamtych. O
tym bowiem, co u nich się dzieje po kryjomu,
wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te
rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi: „Zbudź się, o śpiący,
i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA KRÓTSZA J 9,1.6–9.13–
17.34–38
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia
Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na
ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na
oczy niewidomego, i rzekł do niego: „Idź,
obmyj się w sadzawce Siloe”, co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i
wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: „Czyż
to nie jest ten, który siedzi i żebrze?”. Jedni
twierdzili: „Tak, to jest ten”, a inni przeczyli:
„Nie, jest tylko do tamtego podobny”. On
zaś mówił: „To ja jestem”. Zaprowadzili więc
tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy,
był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to,
w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich:
„Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i
widzę”. Niektórzy więc spośród faryzeuszów
rzekli: „Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie
zachowuje szabatu”. Inni powiedzieli: „Ale w
jaki sposób człowiek grzeszny może czynić
takie znaki?”. I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: „A ty, co o Nim myślisz w związku
z tym, że ci otworzył oczy?” Odpowiedział:
„To jest prorok”. Na to dali mu taką odpowiedź: „Cały urodziłeś się w grzechach, a
śmiesz nas pouczać?”. I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: „Czy ty wierzysz
w Syna Człowieczego?”. On odpowiedział:
„A któż to jest. Panie, abym w Niego uwierzył?”. Rzekł do niego Jezus: „Jest nim Ten,
którego widzisz i który mówi do ciebie”. On
zaś odpowiedział: „Wierzę, Panie!” i oddał
Mu pokłon. Oto słowo Pańskie.

Pn Iz 65,17-21 Ps 30 J 4,43-54 /Wt Ez 47,19.12 Ps 46 J 5,1-3a.5-16 /Śr Iz 49,8-15 Ps
145 J 5,17-30 /Cz Wj 32,7-14 Ps 106 J 5,3147/Pt Mdr 2,1a.12-22 Ps 34 J 7,1-2.10.2530 /So Jr 11,18-20 Ps 7 J 7,40-53 /Ndz Ez
37, 12–14 Ps 130 Rz 8, 8–11 J 11,1–45.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 3.4. – 4 Niedziela Wielkiego Postu
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego (Gr. 4).
8:30 + Ryszarda (im.) oraz cr. Grudzińskich i
Grzybowskich.
10:00 + Annę Wolińską (3 r. śm.).
11:30 Dz.-bł. w 25 r. ślubu Małgorzaty i Mirosława z prośbą i bł. Boże dla Jubilatów i ich
synów.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Ryszarda Dzienniaka.
Poniedziałek 4.4.
6:30 + Józefa Michalczyka (10 r. śm.) i cr. Michalczyków.
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego (Gr. 5).
7:00 + Feliksa Rogalę (mies. po pog.).
8:30
18:00 O bł. Boże dla członkiń KŻR św. Faustyny.
Wtorek 5.4.
6:30 + Jadwigę Mlonka.
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego (Gr. 6).
7:00 Za pracowników i właścicieli firmy Zakor o
bł. Boże i potrzebne łaski.
8:30
18:00 O bł. Boże dla Pawła w 23 r. urodzin.
Środa 6.4.
6:30 + Eugeniusza Chmielewskiego (mies. po
śm.).
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego (Gr. 7).
8:30
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Wojciecha Sierpińskiego (1 r. śm.) oraz Rców Józefę i Aleksandra. + Aleksandrę Pobożą.
+ Teresę Komorowską (mies. po śm.). + Romana Beczka, cr. Beczków i Pielackich, Rozalie i
Wincentego Kurachów.
Czwartek 7.4.
6:30
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego (Gr. 8).
7:00 + Tadeusza Frelka, Andrzeja i Stanisława.
7:00 + Teresę Piotrowską (4 r. śm.).
8:30 + Bronisławę, Annę, Mikołaja, Stanisława i
Henryka oraz cr. Baców.

18:00 + Wojciecha Okrzejskiego (4 r. śm.).
Piątek 8.4.
6:30 + Eugeniusza Chmielewskiego ( mies. po
śm.).
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego (Gr. 9).
7:00 + Józefa Pawłowskiego (21 r. śm.).
7:00 + Kazimierę Paduch (2 r. śm.).
8:30 + Rajmunda Szymczaka (7 mies. po śm.).
18:00 + Henrykę Denka (3 r. śm.), cr. Denków
i Jacaków.
Sobota 9.4.
6:30
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego (Gr. 10).
7:00 + Mieczysława (2 r. śm.) i Annę Lewandowskich.
8:30 + Władysławę (12 r. m.) i Stanisława Wiśnickich, ich rodziców oraz Mariannę Trzpil.
18:00 + Stefana Traczyka (3 r. śm.) i jego rodziców.
Niedziela 10.4. – 5 Niedziela Wielkiego Postu
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego (Gr. 11).
8:30 + Eugeniusza (50 r. śm.) i Władysławę (50
r. śm.), Helenę, Józefa, Franciszka i Kazimierza
Pieniaków, Ignacego Zakrzewskiego, Stanisławę Skwarek.
10:00 + Jerzego Kamińskiego (12 r. śm.).
11:30 + Henrykę Nasiłowską (4 r. śm.).
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 Dz.-bł. W 94 r. urodzin Heleny z prośbą o
bł. Boże dla jej dzieci, wnuków i prawnuków.

go Różańca,
- o godz. 17.00 w salce na plebanii spotkanie dla rodziców i chrzestnych przed
chrztem dzieci.

Ogłoszenia duszpasterskie

Nauczanie Jana Pawła II
Spotkania w każdą niedzielę W. Postu
o godz. 16.00 w sali na plebanii.

wWitamy dzisiaj w naszej parafii ks.
Zbigniewa Bigdę – kapłana naszej diecezji
posługującego obecnie w Kazachstanie.
Będzie głosił słowo Boże i zbierał ofiary
do puszki na misję ewangelizacyjną, którą
tam prowadzi.
wDzisiaj I niedziela miesiąca:
- po Mszy św. o godz. 13.00 adoracja
Najśw. Sakramentu i spotkanie Kół Żywe-

wZa tydzień 10 kwietnia, w niedzielę
po Mszy św. o godz. 13.00 koncert pieśni postnych w wykonaniu chóru Schola
Cantorum Maximilianum. Serdecznie zapraszamy.
wWszystkich też zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Gorzkie Żale z procesją w niedziele
o godz. 17:00, Droga Krzyżowa w piątki
o godz. 17:00 i 19:00.
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu
Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych.
W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. W
połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa
wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w
tym niełatwym codziennym wysiłku.
Poradnia Psychologiczna
Zaprasza małżeństwa i osoby indywidualne w każdy wtorek 19:00 – 20:00.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej naszej parafii.

Dzień Krwiodawstwa w Józefowie

W dniu 10 kwietnia 2011 roku - niedziela
- odbędzie się kolejny Dzień Krwiodawstwa w
Józefowie. Pracownicy Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Warszawy
będą pobierać krew od wszystkich chętnych honorowych dawców w Stacji Caritas przy Parafii

M.B. Częstochowskiej w godzinach 9.00-13.00.
Krew może oddać każdy, kto jest zdrowy, ukończył 18 lat i nie przekroczył wieku 60 lat oraz
w danej chwili nie ma przeciwskazań, o czym
decyduje lekarz.
Krwiodawstwo jest bardzo dobrym sposobem
bezinteresownej pomocy wynikającej z miłości
bliźniego. Krew jest bardzo potrzebna w leczeniu wielu chorób. Cała procedura związana
z oddaniem krwi w naszej parafii nie zabiera
więcej niż 30-45 minut.Trzeba mieć ze sobą
dowód osobisty.
Zapraszamy po mszach św. Połączmy udział
w liturgii z dobrym uczynkiem.
Na nasz dar oczekuje wielu chorych.Bądźmy
ofiarni w Wielkim Poście 2011 r.
Szczęść Boże honorowym krwiodawcom i ich
rodzinom.
		
Janusz Krupa
Organizator Dni Krwiodawstwa w Józefowie

DLACZEGO NIE WIERZĄ?

Zobaczyć na własne oczy cud. Mieć wiarygodnych świadków. Rozmawiać z człowiekiem
uleczonym z kalectwa i nie uwierzyć. Czy to nie
zastanawia? Dlaczego tak trudno przyjąć interwencję Boga?
Ileż smutku jest w wypowiedzi kaleki, który
odzyskał wzrok, skierowanej do faryzeuszy: „W
tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie,
skąd Jezus pochodzi, a mnie oczy otworzył (...)
Gdyby nie pochodził od Boga, nie mógłby nic
uczynić”. Faryzeusze uważali się za specjalistów
w sprawach Boga, a gdy stanęli wobec namacalnego Jego działania, nie chcieli Go ani uznać,
ani przyjąć.
Głównym powodem ich zamknięcia na Boże
działanie było zbyt doczesne nastawienie. Człowiek jest jak izolowany przewód elektryczny.

Dopóki dobrowolnie nie odsłoni z izolacji swego serca i w akcie wiary nie dotknie nim Boga,
zbawcza moc miłości nie może do niego dotrzeć.
Przesadne zaś zabieganie o dobra tego świata
potrafi tak szczelnie odizolować człowieka od
Bożego działania, że nic z Jego łaski do niego
nie dotrze. Nam się wydaje, że szczęście polega
na gromadzeniu dóbr tego świata, na szukaniu w
nich przyjemności, stąd też sądzimy, że im więcej „nakleimy” na siebie tego, co doczesne, tym
pełniej będziemy szczęśliwi. W rzeczywistości
jednak stajemy się coraz szczelniej odizolowani
od prawdziwego szczęścia.
Bywa, że utrata dóbr tego świata – bliskiej
osoby, większej ilości pieniędzy, mieszkania,
pracy, zdrowia – czyni szczelinę w tej izolacji i
jeśli wówczas człowiek sercem dotknie wartości
religijnych, doświadczy zawartej w nich mocy.
Kaleka był bardziej otwarty na działanie Boże niż
zdrowi faryzeusze. Przez jego chore oczy, których dotknął Chrystus, moc Bożego życia popłynęła aż do jego serca. Uzdrowiony zobaczył nie
tylko piękno barw i kształtów doczesnego świata,
lecz również dostrzegł w Chrystusie Bożego Pośrednika.
Materializm jako przeszkoda w odpowiedzi na
działanie Boga łączy się ściśle z wygodnictwem.
To ono obawia się, że przyjęcie Chrystusa pociągnie za sobą zbyt gruntowne zmiany w naszym
dotychczasowym życiu. Trzeba bowiem niejedno przemeblować w swoim myśleniu, by dostosować swoje kroki do kroków Chrystusa.
To, co stare, często bywa wrogiem nowego nie
dlatego, by nie ceniło tego, co nowe, ale w obawie przed trudem przebudowy tego co stare. W
człowieku dawne przyzwyczajenia są wrogiem
nowych, o które dopomina się Bóg. Ewangelia
jest zawsze nowa, jest dobrą nowiną. Jako taka
nieustannie wzywa do przebudowy dotychczasowego życia według wzoru, który zostawił nam
Mistrz z Nazaretu.
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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