Parafia
Matki Bożej Częstochowskiej
w Józefowie
Biuletyn niedzielny

I Niedziela Wielkanocna

PIERWSZE CZYTANIE Dz 10, 34a. 37-43
Świadectwo św. Piotra o zmartwychwstaniu
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił
Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego
Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego
że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc
i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą
diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co
zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego
to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił
Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie
całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio
przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli
i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg
ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy
prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego
wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów». Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 118 (117), 12. 16-17. 22-23 (R.: por. 24)

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

DRUGIE CZYTANIE Kol 3, 1-4
Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do
Kolosan
Bracia: Jeśliście razem z Chrystusem powstali z
martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z
Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus,
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nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się
w chwale. Oto Słowo Boże.
ALBO:
DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 5, 6b-8 Wyrzućcie stary kwas
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła
Apostoła do Koryntian
Bracia: Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe
ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze
jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy nasze święto nie przy użyciu starego kwasu, kwasu
złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie
czystości i prawdy. Oto Słowo Boże.
SEKWENCJA:
Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.
EWANGELIA J 20, 1-9
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem,
gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena uda-

ła się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od
grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i
rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów
drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj
razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i
przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł
do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr,
idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego
głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł
do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył
do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie
rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma
powstać z martwych. Oto słowo Pańskie.
9 IV Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy.
Dz 2,14.22-32; Ps 16,1-2a i 5.7-8.9-10.11;
Ps 118,24; Mt 28,8-15; 10 IV Wtorek w
Oktawie Wielkanocy. Dz 2,36-41; Ps 33,45.18-19.20 i 22; Ps 118,24; J 20,11-18; 11
IV Środa w Oktawie Wielkanocy. Dz 3,1-10;
Ps 105,1-2.3-4.8-9; Ps 118,24; Łk 24,1335; 12 IV Czwartek w Oktawie Wielkanocy.
Dz 3,11-26; Ps 8,2 i 5.6-7.8-9; Ps 118,24;
Łk 24,35-48; 13 IV Piątek w Oktawie Wielkanocy. Dz 4,1-12; Ps 118,1 i 4.22-23.2425; Ps 118,24; J 21,1-14; 14 IV Sobota w
Oktawie Wielkanocy. Dz 4,13-21; Ps 118,1
i 14.15-16.18 i 21; Ps 118,24; Mk 16,915; 15 IV Druga Niedziela Wielkanocna
czyli Miłosierdzia Bożego. Dz 4,32-35; Ps
118, 1 i 14.13-14.22-24; 1 J 5,1-6; J 20,29;
J 20,19-31.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 8.4. – 1 N. Wielkanocna
6.00 Za Parafian.
+ Jana Kaczorka (Gr. 8)
10.00 + Romana Woźniaka (Gr. 8)
+ Stanisława Skwarę (Gr. 8)
11.30 + Jerzego Kamińskiego (13 r. śm.)
13.00 + Andrzeja, Wiktora i Józefę Piskorskich,
Mariannę i Aleksandra Wójcików.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII
+ Janinę Chada (4 r. śm.)
18.00 + Wojciecha Okrzejskiego (5 r. śm.)

20.00 + Mariannę i Romana Kotarskich, dz-ków
Wardaków i Kotarskich.
Poniedziałek 9.4. – Oktawa Wielkanocna
7.00 + Romana Woźniaka (Gr. 9)
+ Stanisława Skwarę (Gr. 9)
+ Jana Kaczorka (Gr. 9)
8.30 + Cr. Zakrzewskich, Zalewskich, Łomotowskich, Hagenów, Mariannę Trzmielewską.
10.00 + Stanisławę i Mikołaja Kostek.
+ Ofiary katastrofy smoleńskiej.
11.30 + Stefana Traczyka (4 r. śm.) Michała Traczyka i Jana Barańskiego.
13.00 + Henrykę Denka (4 r. śm.), Cr. Denków
i Jacaków.
Dz.-bł. w 62 r. ślubu Ireny i Władysława Podolskich z prośbą dla Jubilatów i Cr.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII
+ Dobrosławę Niedziałek i Teresę Artych.
18.00 + Jerzego Chudzika, Marię, Leokadię, Kazimierza Muchów, Helenę Bytniewską.
20.00 + Aleksandrę Poboża (2 r. śm.)
Wtorek 10.4. – Oktawa Wielkanocna
6.30 + Jana Kaczorka (Gr. 10)
6.30
7.00 + Romana Woźniaka (Gr. 10)
7.00 + Stanisława Skwarę (Gr. 10)
7.00 + Mieczysława (3 r. śm.) i Annę Lewandowskich.
8.30 Dz.-bł. w 10 r. urodzin Ani o bł. Boże i opiekę MB.
18.00 + Józefa Pawłowskiego (22 r. śm.).
Środa 11.4. – Oktawa Wielkanocna
6.30 + Jana Kaczorka (Gr. 11)
6.30
7.00 + Romana Woźniaka (Gr. 11)
7.00 + Stanisława Skwarę (Gr. 11)
7.00 Dz-bł. w dniu urodzin Janusz, o bł. Boże,
opiekę MB i Dary Ducha Św.
8.30 + Genowefę Wójcik (27 r. śm.), Cr. Wójcików i Zgardzińskich.
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Antoniego, Józefę i Wacława Floriańczyków,
Annę Kuśmierz. + Henrykę Nasiłowską (5 r.
śm.). + Juliana Czarnowskiego (12 r. śm.).
Czwartek 12.5. – Oktawa Wielkanocna

6.30 + Hannę Baran (mies. po śm.)
6.30 + Stanisława Skwarę (Gr. 12)
7.00 + Romana Woźniaka (Gr. 12)
7.00 + Mirosława Cichowskiego (3 r. śm.)
7.00 Dz.-bł. w r. urodzin Walentyna Czekanowskiego z prośbą o bł. Boże dla Cr.
8.30 + Jana Kaczorka (Gr. 12)
18.00 Dz.-bł. w 95 r. urodzin Heleny z prośbą o
bł. Boże, zdrowie dla Jubilatki, dzieci, wnuków i
prawnuków.
Piątek 13.4. – Oktawa Wielkanocna
6.30 + Jana Kaczorka (Gr. 13)
6.30 + Stanisława Skwarę (Gr. 13)
7.00 + Romana Woźniaka (Gr. 13)
7.00 + Henrykę Mazur.
7.00 + Józefa Biszewskiego (ur./ i w mies. po
śm.)
8.30 Dz.-bł. o zdrowie i bł. Boże dla Cr. Jankowskich, Żelazków i Wolszczaków
18.00 + Jana Barańskiego (4 r. śm.), Michała i
Stefana Traczyków.
Sobota 14.4. – Oktawa Wielkanocna
6.30 + Jana Kaczorka (Gr. 14)
6.30 + Janinę Kaczorek
7.00 + Romana Woźniaka (Gr. 14)
7.00 + Stanisława Skwarę (Gr. 14)
7.00 + Anielę (18 r. śm.) i Stanisława Bartosiaków
8.30 Dz-bł. w 16 r. urodzin Michał z prośbą o bł.
Boże i opiekę MB.
18.00 Dz-bł. w 18 r. urodzin Sylwii z prośbą o
opiekę Bożą i dobre wybory życiowe dla Jubilatki
i Cr.
Niedziela 15.4. – 2 N. Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego.
7.00 + Romana Woźniaka (Gr. 15)
+ Stanisława Skwarę (Gr. 15)
+ Jana Kaczorka (Gr. 15)
8.30 + Kazimierę Paduch (3 r. śm.)
10.00 Dz.-bł. w 2 r. ślubu Mileny i Pawła
11.30 + Stefana Papiernika (r. śm.)
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII – Przebłaganie za ciężkie grzechy popełnione w życiu przez
Bartka, a także o Miłosierdzie Boże dla niego

oraz o światło Ducha Św.
18.00 + Franciszka, Alinę i Władysława Bartników.
20.00 + Jerzego i Barbarę Dindorfów.

Drodzy Moi !

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to największe i najpiękniejsze święto. Z
tej okazji wszystkim Drogim Parafianom i
Miłym Gościom składamy najlepsze i najserdeczniejsze życzenia: niech te dni zwycięstwa
życia nad śmiercią będą pełne radości, miłości i pokoju, byśmy mimo różnych trosk
i kłopotów, mogli zawsze śpiewać radosne
„ALLELUJA – Jezus żyje”.
SZCZĘŚĆ BOŻE!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
wKierujemy słowa serdecznego podziękowania
do wszystkich, którzy przyczynili się do tego, aby
liturgia w czasie tych świętych dni miała piękną i
godną oprawę, a Grób Pański przypominał nam,
że w Chwalebnej Śmierci i Zmartwychwstaniu
Chrystusa jest nasza śmierć i zmartwychwstanie.
wNajbliższy tydzień to oktawa świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Każdego dnia powtarzać będziemy te same słowa dzisiejszej liturgii: „Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy
święty dzień Zmartwychwstania naszego Pana
Jezusa Chrystusa”. Pozwólmy, aby nasze serca
napełniały się tą prawdą naszej wiary przez udział
w liturgii oktawy. W związku z oktawą w piątek nie
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

wJutro drugi dzień Świąt – Wielkanocny Poniedziałek. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę.
Tradycyjnie w Poniedziałek Wielkanocy w naszych
kościołach modlimy się i składamy ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
wW poniedziałek wielkanocny (9.04.) podczas
Mszy św. o godz. 10.00 będziemy modlić się w intencji ofiar Katastrofy Smoleńskiej oraz za pomordowanych w Katyniu w rocznice tych tragicznych
wydarzeń z historii Polski. Przed Mszą św. zostaną
złożone kwiaty pod Tablicą Smoleńską. Serdecznie
zapraszamy.
wNajbliższa niedziela (15 kwietnia) to – zgodnie
z wolą Pana Jezusa objawioną świętej siostrze
Faustynie – Niedziela Miłosierdzia Bożego. Niech
będzie to dla nas wszystkich szczególny dzień łaski
Bożej, która ma się stać ucieczką i schronieniem
dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych
grzeszników. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła
Życia – obiecał Pan Jezus siostrze Faustynie – ten
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W naszym kościele przez codzienną Koronkę do Bożego
Miłosierdzia, odmawianą wspólnie o godz. 1740
(przed Mszą św. wieczorną) i Nowennę przygotowujemy się do przeżycia tego Święta. Sercem tej
niedzieli, oprócz Eucharystii, będzie nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego – 15 kwietnia zapraszamy
na Godzinę Miłosierdzia o godz. 14.30.
wW ramach świątecznego popołudniowego
wypoczynku, może przechadzki czy przejażdżki,
pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach
naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali
włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny
udział w Jego zmartwychwstaniu. Przy każdej okazji, więc i teraz prosimy o zachowanie porządku na
cmentarzu i wyrzucaniu śmieci tylko do specjalnych pojemników.
**********************
Różaniec Rodziców, którzy modlą się w intencji dzieci, zaprasza rodziców do włączenia się
w modlitwę za dzieci.
Kontakt z ks. Jackiem

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 – 17.00-18.00 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
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.

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

