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PIERWSZE CZYTANIE Dz 10,34a.37-43 
Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy Piotr przybył do domu centuriona w 
Cezarei, przemówił: „Wiecie, co się działo w 
całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, 
który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Naza-
retu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym 
i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł 
On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, 
którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy 
świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi 
żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, za-
wiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trze-
ciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu 
ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez 
Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili 
po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał 
ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg usta-
nowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy 
prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego 
wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie 
grzechów”. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 118,1-2.16-
17.22-23
W tym dniu wspaniałym wszyscy się wesel-
my.
DRUGIE CZYTANIE Kol 3, 1-4 
Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do 
Kolosan
Bracia: Jeśliście razem z Chrystusem powstali 
z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie 
przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. 
Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na 
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ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie ukry-
te jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże 
Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim 
ukażecie się w chwale. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA J 20,1-9 
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym ran-
kiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magda-
lena udała się do grobu i zobaczyła kamień od-
sunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do 
Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego 
Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana 
z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wy-
szedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. 
Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń 
wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. 
A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, 
jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł po-
tem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł 
on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna 
oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą 
nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą 
na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza 
także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy 
do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie 
rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma 
powstać z martwych. Oto słowo Pańskie.

Pn Dz 2,14.22-32 Ps 16 Mt 28,8-15 
/Wt Dz 2,36-41 Ps 33 J 20,11-18 /Śr 



Dz 3,1-10 Ps 105 Łk 24,13-35 /Cz Dz 
3,11-26 Ps 8 Łk 24,35-48/Pt Dz 4,1-
12 Ps 118 J 21,1-14 /So Dz 4,13-21 
Ps 118 Mk 16,9-15 /Ndz Dz 2,42-47 
Ps 118 1 P 1,3-9 J 20,19-31.

INTENCJE MSZALNE
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.
Poniedziałek 25.4. – Oktawa Wielkanocy
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego  (Gr. 25).
+ Bolesława Bieńkowskiego.
7:00 O zdrowie i wszelkie łaski dla Ani.
8:30 Dz.-bł. w 5 r. ślubu Anny i Michała z prośbą 
o bł. Boże dla Jubilatów i synka Igora; 
oraz Dz.-bł. Ireny i Krzysztofa z prośbą o bł. dla 
Jubilatów, dzieci i wnuków.
10:00 Dz.-bł. w 40 r. ślubu Haliny i Jerzego Ka-
nabusów z prośbą o bł.  dla Jubilatów, córki Mał-
gorzaty i wnuków Andrzeja i Julii.
11:30 O bł. Boże dla Edwarda w 60 r. ur. oraz 
dla cr.
13:00 Dz.-bł. w 30 r. ślubu Zofii i Piotra Winiar-
ków z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów, dzieci i 
wnuczki.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
+ Hannę Wiśniewską, Helenę i Hieronima Wi-
śniewskich, Janinę i Józefa Milewskich, Tade-
usza Strykiera, Roberta, Edwarda i Bożenę Bą-
ków, Franciszkę i Stanisława Paziewskich.
18:00 + Mikołaja i Stanisławę Kostek.
Wtorek 26.4. – Oktawa Wielkanocy
6:30 + Jadwigę Kurpis.
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego  (Gr. 26).
7:00 + Wojciecha Kuśmierczyka (im.) i jego ro-
dziców
7:00 + Władysława Gajewicza (mies. po pog.)

8:30 + Romana Skarżyńskiego (27 r. śm.) i jego 
rodziców.
18:00 + Kazimierza Drewicza.
Środa 27.4. – Oktawa Wielkanocy
6:30 + Mariannę Kublik (5 r. śm.), Jana i Józefa 
Kublików.
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego  (Gr. 27).
8:30 + Stefana i Mariana Gontarzów.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Wojciecha, Franciszkę, Stanisława, Marię i 
Władysława z rodz. Peplaków i Sudakowskich. + 
Henrykę, Michalinę, Andrzeja Jóźwiaków, Miro-
sławę Katanic. + Piotra Pleskota. + Bogdana Glo-
śniaka (3 r. śm.), cr. Głośniaków i Chacińskich.
Czwartek 28.4. – Oktawa Wielkanocy
6:30 + Jerzego Woźniaka, rodziców i Brata.
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego  (Gr. 28).
8:30 + Julię (26 r. śm.) i Stanisława Mazurków.
18:00 + Stefana i Teresę Królików, Tadeusza 
Soszkę.
Piątek 29.4. – Oktawa Wielkanocy
6:30 + Eugeniusza Bogowicza (mies. po pog.).
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego  (Gr. 29).
7:00 + Stanisławę i Jana Abramowiczów i ich 
córkę Jolantę.
8:30 + Janinę Bogusz (4 r. śm.).
18:00 + Stefana i Teresę Królików, Tadeusza 
Soszkę.
Sobota 30.4. – Oktawa Wielkanocy
6:30 + Alinę Kościelną (mies. po śm.).
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego  (Gr. 30).
7:00 + Stanisławę Supeł (mies. po śm.).
8:30 + Pawła, Eugeniusza, Krystynę Stanisła-
wa Stefaniuków, Helenę, Bolesława, Mirosława 
Lechów, cr. Nowosielskich, Kabatów, Adelę 
Chmielewską, Annę Jańczuk.
18:00 + Czesława (10 r. śm.) Rafała, cr. Rafałów 
i Wojtyńskich.
Niedziela 1.5. – 2 Niedziela Wielkanocna 
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 1).
+ Ewę i Leszka Wojtyrów (Gr. 1).
8:30 + Jana (17 r. śm.), Jadwigę, Julię, Henryka 
i Władysława Hamerskich.
10:00 + Eugenię, Feliksa, Wojciecha Kanabusów, 
Antoninę i Władysława Kuków.



11:30 + Stefana Papiernika.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII  
+ Kazimierę, Jacka i Macieja Myszkowskich; 
Wiesława Mikołajewskiego, Bogumiłę i Mariana 
Salwinów.
18:00 + Apolonię Szewczyk (5 r. śm.), r-ców 
Jana i Mariannę oraz  wnuczkę Ewę.

Ogłoszenia duszpasterskie
wKierujemy słowa serdecznego podzięko-

wania do wszystkich, którzy przyczynili się do 
tego, aby liturgia w czasie tych świętych dni 
miała piękną i godną oprawę, a Grób Pański 
przypominał nam, że w Chwalebnej Śmier-
ci i Zmartwychwstaniu Chrystusa jest nasza 
śmierć i zmartwychwstanie.

wJutro drugi dzień Świąt. W Poniedziałek 
Wielkanocny Msze św. jak w każdą niedzie-
lę, a więc o godz. 7.00, 8.30. 10.00, 11.30, 
13.00, 15:00 i 18.00. Taca jest przeznaczona 
na KUL.
wNajbliższy tydzień to Oktawa Zmartwych-

wstania Pańskiego. W związku z oktawą w 
piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych. 

wZa tydzień I niedziela miesiąca. 
Procesja Eucharystyczna po Mszy św. o godz. 
13:00, a następnie wymiana tajemnic różań-
ca.

wKatecheza przed chrztem, dla rodziców i 
chrzestnych o godz. 17:00

wNiedziela, 1 maja, kończąca oktawę Wiel-
kanocy, tak zwana Przewodnia lub Biała, to 
Niedziela Miłosierdzia Bożego. Jej sercem, 
oprócz Eucharystii, będzie nabożeństwo do 
Miłosierdzia Bożego. Przypomnijmy, że to 
nabożeństwo nierozerwalnie łączy się z oso-
bą świętej Faustyny Kowalskiej. W naszym 
kościele przez codzienną Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia, odmawianą wspólnie o godz. 
17.40 (przed Mszą św. wieczorną) i Nowennę 
przygotowujemy się do przeżycia tego Święta.

w1 maja to wielkie wydarzenie w Kościele 
Powszechnym – wyniesienie na ołtarze wiel-
kiego papieża – Polaka Jana Pawła II. Będzie-
my duchowo z tymi, którzy również z naszej 
parafii wyjechali do Rzymu, a w następną nie-
dzielę (8 maja) podczas uroczystej Mszy św. o 
godz. 13.00 będziemy chcieli dziękować Bogu 
za nowego Błogosławionego. Po Mszy św. 
dziękczynnej odbędzie się koncert, na który 
już teraz zapraszamy.

wW ramach świątecznego popołudniowe-
go wypoczynku, może przechadzki czy prze-
jażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy 
przy grobach naszych najbliższych, którzy 
przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i 
teraz oczekują na pełny udział w Jego zmar-
twychwstaniu. Przy każdej okazji, więc i teraz 
prosimy o zachowanie porządku na cmentarzu 
i wyrzucaniu śmieci tylko do specjalnych po-
jemników.

wWyjazd pielgrzymów na Beatyfikację JP II 
w czwartek, 28.04. br. o godz. 18:30. Zapra-
szamy na Msze o godz. 18:00 rozpoczynającą 
nasze pielgrzymowanie.

wW przyszłą niedzielę rozpoczyna się mie-
siąc maj. Nabożeństwa majowe w niedzielę 
przed Mszą św., czyli o 17:30, a w dni powsze-
dnie po Mszy o 18:00.

********************************************
Poradnia Psychologiczna 

zaprasza małżeństwa i osoby indywidualne 
w każdy wtorek 19:00 – 20:00. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie 
internetowej naszej parafii.



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

  

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Miłość ostatecznie zwycięża śmierć! Zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość 

Ojca i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już 
w stanie zagrodzić nam drogi do Domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na 

zawsze otwarty dostęp do Ojca. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: 
aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską Miłość Boga Ojca. A ogarnięci 

Bożą Miłością, dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba, bowiem tej Miłości 
w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym. 

Współczesność ciągle domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie 
i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, 

sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.  
Proboszcz


