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PIERWSZE CZYTANIE Wj 20,1-17
Ogłoszenie przykazań Bożych
Czytanie z Księgi Wyjścia
W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa:
„Ja jestem Pan, twój Bóg, którym cię wywiódł z
ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie.
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani
tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w
wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im
pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja,
Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego
i czwartego pokolenia względem tych, którzy
Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i
strzegą moich przykazań. Nie będziesz wzywał
imienia Boga twego, Pana, do czczych rzeczy,
gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który
wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni
będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe
zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci
twego Boga, Pana. Nie możesz przeto w dniu
tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani
syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik,
ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram.
Bo w sześciu dniach uczynił Pan niebo, ziemię,
morze oraz wszystko, co jest na nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił
Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Czcij ojca
twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi,
którą twój Bóg, Pan, da tobie. Nie będziesz zabi-
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jał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł.
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu
kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał
domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał
żony bliźniego twego ani jego niewolnika, ani
jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani
żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego”.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 19,8.9.10.11

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 1,22-25
Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła
Apostoła do Koryntian
Bracia: Gdy Żydzi żądają, znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a
głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą i mądrością Bożą. To
bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa
mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA J 2,13-25
Zapowiedź męki i zmartwychwstania
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał
się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych,
którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz
siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał
wszystkich ze świątyni, także baranki i woły,
porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie,
rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca

mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli
sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli
do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec
nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im
taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w
trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli
do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu
trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego
ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli
sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy
zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w
dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego,
widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie
zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie
potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku.
Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.
Oto słowo Pańskie.
12 III Poniedziałek. Dzień powszedni. 2 Krl
5,1-15a; Ps 42,2.3; Ps 43,3.4; Ps 130,5.7;
Łk 4,24-30; 13 III Wtorek. Dzień powszedni. Dn 3,25.34-43; Ps 25,4-5.6-7bc.8-9;
Jl 2,13; Mt 18,21-35; 14 III Środa. Dzień
powszedni. Pwt 4,1.5-9; Ps 147,12-13.1516.19-20; J 6,63b.68b; Mt 5,17-19; 15 III
Czwartek. Dzień powszedni. Jr 7,23-28; Ps
95,1-2.6-7ab.7c-9; Jl 2,13; Łk 11,14-23;
16 III Piątek. Dzień powszedni. Oz 14,210; Ps 81,6c-8a.8bc-9.10-11ab.14 i 17; Mt
4,17; Mk 12,28b-34; 17 III Sobota. Dzień
powszedni albo wspomnienie św. Patryka,
biskupa. Oz 6,1-6; Ps 51,3-4.18-19.2021a; Ps 95,8ab; Łk 18,9-14; 18 III Czwarta Niedziela Wielkiego Postu. 2 Krn 36,1416.19-23; Ps 137,1-2.3.4-5.6; Ef 2,4-10; J
3,16; J 3,14-21.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 11.3. – 3 Niedziela Wielkiego Postu
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 11).
8.30 + Genowefę (2 r. śm.), Jana i Janinę Marków, Wojciecha, Józefę i Józefa Wachników,
Mieczysława Ćwieka.
10.00 + Jan i Kamilę Sabaków (7 r. śm.)
11.30 + Eugeniusza (1 r. śm.) i Piotra Chmielew-

skich.
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII
18.00 + Cr. Basków i Chodakowskich.
20.00 + Eleonorę Marcińczak (1 r. śm.)
Poniedziałek 12.3. – REKOLEKCJE
6.30 + Mieczysława Majewskiego.
6.30 + Tadeusza Truszkowskiego
6.30 + Michała Kobylińskiego (Gr. 12)
8.30 + Ewę Chorościcką (5 r. śm.)
13.00
18.00 Dz.-bł. w 6 rocznicę chrztu Marysi
20.00 + Józefa, Cr. Chudków, Matyków i Szerszeni.
Wtorek 13.3. – REKOLEKCJE
6.30 + Mieczysława Majewskiego.
6.30 + Michała Kobylińskiego (Gr. 13)
8.30 + Alojzego Szewczyka (16 r. śm.), r-ców
Piotra i Juliannę oraz wnuczkę Ewę.
13.00 + Honoratę i Władysława Czerwieńców,
Hyginę Żmudzką.
18.00 + Tadeusza Przywózkiego (10 r. śm.), Jadwigę Przywózką, Kazimierza i Ewę Cicheckich.
20.00 + Hildegardę (22 r. śm.) i Czesława (10 r.
śm.) Jankiewiczów.
Środa 14.3. – REKOLEKCJE
6.30 + Michała Kobylińskiego (Gr. 14)
8.30 O bł. Boże dla Marii Stopa (80 r. urodzin)
13.00
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Longinę Bieńkowską. + Bogusława Banaszka.
+ Zofię Nowińską (3 r. śm.)
20.00
Czwartek 15.3.
6.30 + Krystynę Zgirską (ur.)
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 15)
7.00 + Władysława Barczyńskiego (2 r. śm.)
8.30 + Mariana Kasprzaka (6 r. śm.)
18.00 + Józefa Denkę, Cr. Denków i Jacaków.
Piątek 16.3.
6.30
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 16)
8.30
18.00 + Henrykę Leśniewską (11 r. śm.)

Sobota 17.3.
6.30
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 17)
8.30 + Helenę Hładuń.
18.00 + Jerzego Korzeniewskiego (34 r. śm.) i
Cr. Korzeniewskich.
Niedziela 18.3. – 4 Niedziela Wielkiego Postu
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 18)
8.30 + Zofię i Jana Soszyńskich.
10.00 + Eugeniusza Wojnarskiego.
11.30 + Mieczysława Sierpińskiego (12 r. śm.),
Marię Sierpińską.
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII
+ Józefę i Kacpra Książków.
18.00 + Zdzisława Frankowskiego (8 r. śm.)
20.00 + Józefa Żołka (im.)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

tRozpoczynamy dzisiaj nasze parafialne i
szkolne Rekolekcje Wielkopostne, któ
re potrwają do 14 marca. Poprowadzi je Ks. Sławomir
Kapitan oraz Ks. Jacek Świątek. Program jest
wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz podany na
stronie internetowej parafii.
tPrzeżywamy Wielki Post. Niech będzie on
dla nas, ludzi wierzących, okazją do przemiany
i nawrócenia. Jakże niewiele nieraz potrzeba,
aby powagę tego świętego czasu pokuty i modlitwy zakłócić. Miejmy więc wyczulone sumienia na głos Boga.
tDzisiejsza modlitwa dnia przypomniała
nam najważniejsze elementy wielkopostnych
uczynków: post, modlitwę i jałmużnę. Post
jest ograniczeniem nie tylko jedzenia, ale także wszelkich przyjemności. Rezygnując z nich,
możemy bardziej oddać się modlitwie, która w
Wielkim Poście powinna być intensywniejsza.
Jałmużna to skuteczny sposób ulżenia czyjejś
niedoli oraz wynagrodzenia za nasze grzechy.
Niech dzisiejsze przypomnienie tych uczynków
pobudzi nas do jeszcze większej gorliwości w
ich spełnianiu.
tNabożeństwa wielkopostne:
Gorzkie Żale z procesją w niedziele o godz.

17:00
Droga Krzyżowa w piątki o godz. 1700 i 1900.
ZAPRASZAMY
tW Wielkim Poście piątkowa Adoracja
Najśw. Sakramentu będzie po Mszy św. o godz.
1800, do godz. 1900.
tKatecheza pierwszokomunijna dla rodziców i dzieci kl. II w przyszłą niedzielę po Mszy
św. o 1130
t18 marca podczas Mszy św. o godz. 1300
Ordynariusz naszej Diecezji abp Henryk Hoser
SAC dokona poświęcenie przygotowywanych
ostatnio kaplic. Będzie to również okazja do
uczczenia św. Józefa – patrona naszego pięknego miasta. Już dzisiaj zapraszamy na te uroczystości.
tZebrała się jedna Róża Rodziców, którzy
modlą się w intencji dzieci, ale są jeszcze chętni
i zaczęła się tworzyć druga Róża, dlatego zapraszmy rodziców do włączenia się w modlitwę
za dzieci.
****************************
Zapraszamy do udziału w warsztatach dla ojców prowadzonych przez specjalistów z TATO.
NET nt.: „Jak utrzymywać dobre relacje z
dziećmi? Siedem sekretów efektywnego ojcostwa”. Odbędą się one 23 i 24 marca. Koszt:
40zł od osoby. Zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii. Więcej informacji na stronie internetowej
naszej parafii.
************************
31 marca, w sobotę, organizujemy Pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium Relikwii
Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu w Górach
Świętokrzyskich. Zapraszamy szczególnie młodzież oraz studentów. Będziemy uczestniczyć w
Drodze Krzyżowej z Nowej Słupi na Święty Krzyż
(droga stosunkowo trudna, gdyż na długości ok.
2 km należy pokonać różnicę wzniesień dochodzącą do 300 m). Koszt: 40zł. Zapisy w zakrystii
i kancelarii.
******************************
Wspólnota Chemin Neuf zaprasza małżeństwa
na sesję KANA, która odbędzie się w wakacje w

dwóch terminach: lipcowym i sierpniowym. Sesja
KANA to sześciodniowe rekolekcje, w czasie których małżeństwo ma okazję na nowo przyjrzeć się
swojej relacji i pogłębić życie duchowe. Na sesję
można przyjechać z dziećmi, które pozostają pod
opieką animatorów. Zaproszenie skierowane jest
do wszystkich chętnych małżeństw, niezależnie
od stażu małżeńskiego bądź zaangażowania w
inne wspólnoty kościelne. Ponadto Wspólnota zaprasza małżeństwa na marcowe weekendy KANA,
których tematem będzie stosunek do pieniędzy
i dóbr materialnych. Na te weekendy również
można przyjechać z dziećmi. Szczegóły na tablicy
ogłoszeń w przedsionku kościoła oraz na stronie:
www.kana.info.pl.

Adoracja Najśw. Sakramentu:
Pn-śr. – 9.00-9.30
Pt – 18.30-19.00 i możliwość spowiedzi

Zapraszamy na próby Scholi i Chóru
p. Bogumił – środa, g. 19.00 sala
dzieci – niedziela, g. 10.40 sala
p. Aleksander – środa, g. 19.00 sala
Poradnia psychologiczna i poradnia prawna,
będą nieczynne podczas rekolekcji

Tel. do poradni: 22 789 21 05 w. 107
Poradnia Psychologiczna
Zaprasza małżeństwa i osoby indywidualne we
wtorki w godz. 19.00-20.00.
Poradnia Prawna
Można bezpłatnie uzyskać poradę w środy w
godz. 19.00–20.00.
Poradnia Małżeńska
Zaprasza w czwartek w godz. 19.00-20.00.
Więcej na stronie internetowej naszej parafii.

Świetlica SFCh

Czynna w środy, czwartki i piątki
w godz. 14.30 - 18.00.
Już teraz rozliczając PIT możemy przekazać
na SFCh 1% z podatku.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
11–14 marca 2012 r.

Niedziela, 11.3.2012

7:00 – Msza dla dorosłych
8:30 – Msza dla dorosłych
10:00 – Msza dla młodzieży
11:30 – Msza dla dzieci
13:00 – Msza dla dorosłych
15:00 – Msza św. w rycie nadzwyczajnym
17:00 – Gorzkie żale
18:00 – Msza dla dorosłych
Poniedziałek – środa, 12 – 14.3.2012
6:30 – Msza i nauka dla dorosłych
8:30 – Msza i nauka dla dorosłych
9:30 – Nauka dla dzieci – klasy 0 - III
(dolny kościół)
10:00 – Nauka dla dzieci – klasy IV-VI
(górny kościół)
11:30 – Nauka dla młodzieży z gimnazjum (górny kościół)
(w środę Msze św. dla szkół na zakończenie
rekolekcji)
13:00 – Msza i nauka dla dorosłych
18:00 – Msza i nauka dla dorosłych
20:00 – Msza św. i nauka dla wszystkich

Wtorek, 13.3.2012
DZIEŃ SPOWIEDZI w godz. 6:30-13:30 i
17:30-20:30
DZIEŃ CHORYCH, godz. 13:00 - zapraszamy zwłaszcza chorych: - udzielenie sakramentu namaszczenia chorych,
- od godz. 14:30 wyjazd do chorych

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

