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VI Niedziela Wielkanocna

PIERWSZE CZYTANIE Dz 8,5–8.14–17
Apostołowie wkładali ręce, a wierni otrzymywali Ducha Świętego
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Filip przybył do miasta Samarii i głosił im
Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki,
które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste,
wielu też sparaliżowanych i chromych zostało
uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w
tym mieście. Kiedy Apostołowie w Jerozolimie
dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże,
wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i
modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha
Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa.
Wtedy więc Apostołowie wkładali na nich ręce,
a oni otrzymywali Ducha Świętego. Oto Słowo
Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 66,1–3a.4–
5.6–7.16 i 20

Niech cała ziemia chwali swego Pana.

DRUGIE CZYTANIE 1 P 3,15–18
Znaczenie śmierci Chrystusa
Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra
Apostoła

29.05.2011

Najdrożsi: Pana Chrystusa miejcie w sercach
za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was
uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z
łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze
dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola
Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc
źle. Chrystus bowiem również raz umarł za
grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych,
aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.
Oto Słowo Boże.
EWANGELIA J 14,15–21
Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli
Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje
przykazania. Ja zaś będęprosił Ojca, a innego
Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie
może, ponieważ Go nie widziani nie zna. Ale
wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w
was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę
do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już
Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ
Ja żyję i wy żyć będziecie.W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i
Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje
je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten
będzie umiłowany przez Ojca mego, a również
Ja będę go miłował i objawię mu siebie”. Oto
słowo Pańskie.

Pn Dz 16,11-15 Ps 149 J 15,26-16, 4a /Wt So
3,14-18 Ps: Iz 12 Łk 1,39-56 /Śr Dz 17,15.2218,1 Ps 148 J 16,12-15 /Cz Dz 18,1-8 Ps 98
J 16,16-20 /Pt Dz 18,9-18 Ps 47 J 16,20-23a
/So Dz 18,23-28 Ps 47 J 16,23b-28 /Ndz Dz
1,1-11 Ps 47 Ef 1,17-23 Mt 28,16-20.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 29.5. – 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.).
Poniedziałek 30.5.
6:30
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 30).
8:30 + Ewę i Leszka Wojtyrów (Gr. 30).
18:00 + Eugeniusza Wojnarskiego (ur.).
Wtorek 31.5. – NAWIEDZENIE NAJŚW. MARYI PANNY
6:30 Dz-bł. w 1 r. urodzin Wojtka z prośbą o
bł. Boże.
6:30 Dz.-bł. w 19 r. urodzin Marty z prośbą o
bł. Boże.
7:00 + Mariana Krupę (5 r. śm.), cr. Krupów i
Lisów.
7:00 + Ryszarda Kowalczyka (4 r. śm.), Julię
Dyc (3 r. śm.).
7:00 O bł. Boże dla Katarzyny (40 r. ur.) i dla
całej jej rodziny.
8:30 + Irenę Kosecką.
18:00 + Jana, Janinę i Adama i cr. Mioduchowskich i Piaseckich.
Środa 1.6. – Św. Justyna, męczennika
6:30
7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr. 1).

7:00 + Mariannę i Marka Strzemińskich, Stanisławę i Bolesława, Agnieszkę i Jana Bylinków.
8:30 Dz.-bł. w 5 r. urodzin Jasia.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Andrzeja Stalkę (1 r. śm.). + Anielę i Władysława Dąbrowskich, Władysławę Bartkiewicz.
+ Marie i Witolda Gawryjołków. + Leokadię
Kasprzak. + Teresę oraz Genowefę i Józefa Michalczyków. + Romana Beczkę, Jana Dźwigałę
(4 r. śm.), Franciszkę i Wincentego oraz Adolfa
Głowalów.
Czwartek 2.6.
6:30
7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr. 2).
7:00 + Genowefę Oleszkiewicz (25 r. śm.).
8:30 + Mariannę (2 r. śm.), Edwarda i Jana Kaniewskich.
18:00 Dz.-bł. w r. ślubu Jana i Janiny z prośbą o
bł. Boże dla dzieci, wnuków i cr.
Piątek 3.6. – Świętych męczenników Karola
Lwangi i towarzyszy
6:30
7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr.3).
7:00 + Pawła Czaplaka (mies. po śm.).
8:30 + Ryszarda Kowalczyka (4 r. śm.) i Annę
Woronecką.
16:30 + Marka Gawryjołka (1 r. śm.).
18:00 ZBIOROWA
Dz.-bł. ks. Leszka Szwedkowicza (im.) z prośbą
o bł. Boże.
+ Leokadię Kasprzak. + Dorotę Baracz (1 r.
śm.).
Sobota 4.6.
6:30 + Edwarda, Marina, Halinę, Benedykta i Józefę Ciesielskich, Józefę i Michała Wojdów.
7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr. 4).
7:00 + Tadeusza (11 r. śm.) i Danutę Miłodrowskich.
7:00 Dz.-bł. w 5 r. chrztu Krystyny.
8:30 + Zofię i Józefa Konowrockich i ich rodziców.
18:00 ZBIOROWA
Dz-bł. w 35 r. ślubu Danuty i Tadeusza z prośbą

o potrzebne łaski dla cr.
+ Leokadię i Bolesława Sternów. + Wiesława
Szuberta, Jana Falińskicego, Eugenię Jagodzińską.
Niedziela 5.6. – 7 Niedziela Wielkanocna
– Wniebowstąpienie Pańskie
7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr. 5).
8:30 + Sławomira, Janinę, Józefa, Janinę, Bolesława, Zofię, Stanisława i cr. Baranów.
10:00 + Cr. Piwowarskich, Szcześniaków i Rubajów.
11:30 + Janinę i Leona Sadurskich.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Katarzynę Chojnacką, cr. Goźlińskich i
Chojnackich.
20:00

Ogłoszenia duszpasterskie 29.05.2011
VI Niedziela Wielkanocna
wGościmy dzisiaj w naszej parafii ks.
Grzegorza Walkiewicza, dyrektora Radia
Warszawa, oraz p. Damiana Wilczyńskiego
– redaktora. Jest to okazja do zapoznania
się z naszym diecezjalnym radiem i wzięcia udziału w tworzeniu audycji o naszej
parafii. Dziś wieczorem, o godz. 20:10
będziemy mogli wysłuchać tej audycji na
falach 106,2 FM.
wPrzez ostatnie dni maja kroczymy z
Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej
Syna. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy,
gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło przemienić całe
nasze życie. Przyjmowanie sakramentów
świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże
– to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią
i bezinteresownością. Tak rodzi się nasza
wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym

można i trzeba się dzielić z innymi. Tak
rodzi się prawdziwa komunia z Bogiem i
naszymi braćmi.
wPrzypominamy, że w niedziele jest
odprawiana dodatkowa Msza św. o godz.
20.00 – na razie w każdą niedzielę do końca września. Jeśli będzie taka potrzeba, to
pozostanie na stałe. Wszystkich, którzy
chcieliby śpiewać w scholi podczas tej
Mszy św. zapraszamy na próbę w dolnym kościele, w najbliższą środę o godz.
19.00.
wOd jutrzejszego poniedziałku, 30
maja, przez trzy kolejne dni będziemy się
modlić o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy prosić Boga o obfite plony i
błogosławieństwo dla ciężkiej pracy ludzkiej na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i
chleb dla głodujących w naszym kraju i na
całym świecie.
wWe wtorek, 31 maja, jeszcze jeden
mocny maryjny akcent – święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ona
jest świątynią Ducha Świętego od chwili
Zwiastowania i niesie go innym, jak swojej
krewnej – Elżbiecie podczas nawiedzenia,
aby mógł się dalej rozlewać na całe stworzenie.
wW tym tygodniu wchodzimy w czerwiec poświęcony Sercu Pana Jezusa. W
naszym kościele codziennie po Mszy św.
wieczornej, a w niedziele o godz. 17.30 będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe, podczas których śpiewamy Litanię do
Serca Pana Jezusa. Licznie uczęszczajmy
na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu
Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości. Podobnie jak w maju, niech ta czerwcowa modlitwa będzie też celebrowana w

domach, przy przydrożnych kapliczkach
i krzyżach. Jest bowiem wyrazem naszej
wiary w wielkie Boże Miłosierdzie.
wW środę, 1 czerwca, w Międzynarodowy Dzień Dziecka, na Eucharystię zapraszam przede wszystkim dzieci z rodzicami,
aby wspólnie modlić się o czyste i dobre
serca dla nich, o ich duchowy wzrost i
bezpieczeństwo w trudnych czasach. Pan
Jezus bardzo kochał dzieci, zatem pozwólmy wszystkim dzieciom przychodzić do
Niego po błogosławieństwo.
wW tym tygodniu też pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. Okazja do spowiedzi świętej
pierwszopiątkowej w naszym kościele
rano i po południu od godz. 16.15.
wDzisiaj przy wyjściu z kościoła są zbierane do puszek ofiary na stypendia naukowe dla księży studiujących za granicą.
wW przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Ale
z inicjatywy metropolity warszawskiego
abpa Kazimierza Nycza od 2008 roku w
pierwszą niedzielę czerwca obchodzone
jest Święto Dziękczynienia. Choć zostało ustanowione na terenie archidiecezji
warszawskiej, w jego obchody włączają
się również inne diecezje w Polsce. Za tydzień będą też zbierane ofiary do puszek
na Świątynię Bożej Opatrzności w Warszawie.
wPróby naszego chóru parafialnego
(przed Bożym Ciałem) odbywają się w
każdą środę po Mszy św. Zapraszamy serdecznie nie tylko dotychczasowych człon-

ków, ale i wszystkich, którzy w ten sposób
pragną wielbić Boga.
wW Józefowie powstaje liceum ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie STERNIK. Szczegółowe informacje
można znaleźć w ulotkach przy wyjściu
z kościoła oraz w gablocie przed kościołem.
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 patronują nam:
1 VI – św. Justyn (†165), męczennik, największy apologeta chrześcijański II wieku,
który zginął za wiarę podczas prześladowań
za cesarza Marka Aureliusza (wspomnienie
obowiązkowe);
3 VI – św. św. Karol Lwanga i jego towarzysze (†1886), męczennicy z Ugandy w Afryce, którzy również oddali życie dla Chrystusa
(wspomnienie obowiązkowe).
**************************************

Nabożeństwa czerwcowe
W niedzielę przed Mszą św., czyli o 17:30,
w dni powszednie 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)
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