Parafia
Matki Bożej Częstochowskiej
w Józefowie
Biuletyn niedzielny

V Niedziela Wielkanocna

PIERWSZE CZYTANIE Dz 9,26-31
Gorliwość nawróconego Szawła
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Kiedy Szaweł przybył do Jerozolimy, próbował
przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się
go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów, i
opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana,
który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa.
Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie.
Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy
usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli
się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali
do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej
Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 22,26b-27.28
i 30ab.30c i 31a, i 32ab

Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu.
DRUGIE CZYTANIE 1 J 3,18-24
Miłujmy czynem i prawdą
Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła
Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z
prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce. Bo
jeśli nasze serce oskarża nas, to przecież Bóg jest
większy od naszego serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność
wobec Boga, i o co prosić będziemy, otrzymamy
od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię
Jezusa Chrystusa, Jego Syna, i miłowali się wza-
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jemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego
przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że
trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego
nam dał. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA J 15,1-8
Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem
prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój
jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we
Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która
przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc
obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a
Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie
może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie
trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli
we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem
winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie,
a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ
beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we
Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia,
i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa
moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to
wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”. Oto słowo Pańskie.
7 V Poniedziałek. Dzień powszedni. Dz 14,518; Ps 115,1-2.3-4.15-16; J 14,26; J 14,2126; 8 V Wtorek. Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego
patrona Polski. Dz 20,17-18a.28-32.36;
Ps 100,1-2.3.4b-5ab; Rz 8,31b-39; J 10,14;
J 10,11-16; 9 V Środa. Dzień powszedni. Dz
15,1-6; Ps 122,1-2.4-5; J 15,4-5b; J 15,1-8;

10 V Czwartek. Dzień powszedni. Dz 15,721; Ps 96,1-2.3 i 10; J 10,27; J 15,9-11; 11
V Piątek. Dzień powszedni. Dz 15,22-31; Ps
57,8-9.10-12; J 15,15b; J 15,12-17; 12 V
Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie
świętych męczenników Nereusza i Achillesa,
lub św. Pankracego, męczennika. Dz 16,110; Ps 100,1-2.3.4ab-5; Kol 3,1; J 15,18-21;
13 V Szósta Niedziela Wielkanocna. Dz
10,25-26.34-35.44-48; Ps 98,1.2-3ab.3cd4; 1 J 4,7-10; J 14,23; J 15,9-17.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 6.5. – 5 Niedziela Wielkanocy Ap. FILIPA I JAKUBA
7.00 + Rafała i Lucjana 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 nawrócenie
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.
Poniedziałek 7.5.
6.30 + Rafała i Lucjana Boguszów (Gr. 7)
6.30 + Romana i Zbigniewa Ilczuków (Gr. 7)
7.00 + Wojciecha Kanabusa (Gr. 7)
7.00 + Tadeusza Stępnia (Gr. 7)
7.00 + Wiktorię, Antoniego, Stanisława i Danutę
Cholewickich.
8.30 + Katarzynę i Jana Kuchniewskich, Teresę i
Stanisława Kuchniewskich, Tadeusza Kuchniewskiego (1 r. śm.)
18.00 + Michała, Helenę, Stanisława i Wacława
Kotlińskich,
Wtorek 8.5. – ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I
MĘCZENNIKA
6.30 + Rafała i Lucjana Boguszów (Gr. 8)
6.30 + Stanisławę i Wacława Sarneckich, Marię i
Kazimierza Sarneckich.

6.30 Dz-bł. w 8 r. urodzin Cecylii z prośbą o bł.
Boże dla niej i cr.
7.00 + Wojciecha Kanabusa (Gr. 8)
7.00 + Tadeusza Stępnia (Gr. 8)
7.00 + Stanisława Grudnia (im.), Jana Grudnia i
Jana Popisa.
8.30 + Romana i Zbigniewa Ilczuków (Gr. 8).
8.30 + Stanisława Błaszczyka, Stanisławę, Józefa i
Adama Piotrowskich.
18.00 + Stanisława Żabickiego i cr. Żabickich.
Środa 9.5.
6.30 + Rafała i Lucjana Boguszów (Gr. 9)
6.30 + Romana i Zbigniewa Ilczuków (Gr. 9)
6.30 + Marię Gruchalską (mies. po śm.)
7.00 + Wojciecha Kanabusa (Gr. 9)
7.00 + Tadeusza Stępnia (Gr. 9)
7.00 + Stanisławę Przetacką i Stanisława Górnego.
8.30 + Irenę Gawłowską (mies. po śm.)
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł .w 2 r. chrztu Sary
+ Annę Rejmer (2 r. śm.). + Stanisława Zalewskiego. + Władysława Barana (1 r. śm.), Grzegorza
Barana (13 r. śm.), cr. Serzysków i Baranów. + Wacława Zawistowskiego i jego rodziców oraz Bożenę
Zawistowską. + Mariana Dobrzańskiego (24 r. śm.)
Czwartek 10.5.
6.30 + Rafała i Lucjana Boguszów (Gr. 10)
6.30 + Romana i Zbigniewa Ilczuków (Gr. 10)
6.30 O dary Ducha Św. i bł. Boże dla Ewy i jej rodziców.
7.00 + Tadeusza Stępnia (Gr. 10)
7.00 + Wojciecha Kanabusa (Gr. 10)
7.00 + Wacława Skoczka (mies. po pog.)
8.30 + R-ców Aleksandrę i Franciszka oraz cr. Wąsowskich.
18.00 + Janinę i Stanisława Gtrochalów.
Piątek 11.5.
6.30 + Rafała i Lucjana Boguszów (Gr. 11)
6.30 + Romana i Zbigniewa Ilczuków (Gr. 11)
7.00 + Wojciecha Kanabusa (Gr. 11)
7.00 + Tadeusza Stępnia (Gr. 11)
7.00 + Henrykę Lisewską (mies. po pog.)
8.30 + Wacława Skoczka (int. rodz. Mików i Rybickich)
18.00 Dz.-bł. w 44 r, ślubu Marii i Zenona z prośbą
o bł. Boże dla cr.

Sobota 12.5.
6.30 + Rafała i Lucjana Boguszów (Gr. 12)
6.30 + Romana i Zbigniewa Ilczuków (Gr. 12)
7.00 + Wojciecha Kanabusa (Gr. 12)
7.00 + Tadeusza Stępnia (Gr. 12)
7.00 + Krystynę Głębicką.
8.30 + Stanisława Dąbrowskiego.
17.00 Ślub: Mateusz Benedykciuk – Aleksandra
Kaczorek.
18.00 + Andrzeja Karczewicza (int. kolegów i koleżanek z pracy)
Niedziela 13.5. – 6 Niedziela Wielkanocy
7.00 + Rafała i Lucjana Boguszów (Gr. 13)
+ Wojciecha Kanabusa (Gr. 13)
+ Tadeusza Stępnia (Gr. 13)
+ Romana i Zbigniewa Ilczuków (Gr. 13)
8.30 + Stanisława i Zofię Bogdańskich.
10.00 I Komunia Święta
11.30 I Komunia Święta
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII
+ Władysławę Dziubak (1 r. śm.)
18.00 + Płk. Roberta Maja.
20.00 + Mariannę Kotarską (4 r. śm.)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
wOd rana gościmy dzisiaj w naszej parafii
Jego Ekscelencję biskupa Kazimierza Romaniuka, który przybywa do nas z Wizytacją Kanoniczną. Jest to przewidziana prawem kanonicznym
(raz na 5 lat) oficjalna wizyta biskupa i zapoznanie się z duszpasterstwem w danej parafii. Bp
Kazimierz będzie obecny na Mszach św. o godz.
8.30, 10.00, 11.30 i 13.00. Po Mszach św. różne
wspólnoty, zespoły i grupy duszpasterskie przy
naszej parafii przedstawią się Ks. biskupowi.
Sumę o godz. 13.00 odprawi Bp Kazimierz – zapraszamy więc zwłaszcza na tę Mszę św. 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
starej jego części, przy pomniku orła, niedaleko
grobu Ks. Malinowskiego pomodlimy się wspólnie za zmarłych spoczywających na naszym parafialnym cmentarzu. Serdecznie zapraszamy do

licznego udziału w tych uroczystościach.
wDzisiaj procesja z racji I niedzieli miesiąca
będzie połączona z nabożeństwem majowym o
godz. 17.30.
wWe wtorek, 8 maja, uroczystość świętego
Stanisława, biskupa i męczennika, głównego
patrona Polski . Niech wtorkowa uroczystość
będzie także dniem odnowienia naszej troski o
Ojczyznę, co powinno się wyrażać w pracy dla
jej rozwoju oraz w gorliwej modlitwie. Zachęca
nas do tego święty Paweł, prosząc: „módlcie się
za wszystkich!”. Ponieważ jest to dzień roboczy,
Msze Święte w tym dniu w naszym kościele o
godz. 6.30. 7.00, 8.30 i 18.00.
wTrwa miesiąc maj, czas poświęcony Matce Najświętszej. Polecając Matce Najświętszej
wszystkie nasze sprawy, weźmy udział w nabożeństwach majowych sprawowanych codziennie
o godz. 18.30, w niedziele o godz. 17.30.
wW najbliższą niedzielę, 13 maja, wspominamy Matkę Bożą Fatimską – Różaniec Fatimski z
procesja po Mszy św. o godz. 18:00. Tego dnia
wspominamy 31. rocznicę zamachu na Ojca
Świętego Jana Pawła II. Mając przed oczami to
wydarzenie z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się
w jego święte życie, na jego wzór starajmy się
żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.
wTaca w niedzielę za tydzień będzie przeznaczona na nasze Seminarium Duchowne.
Pró
by 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
Spowiedź dzieci i rodziców
w piątek 11 maja o godz. 17.00.

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

Nabożeństwo Majowe
W dni powszednie - godz. 18.30
W niedziele i święta - godz. 17.30

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.
ŚW. STANISŁAW - NASZ RODAK I PATRON
Św. Stanisław, obok NMP Królowej Polski i św.
Wojciecha, jest głównym patronem Polski. To także
niestrudzony Przyjaciel z Nieba wszystkich tych,
którym na sercu leży odnowa moralna i religijna narodu polskiego i którzy bezwarunkowo poświęcają
się jej szerzeniu.
Biskup i męczennik
Jak wskazują źródła, Stanisław ze Szczepanowa (koło Bochni) był jedynym synem Wielisława
i Bogny. Przyszedł na świat po trzydziestu latach
małżeństwa, nic więc dziwnego, że szczęśliwi i
wdzięczni Opatrzności rodzice postanowili poświęcić syna Bogu. Młody Stanisław, już jako bardzo
starannie wykształcony kapłan, szybko znalazł

uznanie zarówno w oczach wiernych, jak i hierarchii kościelnej. Dał się poznać jako niestrudzony
misjonarz, gorliwy pasterz, ale i bezkompromisowy kaznodzieja. Okres biskupiej posługi Stanisława historycy zgodnie uznają za najświetniejszy
w czasach panowania Piastów. Ów biskup podjął
bowiem wiele skutecznych działań, by w 1075 r.
doszła do skutku koronacja Bolesława Śmiałego.
Wspierał także powstawanie nowych i umacnianie
już istniejących klasztorów benedyktyńskich, które
stanowiły bardzo prężne ośrodki ewangelizacyjne. Był nie tylko hierarchą kościelnym, ale przede
wszystkim duszpasterzem. Leżało mu na sercu szerzenie i umacnianie wiary chrześcijańskiej w narodzie polskim. Nawoływał do przestrzegania Bożych
przykazań, do życia według zasad religijnych i moralnych, które zostawił nam Chrystus. Dla tych właśnie ideałów nie wahał się upomnieć nawet króla,
gdy ten postępował niewłaściwie. W centrum zainteresowania kronikarzy ówczesnych czasów znalazł
się przede wszystkim fakt zatargu Stanisława z królem Bolesławem Śmiałym, który mimo wszystko
zadecydował o chwale pierwszego, a tragicznym
końcu drugiego. Biskup stanął w obronie zbyt surowo karanych członków spisku antykrólewskiego.
Wzywał władcę do zaniechania okrucieństw wobec
poddanych. Gdy upomnienia nie pomagały, biskup
sięgnął po ekskomunikę. Rzucenie na króla klątwy
poskutkowało tylko tym, że monarcha potraktował
Stanisława jak zwykłego poddanego i bez procesu
sądowego zamordował go w kościele na Skałce.
Straszliwy czyn królewski nie pozostał jednak bez
echa - Bolesław Śmiały już w kilka miesięcy po
zbrodni musiał schronić się na Węgrzech.
17 września 1253 r. w bazylice świętego Franciszka w Asyżu Stanisław został kanonizowany przez
papieża Innocentego IV. W Polsce od II połowy XII
w. rozwinął się kult świętego Stanisława, a katedra
wawelska, która mieści jego sarkofag, nosi wezwanie jego i św. Wacława Czeskiego. W pierwszą niedzielę po święcie św. Stanisława, przypadającym 8
maja, odbywa się procesja z relikwiami świętego z
Katedry Wawelskiej do kościoła św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa na Skałce. Poszczególne parafie, których patronem jest św. Stanisław
- biskup i męczennik, równie uroczyście obchodzą
święto swojego opiekuna.

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

