Parafia
Matki Bożej Częstochowskiej
w Józefowie
Biuletyn niedzielny

VI Niedziela Wielkiego Postu

EWANGELIA Mt 21,1-11
Wjazd Jezusa do Jerozolimy
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał swoich
uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed
wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z
nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: «Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści»„. Stało się to, żeby się spełniło
słowo proroka: „Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto
Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na
osiołku, źrebięciu oślicy”. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na
nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze,
inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A
tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim,
wołały głośno: „Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach”. Gdy wjechał do Jerozolimy,
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poruszyło się całe miasto, i pytano: „Kto to jest?” A
tłumy odpowiadały: „To jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei”. Oto słowo Pańskie.
PIERWSZE CZYTANIE Iz 50,4-7
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i
wiem, że nie doznam wstydu
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym
umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo
krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym
słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a
ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem.
Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed
zniewagami i opluciem.
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły
na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i
wiem, że wstydu nie doznam. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 22,8-9.1718a.19-20.23-24
Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
DRUGIE CZYTANIE Flp 2,6-11
Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian
Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym co
zewnętrzne uznany za człowieka, uniżył samego
siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to
śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył Go
nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie
imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby
wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem
ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże.

EWANGELIA KRÓTSZA Mt 27, 11–54
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

E. Jezusa stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik
zadał Mu pytanie: I. Czy Ty jesteś królem żydowskim?
E. Jezus odpowiedział: + Tak, Ja nim jestem. E. A gdy
Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał.
Wtedy zapytał Go Piłat: I. Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie? E. On jednak nie odpowiadał mu
na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił.
Jezus odrzucony przez swój naród
A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał
jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy
znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc
zebrali, spytał ich Piłat: I. Którego chcecie, żebym wam
uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? E.
Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. A gdy
on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu
ostrzeżenie: I. Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się
z Jego powodu. E. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się
śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: I. Którego z tych
dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? E. Odpowiedzieli: T. Barabasza. E. Rzekł do nich Piłat: I. Cóż więc
mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?
E. Zawołali wszyscy: T. Na krzyż z Nim! E. Namiestnik odpowiedział: I. Cóż właściwie złego uczynił? E.
Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: T. Na krzyż z Nim!
E. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej
wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc:
I. Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz. E. A cały lud zawołał: T. Krew Jego na nas
i na dzieci nasze. E. Wówczas uwolnił im Barabasza, a
Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
Król wyśmiany
Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do
pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę,
a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali
przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: T. Witaj, królu
żydowski! E. Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i
bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego
płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.
Droga krzyżowa
Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny,
imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż
Jezusa. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to
znaczy Miejsce Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione
goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o
nie losy. I siedząc, tam Go pilnowali. A nad głową Jego

umieścili napis z podaniem Jego winy: To jest Jezus,
król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch
złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.
Wyszydzenie na krzyżu
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami mówiąc: T. Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam
siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!. E.
Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: T. Innych wybawiał, siebie
nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz
zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu:
niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. E. Tak samo lżyli Go i
złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.
Śmierć Jezusa
Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: + Eli, Eli, lema sabachthani? E.
To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?
Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: T. On
Eliasza woła. E. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał
Mu pić. Lecz inni mówili: T. Poczekaj! Zobaczymy, czy
przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić. E. A Jezus raz jeszcze
zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.
Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.
Po śmierci Jezusa
A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry
na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się
otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu,
weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielu. Setnik
zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo
i mówili: T. Prawdziwie, Ten był Synem Bożym. Oto
słowo Pańskie.
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INTENCJE MSZALNE

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.
Poniedziałek 18.4. – Wielki Poniedziałek
6:30 + Jarosława Szmigrodzkiego (mies. po
śm.).
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego (Gr. 19).
7:00 + Marię Rubino (1 r. śm.).
8:30 + Maksymiliana Zygmunta Kulentego (16 r.
śm.).
18:00 + Leonarda Głowackiego i jego rodz.: Walerię i Stanisława; Bronisławę, Antoninę I Franciszka Jarosiewiczów.
Wtorek 19.4. – Wielki Wtorek
6:30 + Piotra Pleskota.
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego (Gr. 20).
7:00 + Cr. Żaczków, Wałachowskich, Pietków i
Michalczyków.
8:30 + Piotra Mazka (3 r. śm.).
18:00 + Feliksę Gruba w rocznicę śm.
Środa 20.4. – Wielka Środa
6:30
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego (Gr. 21).
7:00 + Antoniego Bojemskiego (5 r. śm.).
8:30 + Marię i Stefana Batory, Apolonię, Tomasza, Jerzego i Małgorzatę Czaki.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. w 10 r. ślubu Anny i Jacka Oleszczyków
z prośbą o bł. Boże i opiekę MB. Dz.-bł. w 3 r.
ślubu Izabeli i Jacka Sołowieńskich z prośbą o bł.
Boże dla Jubilatów i córki Emilii.
+ Tadeusza Węgrzynka (1 r. śm.). + Agnieszkę
Witkowską (9 r. śm.). + Piotra Pleskota.
Czwartek 21.4. – Wielki Czwartek
18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej
+ Andrzeja Bytniewskiego (Gr. 22).
+ Kazimierę i Jana Gasiorowskich, Szczepana
Olszewskiego i ich rodziców.
+ Jerzego Kruka i jego rodziców.
+ Roberta, Witolda i Piotra Jarkiewiczów, Sabinę,
Stanisława i Leopolda Michalskich.
+ Irenę i Jerzego Komorowskich.
Piątek 22.4. – Wielki Piątek
18:00 Liturgia Męki Pańskiej

Sobota 23.4. – Wielka Sobota
20:00 Wigilia Paschalna
+ Andrzeja Bytniewskiego (Gr. 23).
+ Michała Traczyka (3 r. śm.).
+ Romana i Mariannę Kotarskich oraz ich rodziców.
+ Wandę Lech (1 r. śm.).
+ Wojciecha Okrzejskiego (im.).
Niedziela 24.4. – 1 Niedziela Wielkanocna
6:00 Za Parafian.
+ Andrzeja Bytniewskiego (Gr. 24).
10:00 + Wacława Zawadę (4 r. śm.).
11:30 Dz.-bł. Katarzyny (ur.).
13:00 + Szczepana Grabskiego (5 r. śm.) i r-ców
Donochów i Grabskich.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Mariannę, Stanisława Piłatkowskich,
Stanisławę Małecką.

Ogłoszenia duszpasterskie
wDzisiaj przedstawiciele Forum Chrześcijańskiego i Grupy Charytatywnej organizują kiermasz
ozdób świątecznych na zakup paczek świątecznych
dla rodzin potrzebujących z naszego miasta. Prace
dzieci i dorosłych mieszkańców naszego miasta
można będzie zakupić po każdej Mszy św., a dochód w całości zostanie przeznaczony na ten sam
cel.
wKatecheza dla rodziców i dzieci kl. II dziś po
Mszy św. o 11:30
wKonferencja dla rodziców i chrzestnych przed
chrztem dziś o godz. 17.00 w sali na plebani.
Chrzty w pierwszy dzień Wielkanocy podczas Mszy
św. o godz. 13.00. Można też zapisać dziecko na
chrzest podczas uroczystej Wigilii Paschalnej.
wGorzkie Żale z procesją w niedziele o godz.
17:00,
wW czasie Triduum Paschalnego czyli od W.
Środy do W. Soboty Kancelaria jest nie czynna.
wW Wielki Czwartek Msza Krzyżma w katedrze o
godz. 10:0. Biskup pobłogosławi oleje używane do
namaszczania chorych i krzyżmo służące do namaszczania podczas święceń kapłańskich, chrztu i bierzmowania. Tego dnia w katedrze gromadzi się duchowieństwo diecezjalne pod przewodnictwem swego
biskupa, aby odnowić przyrzeczenia kapłańskie.

Święte Triduum Paschalne
Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy Pańskiej, o
godz. 18:00. Jest ona pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Po Komunii
Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ciemnicy, upamiętniającej pojmanie Pana
Jezusa. Procesji tej towarzyszy śpiew: „Sław, języku, tajemnicę”, za który tego dnia można otrzymać
odpust zupełny na zwyczajnych warunkach. Na
znak smutku zostanie obnażony ołtarz. Adoracja w
tym dniu do godz. 21.00.
Wielki Piątek, upamiętniający mękę i śmierć
Pana Jezusa; obowiązuje post ścisły, czyli jakościowy i ilościowy: powstrzymujemy się od pokarmów
mięsnych i tylko raz jemy do syta. Tego dnia, na
znak smutku i żałoby, nie sprawuje się Eucharystii.
Adoracja Chrystusa w Ciemnicy od godz.
8.00. Ciemna Jutrznia o godz. 8:00. Koronka
do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00. Liturgia
Męki Pańskiej o godz. 18.00, (za uczestnictwo w
adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny),
a po nim ok. godz. 20.00 rozpocznie się Droga
Krzyżowa po ulicach naszego miasta (trasą jak co
roku: ul. Kopernika, Piaskowa, Graniczna i 3 Maja).
Przyjdźmy na Drogę Krzyżową ze zniczami (lub
świecami opatrzonymi lampionami). Osoby, które
przygotowują poszczególne stacje – ołtarzyki w terenie proszone są o zgłoszenie się do zakrystii lub
kancelarii kościoła.
Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim.
Początek adoracji o godz. 8:00. Ciemna Jutrznia
o godz. 8:00. Koronka do Miłosierdzia Bożego o
godz. 15:00. Jest to czas upamiętniający zstąpienie
Chrystusa do otchłani, obowiązuje więc nadal cisza
i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto, zatem w
tym dniu zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Zapraszamy wszystkich wiernych.
Prosimy, aby grupy parafialne: ministranci, bielanki, dzieci, młodzież, Róże Żywego Różańca zorganizowały adoracje Grobu Pańskiego. Zapraszamy

tradycyjnie Straż Pożarną i harcerzy. Święcenie
pokarmów w tym, dniu od godz. 8.00 do 17.00.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
Liturgia Wigilii Paschalnej – sobota godz. 20:00
Poświęcenie ognia, wody chrzcielnej i odnowienia
przyrzeczeń chrztu św., liturgia Eucharystyczna. W
tym dniu przychodzimy do kościoła ze świecami.
Procesja Rezurekcyjna o godz. 6:00 rano. Wyruszymy, aby w ten sposób uczcić i ogłosić światu
fakt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W dalszej części dnia Msze św. o godz. 10.00, 11.30,
13.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 8.30.
W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak w
każdą niedzielę, a więc o godz. 7.00, 8.30. 10.00,
11.30, 13.00 i 18.00. Taca jest przeznaczona na
KUL.
Przez liczne uczestnictwo w Nabożeństwach
Wielkiego Tygodnia i Procesji Rezurekcyjnej dajmy
świadectwo naszej wiary i przywiązania do liturgii
Kościoła.

Szósta Niedziela Wielkiego Postu

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.

***********************************
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.

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