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Biuletyn niedzielny

V Niedziela Wielkanocna

PIERWSZE CZYTANIE Dz 6,1-7
Wybór pierwszych diakonów
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że
przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Dwunastu, zwoławszy
wszystkich uczniów, powiedziało: „Nie jest
rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże,
a obsługiwali stoły. Upatrzcież zatem, bracia,
siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się
dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im
zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa”. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali
Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona,
Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii.
Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się
włożyli na nich ręce. A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w
Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów
przyjmowało wiarę. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 33,1-2.45.18-19

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

DRUGIE CZYTANIE 1 P 2,4-9
Powszechne kapłaństwo
Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra
Apostoła
Najmilsi! Zbliżając się do Pana, który jest
żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie
przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie,
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jesteście budowani jako duchowa świątynia,
by stanowić święte kapłaństwo, dla składania
duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: „Oto kładę na Syjonie kamień węgielny,
wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego,
na pewno nie zostanie zawiedziony”. Wam
zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś,
co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła
– i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci,
nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem,
świętym narodem, ludem Bogu na własność
przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi
Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA J 14,1-12
Ja jestem drogą, prawdą i życiem
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech
się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga?
I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest
mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym
wam powiedział. Idę przecież przygotować
wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam
miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do
siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.
Znacie drogę, dokąd Ja idę”. Odezwał się
do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd
idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”. Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca in-

aczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie
poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz
już Go znacie i zobaczyliście”. Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam
wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: „Filipie,
tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie
poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także
i Ojca. Dlaczego więc mówisz: »Pokaż nam
Ojca?«. Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu,
a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który
trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we
Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze
względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie
także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja
idę do Ojca”. Oto słowo Pańskie.
Pn Dz 14,5-18 Ps 115 J 14,21-26 /Wt Dz
14,19-28 Ps 145 J 14,27-31a /Śr Dz 15,16 Ps 122 J 15,1-8 /Cz Dz 15,7-21 Ps 96 J
15,9-11 /Pt Dz 15,22-31 Ps 57 J 15,12-17
/So Dz 16,1-10 Ps 100 J 15,18-21 /Ndz Dz
8,5–8.14–17 Ps 66 1 P 3,15–18 J 14,15–
21.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 22.5. – 5 Niedziela Wielkanocna
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 22).
7:00 + Ewę i Leszka Wojtyrów (Gr. 22).
8:30 + Cr. Kalisiewiczów, Wojno i Łuniewskich.
10:00 + Marię, Władysława i Zofię oraz Romana
Kuxniów, Aleksandrę Poboża.
11:30 Rocznica Pierwszej Komunii Świętej.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
+ Helenę Pietrasik (mies. po śm.).
18:00 + Mariannę Kotarską (3 r. śm.).
Poniedziałek 23.5.
6:30 Dz.-bł. o zdrowie dla rodziny Wierciszewskich.
O szczęśliwy przebieg leczenia dla babci.
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 23).

7:00 + Ewę i Leszka Wojtyrów (Gr. 23).
7:00 + Michała i Tadeusza Packów.
8:30 + Zdzisława, Aleksandra, Wandę, Władysławę z cr. Pytlarczyków.
18:00 + Mariannę i Feliksa Czaplińskich.
Wtorek 24.5. – Najśw. Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych
6:30 + Wiesławę Majek.
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 24).
7:00 + Ewę i Leszka Wojtyrów (Gr. 24).
7:00 + Janinę Muszyńską (1 r. śm.) jej rodziców
Anielę i Michała.
8:30 + Stanisławę Wolską-Rzewuską (1 r. śm.),
Juliannę Olejniczak.
18:00 + Zofię Jóźwiak i Lucjana Czajkowskiego.
Środa 25.5.
6:30
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 25).
7:00 + Michała i Filipinę Czopków, Zofię i Feliksa
Kulentych.
8:30 + Ewę i Leszka Wojtyrów (Gr. 25).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Jana i Kazimierę Gąsiorowskich, Szczepana Olszewskiego. + Franciszkę, Władysława, Krystynę
Frączków, Piotra, Aleksandrę, Stanisławę Jagodzińskich. + Jana (40 r. śm.) i Apolonię Mazurów
oraz ich dzieci: Wacława i Stefanię Mazurów. +
Eugeniusza Załęckiego (2 r. śm.) jego rodziców
i braci.
Czwartek 25.5.
6:30 + Helenę i Józefa Pawłowskich, Mariana i
Genowefę Oleszkiewiczów, cr. Nojszewskich,
Pawłowskich i Oleszkiewiczów.
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 25).
7:00 + Ewę i Leszka Wojtyrów (Gr. 25).
7:00 + Krystynę Kordzik.
8:30 + Kazimierę Myszkowską i Bogumiłę Salwin.
18:00 + Wandę Lech.
Piątek 26.5. – Św. Filipa Nereusza, prezbitera
6:30 + Mariana Bijoch (mies. po pog.).
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 26).
7:00
8:30 + Ewę i Leszka Wojtyrów (Gr. 26).
18:00 + Władysława Czwarnowskiego i jego

rodz. Jana i Zofię.
Sobota 27.5.
6:30 Dz.-bł. Stanisławy w Bogu wiadomej sprawie.
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 27).
7:00 + Ewę i Leszka Wojtyrów (Gr. 27).
8:30 + Wandę Lech, Stanisławę, Henryka i Ludwika Witanów, Eugeniusza Książka, Gustawa
Repsza, Sewerynę i Kazimierza Boguckich, Rozalię i Stanisława Witanów.
18:00 + Zygmunta Smardzewskiego (2 r. śm.),
Józefę i Arkadiusza Smardzewskich, Stanisławę
i Wiktora Jarków.
Niedziela 28.5. – 6 Niedziela Wielkanocna
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 28)
7:00 + Ewę i Leszka Wojtyrów (Gr. 28).
8:30 + Grażynę Białek (1 r. śm.).
10:00 + Stefana Niewczasa (1 r. śm.).
11:30 + Zenona Bergiela (2 r. śm.).
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
O bł. Boże dla Władysława w 1 r. chrztu oraz dla
Heleny i Anny i ich rodziców.
18:00 + Kazimierza i Ewę Cicheckich.
20:00 + Helenę Keller (2 r. śm.).

Ogłoszenia duszpasterskie
wDzisiaj podczas Mszy św. o godz. 11.30
odbędzie się Uroczystość Rocznicowa I Komunii św.
wOd dzisiaj wprowadzamy dodatkową
Mszę św. w niedzielę o godz. 20.00 – na razie będzie odprawiana w każdą niedzielę do
końca września. Jeśli będzie taka potrzeba, to
pozostanie na stałe.
w28 maja (w sobotę) o godz. 5.00 wyrusza z naszej parafii jednodniowa pielgrzymka
do Łagiewnik. Koszt autokaru 45 zł od osoby.
Zapisanych prosimy o wpłaty.
wZbliża się Boże Ciało. Próby chóru odbywają się w każdą środę po Mszy św. Zapraszamy serdecznie nie tylko dotychczasowych

członków, ale i wszystkich, którzy w ten sposób pragną wielbić Boga.
wZapraszamy na Pielgrzymkę Rowerową z
naszej parafii do Częstochowy w dniach od
30 lipca do 5 sierpnia. Więcej informacji w
miesięczniku Nasz Józefów, który dzisiaj jest
wyłożony przy wyjściach z kościoła.
W tym tygodniu patronuje nam:
26 V – św. Filip Nereusz (1515-1595), prezbiter, znany z niezwykłej dobroci doradca papieży, założyciel Bractwa Trójcy Świętej, kapłańskiej kongregacji księży filipinów, a co ważne
dla nas, Polaków, założył Kolegium Polskie w
Rzymie (wspomnienie obowiązkowe).
**************************************
Nabożeństwa majowe
W niedzielę przed Mszą św., czyli o 17:30,
w dni powszednie po Mszy o 18:00.
Piąta Niedziela Wielkanocna
Gromadzimy się na Eucharystii, która jest
darem nieskończonej miłości Boga. Możemy ten Wielkanocny Sakrament przyjąć i
pozwolić, aby przemieniał nas wewnętrznie,
czynił coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tu,
na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość Nieba. Najdoskonalszą Nauczycielka
na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która
wypowiedziawszy przy Zwiastowaniu „fiat”,
nigdy go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od
Bożego Syna, szła z Nim aż na Kalwarię, trwała w komunii założonej przez Niego wspólnoty – Kościoła.
24 maja. Dzień Modlitw za Kościół
w Chinach
Z inicjatywy Ojca Świętego Benedykta XVI
tego dnia będziemy się modlili za Kościół w
Chinach. W 2007 roku Papież wydał list apostolski, w którym postanawia, że dzień 24
maja każdego roku ma być poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju.
Często zapominamy, że w wielu miejscach na

świecie Kościół jest jeszcze prześladowany, że
za wiarę w Chrystusa wielu braci chrześcijan
cierpi, a nawet oddaje życie. My nie musimy
dźwigać takich doświadczeń, zatem ofiarujmy
choćby dar modlitwy i codziennej pamięci o
prześladowanych braciach w wierze; prośmy
Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną
radością Chrystusowego Kościoła.

Dzień Matki

W czwartek, 26 maja, obchodzimy Dzień
Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i
tych, które Pan Bóg przywołał już do siebie.
Wszystkich zapraszam na wspólną Eucharystię i modlitwę, podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek,
Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze
mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy
prosić o potrzebne łaski w ich codziennym
utrudzeniu.

30. rocznica śmierci Sługi Bożego
Stefana Kardynała Wyszyńskiego

W sobotę, 28 maja, przypada 30. rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała
Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że ten Prymas
Polski kolejny raz oddał nasz Naród w macierzyńską niewole Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy
się o rychłą jego beatyfikację.
*********************************************
Poradnia Psychologiczna
zaprasza małżeństwa i osoby indywidualne
w każdy wtorek 19:00 – 20:00.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej naszej parafii.
We środę o godz.19:00 pierwsze spotkanie
Scholi która będzie śpiewać podczas Mszy
świętych niedzielnych o godz.20:00.
Serdecznie zapraszamy.

MIŁOŚĆ I DOM

Niepojęta jest miłość Chrystusa. Jej gestów nikt nie potrafi ani policzyć ani ogarnąć. Oto jeden z nich: „W domu
Ojca Mego jest mieszkań wiele (...) idę przygotować wam
miejsce” (J 14,2). Jezus dzieli się z nami swoim domem.
Prawdziwa miłość zawsze zmierza do otwarcia własnego
domu i udostępnienia go osobie kochanej. Dom, to mój
czysto osobisty świat, w którym jestem sobą i czuję się
bezpiecznie. To świat, do którego nikt nie może wejść, o ile
ja sam mu nie otworzę. Jeśli kogoś kocham, wprowadzam
go do mego domu, dając mu możliwość uczestniczenia w
jego bogactwie. Mój dom staje się domem osoby kochanej. Ona w nim może czuć się bezpiecznie, tu nie spotka
ją żadna krzywda. W moim domu może być sobą, może
w nim odpocząć po trudach zmagania z twardą rzeczywistością obcych ludzi i trudnych spraw. Mój dom staje się
jej domem.
Posiadanie domu jest warunkiem miłości. Nie można
prawdziwie kochać nie mając gdzie wprowadzić osoby
kochanej. Bezdomni ludzie nie mogą przeżywać miłości.
Przynajmniej jeden z nich musi mieć, choćby skromny, ale
własny dom. Rzecz jasna nie chodzi o cztery ściany z cegły
czy pustaków. Dom, to serce otwarte dla innych. Jest wielu ludzi, którzy mają mieszkania, a nie mają domu i wielu,
którzy choć są bez mieszkania, mają dom.
Dorastanie do miłości to wysiłek podjęty w celu budowy możliwie pięknego i przestronnego domu, by wszyscy,
których pokocham, mogli w nim zamieszkać. Dom to
rzeczywistość ciągle żywa. Ona wzrasta przez wprowadzenie każdego nowego mieszkańca. Najłatwiej można to
obserwować w małżeństwie i powiększającej się rodzinie.
Początkowo małżonkowie budują wspólny dom, łącząc w
jedno swoje dotychczasowe domy. Z tą chwilą, gdy pojawia
się dziecko, ono przez sam fakt zamieszkania w ich domu
staje się jego współtwórcą.
Niedościgłym ideałem domu jest dom naszego Ojca,
którym podzielił się z nami Jezus Chrystus. To według
tego wzoru powstają najpiękniejsze domy na ziemi promieniujące pokojem i miłością. Jest to jednak nie tylko ideał,
to rzeczywistość, a wraz z nią wspaniała szansa wejścia w
świat prawdziwej miłości. Chrześcijanin nigdy nie jest bezdomny. I z tej racji zawsze może kochać. Nawet jeśli sam
nie zbudował domu albo przez lekkomyślność zbudowany
zniszczył, to jest dom Ojca, którym dzieli się z nami ChryKs. Edward Staniek
stus.

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