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PIERWSZE CZYTANIE Dz 4,8-12 
Kamień odrzucony przez budujących stał się ka-
mieniem węgielnym
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: 
„Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie 
nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któ-
remu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech 
będzie wiadomo wam wszystkim i całemu lu-
dowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Naza-
rejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a którego 
Bóg wskrzesił z martwych, że przez Niego ten 
człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest ka-
mieniem, odrzuconym przez was budujących, 
tym, który stał się kamieniem węgielnym. I nie 
ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano 
ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w 
którym moglibyśmy być zbawieni”. Oto Słowo 
Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 118,1 i 8.9 i 
21.22-23.26 i 28cd
Kamień wzgardzony stał się fundamentem.
DRUGIE CZYTANIE 1 J 3,1-2 
Jesteśmy dziećmi Bożymi
Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apo-
stoła
Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas 
Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i 
rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas 
nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie 
jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujaw-
niło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to ujaw-
ni, będziemy do Niego podobni; bo ujrzymy Go 
takim, jakim jest. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA J 10,11-18 
Jezus jest dobrym pasterzem

Parafia

Matki Bożej Częstochowskiej

w Józefowie

Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus powiedział: 
„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz 
daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto 
nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, 
widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i 
ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik 
ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy 
mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i 
znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie 
jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje 
oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie 
są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą 
słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i 
jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja 
życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. 
Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. 
Mam moc je oddać i mam moc je znów odzy-
skać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”. 
Oto słowo Pańskie.
30 IV Poniedziałek. Dzień powszedni albo 
wspomnienie św. Piusa V, papieża. Dz 11,1-
18; Ps 42,2-3; Ps 43,3.4; J 10,14; J 10,1-10; 
1 V Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnie-
nie św. Józefa Rzemieślnika. Dz 11,19-26; Ps 
87,1a i 2 i 3a.4-5.6-7; J 10,27; J 10,22-30; 
2 V Środa. Wspomnienie św. Atanazego, bi-
skupa i doktora Kościoła. Dz 12,24-13,5a; Ps 
67,2-3.4-5.6 i 8; J 8,12b; J 12,44-50; 3 V 
Czwartek. Uroczystość Najświętszej Ma-
ryi Panny Królowej Polski, Głównej Pa-
tronki Polski. Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; 
Jdt 13,18bcda.19-20; Kol 1,12-16; J 19,27; J 
19,25-27; 4 V Piątek. Wspomnienie św. Flo-
riana, męczennika. Dz 13,26-33; Ps 2,6-7.8-
9.10-11; J 14,6; J 14,1-6; 5 V Sobota. Dzień 
powszedni albo wspomnienie św. Stanisława 
Kazimierczyka, prezbitera. Dz 13,44-52; Ps 
98,1.2-3ab.3cd-4; J 6,63b.68b; J 14,1-6; 6 V 



Piąta Niedziela Wielkanocna. Dz 9,26-31; 
Ps 22,26b-27.28 i 30ab.30c i 31a, i 32ab; 1 J 
3,18-24; J 15,4.5b; J 15,1-8.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 29.4. – 4 Niedziela Wielkanocy 
7.00 + Romana Woźniaka (Gr. 29)
+ Stanisława Skwarę (Gr. 29)
+ Jana Kaczorka (Gr. 29)
8.30 + Janinę Dąbrowa (11 r. śm.), Bolesława 
Dąbrowę, Eugeniusza Rusaka.
10.00 Dz.-bł. w 29 r. urodzin Ewy Bukowskiej.
11.30 + Henryka, Michalinę, Andrzeja Jóźwia-
ków.
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII 
+ Marię Bursa, Jana, Jadwigę i Henryka Hamer-
skich.
18.00 + Kazimierza Drewicza (5 r. śm.)
20.00 + Julię Mazurek (27 r. śm.) i Stanisława 
Mazurka.
Poniedziałek 30.4. 
6.30 + Jana Kaczorka (Gr. 30)
6.30 
7.00 + Romana Woźniaka (Gr. 30)
7.00 + Stanisława Skwarę (Gr. 30)
7.00 
8.30 Dz.-bł. w 23 r. ślubu Izabeli i Janusza z 
prośbą o bł. Boże i opiekę MB
18.00 Dz.-bł. w 18 r. urodzin Agnieszki Kołtun z 
prośbą o bł. Boże.
Wtorek 1.5. 
6.30 + Rafała i Lucynę Boguszów (Gr. 1)
6.30 
7.00 + Wojciecha Kanabusa (Gr. 1)
7.00 + Tadeusza Stępnia (Gr. 1)
7.00 + Tomasza Witkowskiego
8.30 + Stanisława Matusiaka (18 r. śm.) Reginę i 
Antoniego Zalewskich.
18.00 O łaskę zdrowia bł. Boże i opiekę MB dla 
Cr. Kowalskich oraz o szczęśliwe zdanie matury 
dla Adrianny
Środa 2.5. –  Św. Atanazego, biskupa i doktora 
Kościoła
6.30 + Rafała i Lucynę Boguszów (Gr. 2)

6.30 O szczęśliwe zdanie matury dla Klaudii.
7.00 + Wojciecha Kanabusa (Gr. 2)
7.00 + Tadeusza Stępnia (Gr. 2)
7.00 + Stanisławę Szejka (mies. po pog.)
8.30 + Franciszka Sprysaka (4 mies. po śm.)
17.00 Ślub: Daniel Jaroń – Dagmara Słowińska.
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Medarda Swebodzińskiego (7 r. śm.). + Stefa-
na Plicha (mies. po śm.). + Jerzego Oliszewskie-
go (3 r. śm.). + Piotra Szewczyka (3 r. śm.), Annę 
i Włodzimierza Dąbrowskich, Janinę Jaworską.
Czwartek 3.5. – NAJŚW. MARYI PANNY, KRÓ-
LOWEJ POLSKI
7.00 + Rafała i Lucynę Boguszów (Gr. 3). 
+ Wojciecha Kanabusa (Gr. 3)
+ Tadeusza Stępnia (Gr. 3)
8.30 + Stanisława Skwarę (16 r. śm.) i Cr. Smo-
czyńskich.
10.00 + Apolonię Szewczyk (6 r. śm.), r-ców 
Jana i Mariannę oraz wnuczkę Ewę.
11.30 Dz.-bł. w 20 r. ślubu Katarzyny i Micha-
ła oraz ich dzieci: Natalii, Marii, Filipa, Joanny i 
Tomka.
13.00 + Aleksandrę i Zygmunta Niesłuchow-
skich.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII 
+ Mieczysława i Marię Barciszewskich.
18.00 + Mieczysławę i Jana Prządków.
20.00 + Pawła Czaplaka (1 r. śm.)
Piątek 4.5. – Św. Floriana, męczennika, patro-
na diecezji
6.30 + Rafała i Lucynę Boguszów (Gr. 4)
6.30 
7.00 + Wojciecha Kanabusa (Gr. 4)
7.00 + Tadeusza Stępnia (Gr. 4)
7.00 + Stefana Piechę (mies. po pog.)
8.30 + Ryszarda i Władysławę Kowalczyków.
17.00 Dz.-bł. w 17 r. ślubu Moniki i Piotra Fink-
Finowickich z prośbą o potrzebne łaski dla nich 
i córki Moniki.
18.00 ZBIOROWA: Dz.-bł. w 15 r. urodzin Wła-
dysława Czekanowskiego z prośbą dla Cr. 
+ Adama Sulewskiego. + Romana (14 r. śm.) i 
Jadwigę Wójcików.
Sobota 5.5. 



związek między kapłaństwem a Eucharystią. Je-
śli zabraknie kapłanów, zabraknie Eucharystii, a 
jeśli zabraknie Eucharystii, życie Kościoła może 
być zagrożone.

wWe wtorek 1 maja rozpoczynamy miesiąc 
dedykowany Matce Najświętszej. Nabożeństwo 
majowe z Litanią loretańską codziennie o godzi-
nie 18.30 (po Mszy św. wieczornej) , a w nie-
dziele o godz. 17:30 (przed Mszą św.). Weźmy 
w nich udział, a także odmawiajmy tę litanię in-
dywidualnie lub ze znajomymi i rodziną, poleca-
jąc Matce Najświętszej wszystkie nasze sprawy.

wDzień 1 maja – to także Święto Pracy. Naszy-
mi modlitwami przez wstawiennictwo św. Józe-
fa Rzemieślnika obejmujemy wszystkie osoby i 
rodziny borykające się z problemem bezrobocia 
i z dramatyczną nieraz sytuacją materialną. 

wW czwartek, 3 maja, uroczystość Najświęt-
szej Maryi Panny Królowej Polski. Weźmy udział 
w liturgii tej uroczystości, dopisując w ten spo-
sób kolejną kartę miłości naszego narodu do 
Maryi. Msze św. będą odprawiane wg porządku 
niedzielnego: godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 
13.00, 18.00 i 20.00 (o godz. 15.00 jest też 
Msza św. w rycie nadzwyczajnym). Zapraszamy 
zwłaszcza na uroczystą Mszę św. o godz. 13.00, 
a po niej Burmistrz Józefowa zaprasza na Kon-
cert Patriotyczny z okazji rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja.

wDzisiaj przed kościołem spotkamy młodzież, 
która zbiera ofiary na Otwockie Towarzystwo 
Opieki Paliatywnej. 

w3 maja będziemy gościć w naszej parafii Ks. 
Marka Jaśkowskiego posługującego w Rosji 
(Tomsk). Będzie głosił homilie, ukazywał życie 
codzienne i posługę kapłanów, zbierał ofiary.

wW tym tygodniu przypada pierwszy piątek 
– szczególna okazja do pojednania się z Bogiem, 
i pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęco-
ny Niepokalanemu Sercu Maryi. Popołudniowa 
spowiedź w piątek 4 maja od godz. 16.30. Do-
datkowa Msza św. o godz. 17.00.

wHarcerze ze Szczepu ZHP Józefów, przed 
Uroczystością 3 Maja i świętem Konstytucji, we-
zmą udział w akcji rozprowadzania flag narodo-

6.30 + Rafała i Lucynę Boguszów (Gr. 5)
6.30 + Andrzeja Karczewicza (mies. po śm.)
7.00 + Wojciecha Kanabusa (Gr. 5)
7.00 + Tadeusza Stępnia (Gr. 5)
7.00 + Andrzeja Stępnia (43 r. śm.) oraz dz-ków: 
Rozalię i Jana Stępniów i Marię i Marcina Laso-
tów.
8.30 + Tadeusza Niedzielskiego (mies. po pog.)
18.00 ZBIOROWA: + Klarę i Józefa Filochow-
skich.
Niedziela 6.5. – 5 Niedziela Wielkanocy Ap. 
FILIPA I JAKUBA
7.00 + Rafała i Lucynę Boguszów (Gr. 6). 
+ Wojciecha Kanabusa (Gr. 6)
+ Tadeusza Stępnia (Gr. 6)
8.30 + Stanisławę Piotrowską i Cr. Piotrowskich.
10.00 + Stanisława Skwarka (im.), Konstantego i 
Bronisławę Skwarków.
11.30 + Stanisława Króla (im.) Cr. Latuszków i 
Królów.
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII – o nawróce-
nie osoby Bogu wiadomej.
18.00 + Eleonorę Ozimina, Stefanię, Antoniego, 
Tadeusza, Lucjana, Stefana i Stanisława z rodz. 
Radziszewskich.
20.00 + Edwarda Krupę (9 r. Sm.) jego r-ców 
Agnieszkę i Szczepana.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
wKościół przeżywa dziś niedzielę Dobrego Pa-

sterza. W Ewangelii Chrystus mówił najpierw o 
tym, że dobry pasterz, gdy zajdzie potrzeba, od-
daje życie za swoje owce i czyni to dobrowolnie. 
Stwierdził też, że tym dobrym pasterzem jest 
właśnie On. Nic dziwnego, że dzień dzisiejszy 
poświęcony jest modlitwie o powołania kapłań-
skie i zakonne.

wProśba o nowe powołania przyświecać bę-
dzie kolejnym kwartalnym dniom modlitwy, 
które dziś rozpoczynamy. Włączmy się całym 
sercem w to wołanie Kościoła, aby Pan posłał 
nowych robotników do swojej winnicy. Zdajemy 
sobie przecież sprawę z tego, że istnieje ścisły 



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.
SFCh – KRS 0000071551

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

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

Pt – 17.00-18.00 i możliwość spowiedzi

wych wśród mieszkańców Józefowa. Również 
przed naszym kościołem po Mszach św. dzisiaj 
są te flagi przez harcerzy sprzedawane. 

wDzisiaj trwa odbędzie się kolejny Dzień 
Krwiodawstwa w Józefowie. Wszystkich chęt-
nych honorowych dawców zapraszamy w tym 
dniu do Stacji Caritas przy naszej parafii w go-
dzinach 9.00-13.00. 

wW najbliższą niedzielę (6 maja) będziemy 
gościć w naszej parafii biskupa Kazimierza Ro-
maniuka, który przybędzie do nas z Wizytacją 
Kanoniczną. Jest to przewidziana prawem kano-
nicznym (raz na 5 lat) oficjalna wizyta biskupa i 
zapoznanie się z duszpasterstwem w danej pa-
rafii.  Dostojny Gość przyjedzie do nas o godz. 
8.30. Powitamy Go uroczyście, a Ks. proboszcz 
przedstawi mu sprawozdanie o naszej parafii 
oraz wręczy symboliczne klucze i stułę. Potem 
Ks. bp Kazimierz odprawi Mszę św. i powie oko-
licznościową homilię. Będzie również obecny na 
Mszach św. o godz. 10.00, 11.30 i 13.00. Po 
Mszach św. różne wspólnoty, zespoły i grupy 
duszpasterskie przy naszej parafii przedstawią 
się ks. biskupowi.  Po Mszy św. (jak w każdą I 
niedzielę miesiąca) odbędzie się procesja pro-
wadzona przez Ekscelencję, a po niej nastąpi 
oficjalne pożegnanie dostojnego Gościa. Jednak 
po obiedzie, ok. godz. 15.00 – 15.30 pragnie On 
jeszcze nawiedzić nasz cmentarz. Zapraszamy 
więc w tym czasie na cmentarz, gdzie na sta-
rej jego części, przy pomniku niedaleko grobu 
Ks. Malinowskiego pomodlimy się wspólnie za 
zmarłych spoczywających na naszym parafial-
nym cmentarzu. Dokładniejszy program wizyta-
cji znajdziemy na tablicy ogłoszeń. Serdecznie 
zapraszamy do licznego udziału w tych uroczy-
stościach. 
W tym tygodniu patronują nam: 
1 maja – święty Józef Rzemieślnik, patron pracu-
jących. Módlmy się w ten dzień za jego pośrednic-
twem, aby każda praca była drogą prowadzącą do 
świętości i spełnieniem powołania;
2 maja – święty Atanazy, biskup Aleksandrii na 
przełomie III i IV wieku, wybitny nauczyciel wiary;

4 maja – święty Florian, męczennik z początku IV 
wieku. Jest patronem strażaków, hutników, Krako-
wa i archidiecezji katowickiej.

Próby do I Komunii o godz. 19.00
WSZYSCY RAZEM: 
Poniedziałek, 7 maja – próba śpiewu

Grupa z SP1 i inni: Wtorek, 8 maja
Grupa z SP2: Środa, 9 maja 

Sprzątanie kościoła w sobotę 5 maja 
od godz. 9:15.

Różaniec Rodziców, którzy modlą się w intencji 
dzieci, zaprasza rodziców do włączenia się w 
modlitwę za dzieci.

Kontakt z ks. Jackiem


