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PIERWSZE CZYTANIE Dz 1,1-11 
Uniósł się w ich obecności w górę 
Początek Dziejów Apostolskich 
Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszyst-
kim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż 
do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świę-
tego poleceń Apostołom, których sobie wy-
brał, a potem został wzięty do nieba. Im też 
po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: 
ukazywał się im przez czterdzieści dni i mó-
wił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego 
posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, 
ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: „Słysze-
liście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale 
wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem 
Świętym”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy 
w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. 
Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać 
czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją wła-
dzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzy-
macie Jego moc i będziecie moimi świadkami 
w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż 
po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się 
w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im 
sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się 
w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpi-
li do nich dwaj mężowie w białych szatach. I 
rzekli: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i 
wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od 
was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzie-
liście Go wstępującego do nieba”. Oto Słowo 
Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 47,2-3.6-
7.8-9 

Parafia

Matki Bożej Częstochowskiej

w Józefowie

Pan wśród radości wstępuje do nieba. 
DRUGIE CZYTANIE Ef 1,17-23 
Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do 
Efezjan 
Bracia: Bóg Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości 
i objawienia w głębszym poznawaniu Jego 
samego, to znaczy światłe oczy dla waszego 
serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja 
waszego powołania, czym bogactwo chwały 
Jego dziedzictwa wśród świętych i czym prze-
możny ogrom Jego mocy względem nas wie-
rzących – na podstawie działania Jego potęgi 
i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy 
wskrzesił Go z martwych i posadził po swo-
jej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad 
wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i 
panowaniem, i ponad wszelkim innym imie-
niem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale 
i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego 
stopy, a Jego samego ustanowił nade wszyst-
ko Głową dla Kościoła, który jest Jego Cia-
łem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko na 
wszelki sposób. Oto Słowo Boże. 
EWANGELIA Mt 28,16-20 
Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na 
ziemi 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, 
tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, 
oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. 
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił 
tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza 



w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je za-
chowywać wszystko, co wam przykazałem. A 
oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż 
do skończenia świata”. Oto słowo Pańskie.

Pn Dz 19,1-8 Ps 68 J 16,29-33 /Wt Dz 
20,17-27 Ps 68 J 17,1-11a /Śr Dz 20,28-
38 Ps 68 J 17,11b-19 /Cz Dz 22,30;23,6-
11 Ps 16 J 17,20-26 /Pt Dz 25,13-21 Ps 
103 J 21,15-19 /So Dz 11,21b-26;13,1-
3 Ps 98 Mt 10,7-13 /Ndz Dz 2,1–11 Ps 
104 1 Kor 12,3b–7.12–13 J 20,19–23.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 5.6. – 7 Niedziela Wielkanocna 
– Wniebowstąpienie Pańskie
7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr. 5).
8:30 + Sławomira, Janinę, Józefa, Janinę, Bo-
lesława, Zofię, Stanisława i cr. Baranów.
10:00 + Cr. Piwowarskich, Szcześniaków i Ru-
bajów.
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 
Poniedziałek 6.6. 
6:30 Dz.-bł. w 39 r. ślubu Aliny i Macieja z 
prośbą o potrzebne łaski dla jubilatów i dzieci: 
Artura i Agnieszki, Roberta i Grażyny oraz Ewy 
i Rafała.

7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr. 6).
7:00 + Ludwika Makaruka.
7:00 Dz-bł. w 2 r. ślubu Anny i Marka Bosa-
ków z prośbą o potrzebne łaski dla małżonków 
i o szczęśliwe przyjście na świat oczekiwanego 
dziecka.
8:30 + Aleksandrę i Stefana oraz Stanisława 
Ornochów.
18:00 + Eugeniusza Wojnarskiego (2 r. śm.).
Wtorek 7.6.  
6:30 + Alicję Czaplak.
7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr. 7).
8:30 Dz.-bł .w 2 rocznicę urodzin Marysi.
18:00 Dz.-bł. w 31 r. ślubu Ewy i Andrzeja Po-
łosaków z prośbą o bł. Boże dla cr.
Środa 8.6. – Św. Jadwigi Królowej
6:30 + Irenę Łukomską, Jadwigę i Marię.
7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr. 8).
8:30 + Rajmunda Szymczaka (9 mies. po 
śm.).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. w 18 r. urodzin Tomasza Przywózkiego.
Dz.-bł. w 18 r. urodzin Patryka, z prośbą o opie-
kę MB.
+ Stefanię i Jana Żaczków, Wacława i Helenę 
Gugałków. + Leokadię Kasprzak. + Tadeusza 
Stępnia (mies. po śm.). + Władysława Barana 
(mies. po śm.). + Annę Strzelecką (mies. po 
śm.). + Alicję Czaplak.
Czwartek 9.6. 
6:30 + Bronisławę Zajdler.
7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr. 9).
7:00 + Piotra, Józefę, Mariana i cr. Filiksów.
7:00 + Henrykę Karczewską (14 r. śm.).
8:30 + Jerzego (48 r. śm.) i Helenę (8 r. śm.) 
Mozerów.
18:00 + Ludwika Witana (28 r. śm.), Wandę 
Lech, Stanisławę i Henryka Witanów, Józefę i 
Jana Truszewskich, Gustawa Repsza, Eugeniu-
sza Książka, Sewerynę i Kazimierza Boguckich.
Piątek 10.6. – Bł. Bogumiła, biskupa
6:30 + Władysławę Dziukak (mies. po śm.).
7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr. 10).



7:00 + Alinę Malinowską, Aleksandra Cygana, 
cr. Cyganów i Grzegrzułków.
8:30 + Janusza Rusaka (11 r. śm.), cr. Kowal-
skich i Rusaków.
18:00 + Leszka i Władysława Komarów, Jana 
i Barbarę Strockich, Janinę i Władysława Ma-
larczyków.
Sobota 11.6. – Św. Barnaby, Apostoła
6:30 + Grażynę Przeworską (1 r. śm.).
6:30 + Mariusza Wydrzyńskiego (9 mies. po 
śm.).
7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr. 11).
7:00 + Eleonorę Marcińczak.
7:00 + Salomeę (62 r. Sm.), Stanisława (53 r. 
śm.) i Małgorzatę Wesolowskich, Janinę Paw-
lik, Stanisława i Helenę Chodkiewiczów, Fran-
ciszkę Płatek, Tadeusza Ćwieka.
7:00 Dz.-bł. w 28 r. ślubu Małgorzaty i Bogdana 
Żywków.
8:30 + Małgorzatę i Michała Borowieckich.
17:00 Ślub: Artur Jedrych – Klaudia Pyrzyń-
ska.
18:00 + Stanisławę Głośniak (2 r. śm.), Jana 
Głośniaka (13 r. śm.) i cr. Głośniaków i Cha-
cińskich.
19:00 Ślub: Tadusz Michałowski – Katarzyna 
Silska.
Niedziela 12.6. – 8 Niedziela Wielkanocna 
– Zesłanie Ducha Świętego
7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr. 12).
8:30 + Feliksę Łubian (24 r. śm.), Eugeniusza i 
Aleksandra Łubianów.
10:00 Dz.-bł. w 85 r. urodzin Zbigniewa Drąga 
z prośbą o zdrowie i wszelkie łaski dla Jubilata 
i cr.
11:30 Dz.-bł. w 50 r. ślubu Mariana i Edwardy 
Popławskich z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów, 
dzieci i wnuków.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII  
18:00 + Jana Łysiaka.
20:00 O bl. Boże dla małżonków Katarzyny i 
Tadeusza Michałowskich.

Ogłoszenia duszpasterskie
wDzisiaj I niedziela miesiąca, po Mszy św. 

o godz. 13.00 wystawienie Najśw. Sakramen-
tu i procesja, a po niej spotkania Kół Żywego 
Różańca.

wPrzypominamy, że w niedziele jest od-
prawiana dodatkowa Msza św. o godz. 20.00. 
Wszystkich, którzy chcieliby śpiewać wes-
przeć śpiewy podczas tej Mszy św. zaprasza-
my na próbę w dolnym kościele, w najbliższą 
środę o godz. 19.00.

wNowenna przed Zesłaniem Ducha Świę-
tego codziennie po nabożeństwie czerwco-
wym.
wW poniedziałek, 6 czerwca, przypada 1. 

rocznica uroczystej beatyfikacji ks. Jerzego 
Popiełuszki w Warszawie. Przez wstawiennic-
two tego nowego polskiego Błogosławionego 
będziemy prosić o sprawiedliwość społeczną 
w naszej Ojczyźnie oraz o mądrość i roz-
tropność dla rządzących naszym Narodem. 
Zapraszamy w poniedziałek na Mszę św. wie-
czorną; po niej możliwość ucałowania relikwii 
tego błogosławionego kapłana.

wW przyszłą niedzielę, 12 czerwca, przy-
pada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 
tak zwane Zielone Świątki. Warto też pamię-
tać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy 
i że to ostatni moment, aby zadośćuczynić 
przykazaniu kościelnemu nakazującemu spo-
wiedź i Komunię Świętą wielkanocną. Wigilię 
tej uroczystości będziemy świętować już w 
sobotę, 11 czerwca.

W tym tygodniu patronuje nam:
8 VI – św. Jadwiga (1374-1399), królowa na 

tronie krakowskim, która poświęciła swe życie 
dla narodu polskiego i litewskiego (wspomnie-
nie obowiązkowe);

10 VI – bł. Bogumił (ok. 1135-1204), biskup 
poznański i gnieźnieński (wspomnienie obo-
wiązkowe):
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11 VI – św. Barnaba Apostoł, bliski współ-
pracownik św. Pawła (wspomnienie obowiąz-
kowe).

**************************************
Nabożeństwa czerwcowe

W niedzielę przed Mszą św., czyli o 17:30, 
w dni powszednie po Mszy o 18:00.

Wniebowstąpienie Pańskie
Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskie-

go. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. 
Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział 
do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię 
wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” 
(J 12,32). I tłumaczył im, że Jego odejście jest 
potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszycie-
la. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego 
i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, 
aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam 
miejsce. My wpatrujemy się w górę, każdego 
dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie 
kierunek, krocząc po ziemskich drogach wia-
ry. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego 
Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i 
siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas 
wspiera i pociesza. 

Święto Dziękczynienia
Z inicjatywy metropolity warszawskiego księ-

dza arcybiskupa Kazimierza Nycza od 2008 
roku pierwsza niedziela czerwca obchodzona 
jest jako Święto Dziękczynienia. Przede wszyst-
kim dziękujemy naszemu Ojcu w Niebie za dar 
Odkupienia. Ale jednocześnie dziękujemy sobie 
wzajemnie za wszelkie gesty dobroci i brater-
skiej solidarności. Przed kościołem trwa zbiór-
ka do puszek na Świątynię Bożej Opatrzności w 
Warszawie.

Poradnia Psychologiczna 
zaprasza małżeństwa i osoby indywidualne 

w każdy wtorek 19:00 – 20:00. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie 

internetowej naszej parafii.

W drodze do wolności
Gdybyśmy lepiej rozumieli tajemnicę dzisiejszej 

uroczystości, kościoły byłyby pełne. Ich pustka to 
znak małej wiary odnośnie tajemnic naszej wiary. 
Niewielu dziś przychodzi do świątyni, aby podzię-
kować Bogu za otwartą drogę do świata prawdzi-
wej wolności. Dzisiejsza uroczystość mówi nam o 
tej wartości, której wszyscy szukają, a znaleźć nie 
mogą, mówi o prawdziwej wolności.

Kiedy uważnie obserwujemy nasze życie docze-
sne, okazuje się, że jesteśmy bardzo ograniczeni i 
zniewoleni. Ograniczeni swoimi siłami, talentami, 
ilością pieniędzy w kieszeni, układami politycz-
nymi, gospodarczymi, społecznymi, na które nie 
mamy większego wpływu. Ograniczeni dziurą ozo-
nową, zatrutym powietrzem, wodą. Ograniczeni 
ilością przeżytych lat. Już nie wspomnę o choro-
bach i kalectwach. A jednak w sercu człowieka jest 
wielka tęsknota do pełnej wolności. I oto dzisiejsza 
uroczystość mówi nam o świecie pełnej wolności. 
Spośród naszych ograniczeń Chrystus wychodzi i 
przechodzi w świat wolności.

Syn Boga przychodząc na ziemię chciał nam 
powiedzieć coś więcej. Doczesność to nie tylko 
więzienie, czasami bardzo ciasne, takie niewygod-
ne jak wózek, na którym siedzi kaleki człowiek, jak 
łóżko ciężko chorego człowieka, który czeka, aby 
go ktoś obrócił. To są te straszne więzienne cele 
na ziemi. To także wielka szansa wykorzystania 
wszystkich ograniczeń do kształtowania własnego 
serca, do dojrzałości. To jest tak, jakbyśmy byli w 
bardzo ciasnej formie, w której kształtuje się na-
sze serce do pełni wolności. Chrześcijaństwo to 
radość nie tylko czekania na wolność, ale radość 
twórczego przeżywania każdego dnia.


