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PIERWSZE CZYTANIE Ez 37, 12–14
Udzielę wam Mego ducha, byście ożyli
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i
wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja
jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam
Mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was
do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam”, mówi Pan Bóg. Oto
Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 130,1–2.3–
4.5–7a.7bc–8

10.04.2011

EWANGELIA KRÓTSZA J 11,3–7.17.20–
27.33b–45
Wskrzeszenie Łazarza
Słowa Ewangelii według świętego Jana

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

DRUGIE CZYTANIE Rz 8, 8–11
Mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił
Jezusa
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do
Rzymian
Bracia: Ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch
Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.
Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na
skutki grzechu, duch jednak posiada życie na
skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w
was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Jezusa Chrystusa
z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was Ducha.
Oto Słowo Boże.

Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość:
„Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz”.
Jezus usłyszawszy to rzekł: „Choroba ta nie
zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby
dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą”. A Jezus miłował Martę i jej siostrę,i Łazarza. Mimo jednak że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu
pobytu. Dopiero potem powiedziałdo swoich
uczniów: „Chodźmy znówdo Judei”. Kiedy
Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającegow grobie. Kiedy zaś
Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi,
wyszła Muna spotkanie. Maria zaś siedziała w
domu. Marta rzekła do Jezusa: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz
wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś
prosił Boga”. Rzekł do niej Jezus: „Brat twój
zmartwychwstanie”. Rzekła Marta do Niego:

„Wiem, że zmartwychwstaniew czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym”. Rzekł do
niej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem i
życiem.Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł,
żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzywe Mnie,
nie umrzena wieki. Wierzysz w to?” Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty
jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na
świat”. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewniłi zapytał: „Gdzieście go położyli?”. Odpowiedzieli Mu: „Panie, chodźi zobacz”. Jezus
zapłakał. A Żydzi rzekli: „Oto jak go miłował”. Niektórzy z nich powiedzieli: „Czy Ten,
który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł
sprawić, by on nie umarł?”. A Jezus ponownie okazując wzruszenie głębokie przyszedł do
grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał
kamień. Jezus rzekł: „Usuńcie kamień”. Siostra zmarłego, Marta, rzekłado Niego: „Panie,
już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w
grobie”. Jezus rzekł do niej: „Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę
Bożą?”. Usunięto więckamień. Jezus wzniósł
oczy do góry i rzekł: „Ojcze, dziękuję Ci, żeś
Mniewysłuchał. Ja wiedziałem, że Mniezawsze wysłuchujesz. Ale ze względuna otaczający
Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś
Ty Mnie posłał”. To powiedziawszy, zawołał
donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce
powiązane opaskami, a twarz jego byłazawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: „Rozwiążcie
goi pozwólcie mu chodzić”. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy
to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.
Oto słowo Pańskie.

Pn Dn 13,41-62 Ps 23 J 8,1-11 /Wt Lb
21,4-9 Ps 102 J 8,21-30 /Śr Dn 3, 1420.91-92.95 Dn 3 J 8,31-42 /Cz Rdz
17,3-9 Ps 105 J 8,51-59 /Pt Jr 20,10-13
Ps 18 J 10,31-42 /So Ez 37,21-28 Jr 31
J 11,45-57 /Ndz Iz 50,4-7 Ps 22 Flp 2,611 Mt 26,14-27,66.

INTENCJE MSZALNE

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.
Poniedziałek 11.4.
6:30
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego (Gr. 10).
7:00 Za grzeszników i tych, co są z dala od Kościoła i Boga.
7:00 + Mariusza Wydrzyńskiego (7 mies. po śm.).
8:30 + Annę (99 r. ur.) i Michała Gyurkovych.
18:00 + Genowefę Wójcik (26 r. śm.).
Wtorek 12.4.
6:30
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego (Gr. 11).
7:00 + Mirosława Cichockiego (2 r. śm.) oraz
jego r-ców Helenę i Stanisława.
8:30 + Marię i Wawrzyńca Słomskich.
18:00 + Michała Rutę (2 r. śm.).
Środa 13.4.
6:30
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego (Gr. 12).
7:00 Dz-bł. w 53 r. ślubu Henryka i Stanisławy Wesołowskich z prośbą o bł. Boże, zdrowie
i dalsze łaski dla Jubilatów oraz chorej córki
Anny Bzowskiej.
8:30 + R-ców Stefanię i Stefana Pacek.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Wojciecha i Irenę Barankiewiczów, cr. Barankiewiczów, Lechów i Chełstowskich.
+ Antoniego, Józefa i Wacława Floriańczyków,
Annę Kuśmierz.
Czwartek 14.4.
6:30 + Anielę (17 r. śm.) i Stanisława Bartosiaków.
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego (Gr. 13).
8:30 Dz.-bł. w 20 r. ślubu Stanisława i Beaty
z prośbą o dalsze, bł. Boże dla Jubilatów i ich

dzieci.
18:00 + Jana Barańskiego (3 r. śm.).
Piątek 15.4.
6:30 + Wojciecha Tereszczyńskiego (mies. po
śm.).
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego (Gr. 14).
8:30 + Czesława Wziątka (1 r. śm.), Mariana
Kowalskiego (8 r. śm.), Mariannę Gut, Jadwigę
Krzyżanowską (6 r.śm.).
18:00 + Janinę (10 r. śm.) i Bolesława Dąbrowów.
Sobota 16.4.
6:30 + Eleonorę Marcińczak (mies. po śm.).
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego (Gr. 15).
7:00 + Danutę (1 r. śm.) i Bronisława Celejów,
Iwonę Jezierską.
8:30 Dz.-bł. w 13 r. ślubu Jarosława i Magdaleny z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów oraz synów: Maksymiliana i Aleksandra.
18:00 + Barbarę Dindorf (3 r. śm.).
Dz.-bł. w 21 r. ślubu Krystyny i Pawła z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla małżonków i ich
dzieci.
Niedziela 17.4. – 6 Niedziela Wielkiego Postu
– Męki Pańskiej
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego (Gr. 16).
8:30 O bł. Boże dla Magdaleny (27 r. ur.) i
Agnieszki (24 r. ur.).
10:00 Dz.-bł. w 1 r. ślubu Mileny i Pawła Bogdalskch z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów.
11:30 + Jadwigę Godlewską (8 r. śm.).
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Stefanię i Stanisława Zakrzewskich, cr.
Zakrzewskich, Zalewskich i Hagenów.

Ogłoszenia duszpasterskie
wDzisiaj przedstawiciele Forum Chrześcijańskiego i Grupy Charytatywnej po
Mszach św. zbierają ofiary do puszek na
zakup paczek świątecznych dla rodzin potrzebujących z naszego miasta. W Niedzielę
Palmową będzie zorganizowany kiermasz
ozdób świątecznych. Prace dzieci i dorosłych
mieszkańców naszego miasta można będzie

zakupić po każdej Mszy św., a dochód w całości zostanie przeznaczony na ten sam cel.
wDziś przypada 1. rocznica katastrofy
polskiego prezydenckiego samolotu pod
Smoleńskiem. Zapraszamy do wysłuchania
Koncertu w wykonaniu Miejsko-Parafialnego Chóru Schola Cantorum Maximilianum
pod kierownictwem Zbigniewa Siekierzyńskiego. Początek koncertu o godz. 19.00.
Chór zaśpiewa również podczas Mszy św. o
godz. 18.00. W programie koncertu pieśni o
tematyce pasyjnej i patriotycznej.
wSpotkanie dla osób wyjeżdżających na
pielgrzymkę do Rzymu na uroczystości beatyfikacyjne papieża Jana Pawła II odbędzie
się dzisiaj o godz. 19:00 w sali na plebanii.
wW najbliższą sobotę o godz. 15.00 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
wKatecheza kwietniowa dla rodziców i
dzieci kl. III zostaje przeniesiona na 10 kwietnia br. po Mszy św. o 10:30
wW sobotę, 16 kwietnia, swoje 84. urodziny będzie obchodził Ojciec Święty Benedykt XVI. Wesprzyjmy go swoimi modlitwami, aby nadal dzielnie prowadził Kościół
poprzez pełny niepokoju XXI wiek.
wSerdecznie zapraszamy chętne dziewczynki na próbę sypania kwiatków w sobotę
16 kwietnia o godz.10.00. Zapraszamy też
dziewczynki, które chcą w ciszy adorować
Pana Jezusa w Wielki Piątek i Wielką Sobotę (godziny adoracji do ustalenia od 9.0017.00; adoracja po pół godziny). Proszę
zgłaszać do s. Doroty lub ks. Pawła.
wZa tydzień Niedziela Palmowa czyli Niedziela Męki Pańskiej. Jej liturgia wprowadzi
nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a
następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia
umożliwiają nam przeżywanie w pogłębiony

sposób tajemnicy Męki i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas Mszy Świętych
poświęcimy gałązki wierzbowe, które będą
przypominały jerozolimskie palmy, słane
pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta
Chrystusa – Mesjasza.
wW niedzielę za tydzień o godz. 17.00 w
sali na plebani odbędzie się konferencja dla
rodziców i chrzestnych przed chrztem dzieci. Uroczysty Chrzest dzieci odbędzie się w
pierwszy dzień Wielkanocy podczas Mszy
św. o godz. 13.00. Można też zapisać dziecko
na chrzest w Wielką Sobotę podczas uroczystej Wigilii Paschalnej.
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.
***************************************

Piąta Niedziela Wielkiego Postu

Od dzisiejszej, piątej, niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu
liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam
wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą
miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz
Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego.
Skupimy się na rozważaniu Męki Pańskiej,
stąd jeszcze większa zachęta do udziału w
nabożeństwach pasyjnych.
-----------------------------------------------

Poradnia Psychologiczna

zaprasza małżeństwa i osoby indywidualne
w każdy wtorek 19:00 – 20:00.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej naszej parafii.

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

Pamięć Katynia i Smoleńska

Dzisiejsza niedziela, nosząca datę 10
kwietnia, kieruje nasze myśli do tragicznego wydarzenia sprzed roku. Dziś przypada 1. rocznica katastrofy polskiego prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.
Pewnie pamiętamy jeszcze, jak trudne to
było doświadczenie dla polskiego Narodu,
jak głęboka żałoba spowiła serca wielu Polaków. W naszym kościele pragniemy dzisiaj uczcić pamięć poległych 71 lat temu
w Katyniu żołnierzy polskich oraz oddać
hołd tym, którzy spełniając patriotyczny
obowiązek pamięci o Nich zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem. Zapraszamy
do wysłuchania Koncertu w wykonaniu
Miejsko-Parafialnego Chóru Schola Cantorum Maximilianum pod kierownictwem
Zbigniewa Siekierzyńskiego. Początek
koncertu o godz. 19.00. Chór zaśpiewa
również podczas Mszy św. o godz. 18.00.
W programie koncertu pieśni o tematyce
pasyjnej i patriotycznej. Serdecznie zapraszamy.

Dzień Krwiodawstwa w Józefowie.

10.04.2011 r. chętnych honorowych
dawców zapraszamy do Stacji Caritas przy
naszej parafii 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 przeciwwskazań, o czym decyduje lekarz.

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

Redakcja Biuletynu: Par. MB Częstochowskiej w Józefowie www.parafiajozefow.pl

