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PIERWSZE CZYTANIE Jr 31,31-34 
Nowe przymierze
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z 
domem Izraela i z domem judzkim nowe przy-
mierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z 
ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by 
wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przy-
mierze złamali, mimo że byłem ich władcą, 
mówi Pan. Lecz takie będzie przymierze, jakie 
zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi 
Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jeste-
stwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, 
oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się mu-
sieli wzajemnie pouczać mówiąc jeden do dru-
giego: «Poznajcie Pana». Wszyscy bowiem od 
najmniejszego do największego poznają Mnie, 
mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a 
o grzechach ich nie będę już wspominał”. Oto 
Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 51,3-4.12-
13.14-15
Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czy-
ste.
DRUGIE CZYTANIE Hbr 5,7-9 
Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do 
Hebrajczyków
Bracia: Chrystus głośnym wołaniem i płaczem 
za dni ciała swego zanosił gorące prośby do 
Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i zo-
stał wysłuchany dzięki swej uległości. 
A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa 
przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wyko-
nał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla 
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wszystkich, którzy Go słuchają.
Oto Słowo Boże.
EWANGELIA J 12,20-33 
Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, 
przynosi plon obfity
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon 
Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. 
Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego 
z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: 
„Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i 
powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip 
poszli i powiedzieli Jezusowi. 
A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła go-
dzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. 
Zaprawdę, zaprawdę powiadani wam: Jeżeli 
ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie ob-
umrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, 
przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje 
życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na 
tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto 
by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie 
Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś 
Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja 
doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wy-
baw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlate-
go przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij 
imię Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba: „I 
uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący 
usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: 
„Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: 
„Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, 
ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad 
tym światem. Teraz władca tego świata zostanie 
precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię 



wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. 
To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał 
umrzeć. Oto słowo Pańskie.

26 III Poniedziałek. Zwiastowanie Pań-
skie – Uroczystość. Iz 7,10-14; Ps 40,7-8a.8b-
10.11; Hbr 10,4-10; J 1,14ab; Łk 1,26-38;27 
III Wtorek. Dzień powszedni. Lb 21,4-9; Ps 
102,2-3.16-18.19-21; J 8,21-30; 28 III Śro-
da. Dzień powszedni. Dn 3, 14-20.91-92.95; 
Dn 3,52.53-54.55-56; J 3,16; J 8,31-42; 29 
III Czwartek. Dzień powszedni. Rdz 17,3-9; 
Ps 105,4-5.6-7.8-9; Ps 95,8ab; J 8,51-59; 30 
III Piątek. Dzień powszedni. Jr 20,10-13; Ps 
18,2a-3.4-6a.7; J 6,63b.68b; J 10,31-42; 31 
III Sobota. Dzień powszedni. 1 IV Niedzie-
la Palmowa. Szósta Niedziela Wielkiego Postu. 
Mk 11,1-10 lub J 12,12-16; Iz 50,4-7; Ps 22,8-
9.17-18a.19-20.23-24; Flp 2,6-11; Flp 2,8-9; 
Mk 14,1-15,47 lub Mk 15, 1-39.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela 25.3. – 5 Niedziela Wielkiego Postu 
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 25)
8.30 + Irenę Markieta (24 r. śm.) i Cr. Markietów.
10.00 + Agnieszkę i Stanisława Grzegrzółków.
11.30 + Leszka Komara (3 r. śm.), Jana i Barba-
rę Strockich, Janinę i Władysława Malarczyków.
13.00 Za Parafian. 
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII 
Dz. w 36 r. urodzin Janiny Zaniewicz z prośbą o 
dalsze łaski i bł. Boże.
18.00 + Aniele i Kazimierza Janczewskich, Ju-
liannę i Adama Wagów.
20.00 + Janinę, Czesławę, Bolesława i Stefana 
Kruczów.
Poniedziałek 26.3. – ZWIASTOWANIE PAŃ-
SKIE
6.30 + Mieczysławę Kowalczyk (1 r. śm.)
6.30 
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 26)
7.00 + Eugeniusza Bogowicza (1 r. śm.)
7.00 + Marię Plich
8.30 + Czesława Chojnackiego (r. śm.)
18.00 + Józefa Siewruka (10 r. śm.)
Wtorek 27.3. 
6.30 + Janinę Kaczorek (ur.)

6.30 
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 27)
7.00 + Leokadię i Romana Kwiatkowskich oraz 
ich rodziców.
7.00 + Genowefę Bergiel (12 r. śm.)
8.30 + Annę i Stanisława Karendysów oraz ich 
rodziców.
18.00 + Anielę, Józefa, Gerarda, Antoniego 
Szpedzików.
Środa 28.3. 
6.30 
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 28)
7.00 + Barbarę Zowczak (4 r. śm.), Ryszarda 
Zowczaka.
7.00 + Adama i Bolesławę (13 r. śm.) Konrac-
kich, Stefanię i Kontentego Sitków.
8.30 
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. w 60 r. urodzin Danuty i w 12 r. urodzin 
Marcela z prośbą o bł. Boże i opiekę MB.
Dz.-bł. w 18 r. urodzin Dominika Wójcika z proś-
bą o opiekę Bożą i światło Ducha Św.
+ Leonarda Gawłowskiego (14 r. śm.), jego ro-
dziców Walerię i Stanisława oraz Bronisławę 
Jaroszewicz, Antoninę i Franciszka. + Alinę Ko-
ścielną (1 r. śm.). + Aleksandra Cicheckiego (5 r. 
śm.) i Jolantę Mitek. + Apolinarego Rudnickiego 
(mies. po pog.) 
Czwartek 29.3. 
6.30 
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 29)
7.00 + Tomasza Witkowskiego.
7.00 
8.30 + Tadeusza Mielniczuka (mies. po pog.)
18.00 + Józefa i Cr. Kondysów.
Piątek 30.3. 
6.30 
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 30)
7.00 + Anielę Chudzicką i jej rodziców.
7.00 
8.30 + Irenę Kosecką (4 r. śm.)
18.00 + Dariusza Mikołajczyka (4 r. śm.)
Sobota 31.3. 
6.30 + Jana Kaczorka (Gr. 1)



7.00 + Romana Woźniaka (Gr. 1)
7.00 + Stanisława Skwarę (Gr. 1)
7.00 
8.30 + Macieja Pauk (5 r. śm.)
18.00 + Hannę Wiśniewską, Helenę i Hieronima 
Wiśniewskich, Janinę i Józefa Milewskich, Tade-
usza Strykiera, Bożenę, Edwarda i Roberta Bą-
ków, Franciszkę i Stanisława Paziewskich.
Niedziela 1.4. – 6 Niedziela Wielkiego Postu 
7.00 + Jana Kaczorka (Gr. 2)
+ Romana Woźniaka (Gr. 2)
+ Stanisława Skwarę (Gr. 2)
8.30 Dz.-bł. w 11 r. powstania KŻR św. Fausty-
ny
10.00 + Stanisława (5 r. śm.) i Annę Kamiń-
skich.
11.30 + Stanisława Grzegrzółkę (9 r. śm.) r-ców 
Grzegrzółków i Popisów.
13.00 Za Parafian. 
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII – o nawróce-
nie i uwolnienie od ducha nikotynizmu, pijaństwa, 
narkomanii, lenistwa, a także o szczera spowiedź 
oraz dobrego spowiednika na W. Post.
18.00 + Krystynę i Stanisława Kordzików.
20.00 + Helenę i Ignacego Żyłowskich.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
wZa tydzień Niedziela Palmowa, rozpoczy-

nająca uroczyste obchody Wielkiego Tygo-
dnia. Na wszystkich Mszach Świętych błogo-
sławieństwo palm.

wW Wielkim Tygodniu we środę zaprasza-
my do udziału w Nabożeństwie Pokutnym od 
godz. 19 do 21. Będzie możliwość spowiedzi 
oraz Adoracji Najśw. Sakr. Jest to bezpo-
średnie przygotowanie do obchodzenia Świat 
Paschalnych. Kazanie podczas nabożeństwa 
wygłosi ks. Mirosław Mikulski.

wGrób Pański jest – w swej wymowie 
symbolicznej – wyrazem wdzięczności Chry-
stusowi, który umarł dla nas. Kto zechciałby 
przyczynić się do upiększenia Grobu, będzie 
mógł złożyć ofiarę na kwiaty i świece dziś lub 

w przyszłą niedzielę po każdej Mszy Świętej 
przy wyjściu z kościoła. Za złożone ofiary ser-
deczne „Bóg zapłać”.

wJutro, w poniedziałek 26 marca, obcho-
dzimy uroczystość Zwiastowania Pańskie-
go. Została ona w tym roku przeniesiona 
na 26 marca (zwykle jest 25 marca) z racji 
dzisiejszej wielkopostnej niedzieli. Uroczy-
stość Zwiastowania Pańskiego celebrujemy 
w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz 
Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
Włączmy się w to dzieło modlitwy i troski 
o życie. Msze Święte o godzinie 6:30, 7:00, 
8:30, 18:00. Na stoliku leżą deklaracje Du-
chowej adopcji, które po wypełnieniu będzie 
można uroczyście złościć po mszach świę-
tych jutro.

wNa 26 marca przypada w Kościele pol-
skim Dzień Modlitw za Więźniów z okazji 
wspomnienia świętego Dobrego Łotra. Jego 
kult rozpowszechnili franciszkanie, którzy 
przedstawiali go jako patrona skazanych 
na śmierć. Patronuje on również więźniom, 
kapelanom więziennym, przewoźnikom, 
proszącym o dobrą śmierć, pokutującym 
i nawróconym grzesznikom, a także skruszo-
nym złodziejom. Wszyscy życiowo pogubieni 
zwracają się do niego o pomoc i wstawien-
nictwo, ponieważ jest on wzorem doskonałe-
go żalu za grzechy.

****************************************
Różaniec Rodziców, którzy modlą się w in-
tencji dzieci, zaprasza rodziców do włącze-
nia się w modlitwę za dzieci.

Kontakt z ks. Jackiem

*****************************************
Nabożeństwa wielkopostne:
Gorzkie Żale z procesją w niedziele 
o godz. 17.00

Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.00 i 
19.00 ZAPRASZAMY



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

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.  

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

Zbiórka do puszek 25 marca i kiermasz 
ozdób świątecznych 1 kwietnia - organizowa-
ne przez SFCh i grupę charytatywną na paczki 

świąteczne dla józefowian. 

****************************
31 marca, w sobotę, organizujemy Piel-
grzymkę autokarową do Sanktuarium Relikwii 
Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu w Górach 
Świętokrzyskich. Zapraszamy szczególnie mło-
dzież 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 docho-
dzącą 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 któ-
rych 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 za-
prasza 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.

********************************
Przeżywamy Wielki Post. 

Zbliża się czas śmierci Chry-
stusa. Ostatnie rozmowy, 
ostatnie wyjaśnienia, ostatnie 
zachęty i ostrzeżenia. Chry-

stus mówi o uwielbieniu, ale wie, że dla 
Niego oznacza to śmierć. Nie mówi jednak 

Adoracja Najśw. Sakramentu:
Pn-śr. – 9.00-9.30

Pt – 18.30-19.00 i możliwość spowiedzi

o niej wprost, ale jest pełen lęku. Chrystus 
z tych ostatnich dni przed śmiercią jest nam 
niezwykle bliski. Żył jak my, cierpiał jak my 
i umierał jak my. Tylko dzieło, jakiego doko-
nał, przekracza naszą miarę.


