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PIERWSZE CZYTANIE (Iz 50, 4-7)
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, 
że nie doznam wstydu
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym 
umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego 
rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan 
Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie 
cofnąłem.
Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi 
brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i 
opluciem.
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na 
obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że 
wstydu nie doznam.
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 
19-20. 23-24 (R.: 2a))
Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
DRUGIE CZYTANIE (Flp 2, 6-11)
Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyż-
szył
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian
Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze 
sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił sa-
mego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym 
do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, 
uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci 
– i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował 
Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło 
się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziem-
nych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest 
Panem – ku chwale Boga Ojca.
EWANGELIA (Mt 27, 11-54)
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa
Według Świętego Mateusza
Jezus przed Piłatem
E. Jezusa postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik 
zadał Mu pytanie: I. Czy Ty jesteś Królem żydowskim? 
E. Jezus odpowiedział: + Tak, Ja nim jestem. E. A gdy Go 
oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy 
zapytał Go Piłat: I. Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw 
Tobie? E. On jednak nie odpowiedział mu na żadne pyta-
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nie, tak że namiestnik bardzo się dziwił.
Jezus odrzucony przez swój naród
A na każde święto namiestnik miał zwyczaj uwalniać 
jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy 
znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc 
zgromadzili, spytał ich Piłat: I. Którego chcecie, żebym 
wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? 
E. Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. A gdy on 
odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrze-
żenie: I. Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, 
bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu. 
E. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby 
żądały Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich 
namiestnik: I. Którego z tych dwu chcecie, żebym wam 
uwolnił? E. Odpowiedzieli: T. Barabasza. E. Rzekł do 
nich Piłat: I. Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego 
nazywają Mesjaszem? E. Zawołali wszyscy: T. Na krzyż z 
Nim! E. Namiestnik powiedział: I. Cóż właściwie złego 
uczynił? E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: T. Na krzyż 
z Nim! E. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie 
raczej narasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mó-
wiąc: I. Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To 
wasza rzecz. E. A cały lud zawołał: T. Krew Jego na nas i 
na dzieci nasze.
E. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczo-
wać i wydał na ukrzyżowanie.
Król wyszydzony
Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pre-
torium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali 
Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy 
wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki 
dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili 
z Niego, mówiąc: T. Witaj, Królu żydowski! E. Przy tym 
pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go 
wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego włas-
ne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.
Droga krzyżowa
Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imie-
niem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego. 
Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miej-
scem Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. 
Skosztował, ale nie chciał pić.
Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, 
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rzucając o nie losy. I siedząc tam, pilnowali Go. A nad 
głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: To 
jest Jezus, Król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z Nim 
dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej 
stronie.
Wyszydzenie na krzyżu
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrzą-
sali głowami, mówiąc: T. Ty, który burzysz przybytek i w 
trzy dni go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś 
Synem Bożym, zejdź z krzyża! E. Podobnie arcykapłani 
wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powta-
rzali: T. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest 
królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzy-
my w Niego. Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli 
Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. E. 
Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzy-
żowani.
Śmierć Jezusa
Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do go-
dziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawo-
łał donośnym głosem: + Elí, Elí, lemá sabachtháni? E. 
To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? 
Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: T. On 
Eliasza woła. E. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy 
gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie i dawał 
Mu pić. Lecz inni mówili: T. Zostaw! Popatrzmy, czy 
nadejdzie Eliasz, aby Go wybawić. E. A Jezus raz jeszcze 
zawołał donośnym głosem i oddał ducha.
Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.
Po zgonie Jezusa
A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na 
dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się ot-
worzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I 
wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli 
do Miasta Świętego i ukazali się wielu.
Setnik zaś i jego ludzie, którzy trzymali straż przy Jezusie, 
widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo 
i mówili: T. Prawdziwie, Ten był Synem Bożym.

INTENCJE MSZALNE      
29 marca – 5 kwietnia  2020 r.

Niedziela  05.04.    6 Niedziela WP – Męki Pań-
skiej 
7:00 + Józefa Kublika (6  greg.) 
7:00 + Agatę Hać (6  greg.)
8:30 W 40 r. ślubu pp. Jadwigi i Jana Barwickich 
z prośbą Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla nich
9:30 Dziękczynna w 21 r. ur. Ernesta i 39. r. chrztu 
Moniki z prośbą o Boże błog., dary Ducha św. i 
opiekę Matki Bożej - Msza św. w dolnym kościele 
w rycie trydenckim
10:00 Msza Św. Zbiorowa
Dziękczynna za łaski otrzymane za pośrednictwem 

św. Józefa z prośbą o jedność i pokój w parafiach i 
w całym Kościele szczególnie w obecnym  czasie
+ Wojciecha Grzelaka (m-c po pogrz.)
+ Józefa Garneckiego (m-c po pogrz.)
+ Helenę Winiecką (m-c po pogrz.)
+ Elżbietę Zduńczyk (m-c po pogrz.)
+ Wojciecha Sierpińskiego (10 r. śm.) i jego ro-
dziców
+ Stanisława Gaca- Kędziora – int. Janiny i Jana 
Michalik z Bińczarowej
+ Krzysztofa Rubina
+ Piotra Filipowicza
+ Bernarda Kotowicza
+ Jolantę Grzegrzółka
+ Jerzego Markowskiego
+ Helenę Leś
11:30 + Stanisława Kamińskiego (14 r. śm.)
13:00 Za parafian
18:00 W 40 r. ślubu pp. Romualdy i Andrzeja 
z prośbą Boże błog. i potrzebne łaski na dalsze 
lata życia
20:00 + Ryszarda Grudzińskiego oraz zm. z cr. 
Grudzińskich i Grzybowskich
Poniedziałek  06.04.    
6:30 + Józefa Kublika  (7  greg.) 
6:30 + Agatę Hać (7  greg.)
8:30 + Wandę Zakrzewską
18:00 + Wojciecha Okrzejskiego (13 r. śm.)
Wtorek  07.04.    
6:15 + Barbarę Gryga  - Msza św. w dolnym koś-
ciele
6:30 + Józefa Kublika  (8  greg.) 
6:30 + Agatę Hać (8 greg.)
8:30 + Bronisławę, Annę, Mikołaja, Stanisława i 
Henryka oraz zm. z cr. Baców
18:00 Za zmarłych polecanych w Wypominkach 
Rocznych
Środa  08.04.    
6:30 + Józefa Kublika (9  greg.) 
6:30 + Agatę Hać (9  greg.)
6:30 + Janinę Ołtarzewską
8:30 + Władysławę (21 r. śm.) i Stanisława Wiśni-
ckich ich rodziców oraz Henryka i Mariusza Wiśni-
ckich oraz Mariannę i Ryszarda Trzpilów
18:00 Nowenna Do M. B. Nieustającej Pomocy
+ Ks. Feliksa Kowalika
+ Jerzego Chruścielewskiego
+ Andrzeja Pośpiecha
+ Mirosława Uzarskiego
+ Janusza Wolnego



+ Krystynę Dudzińską
+ Barbarę Bujak
+ Ryszarda Nadolnego
Czwartek  09.04.   Wielki Czwartek
18.00 + Józefa Kublika (10  greg.) 
18:00 + Agatę Hać (10  greg.)
18:00 O Boże błog. i wszelkie łaski dla Piotra w 
r. ur.
18:00 + Za zmarłych kapłanów, którzy posługiwali 
w parafiach Józefowskich
18:00 + Henrykę Denka (12 r. śm.)
Piątek  10.04.    Wielki Piątek
18:00 LITURGIA  MĘKI  PAŃSKIEJ
Sobota  11.04.    Wiel-ka  Sobota – Wigilia Pas-
chalna
18.00 + Józefa Kublika (11  greg.) 
18.00 + Agatę Hać (11  greg.)
18.00 Dziękczynna za ustanowienie sakramentów 
Eucharystii i Kapłaństwa
18.00 + Irenę Zabielską, Annę i Stanisława, zm. 
z cr. Firlągów, Antoninę, Antoniego i Wojciecha 
Rzepeckich oraz Józefa i Antoninę Różyckich
18.00 + Kazimierę Mucha
20.30 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Marty 
- Msza św. w dolnym kościele w rycie trydenckim
Niedziela  12.04.    Uroczystość  Zmartwych-
wstania Pańskiego
6:00 Za parafian
6:00 + Józefa Kublika (12  greg.) 
6:00 W 10 r. ślubu pp. Mileny i Pawła z prośbą 
Boże błog. i potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej 
dla nich na dalsze lata.
9:30 Dziękczynna w 17 r. ur. Tomka z prośbą o 
Boże błog. dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej 
dla niego - Msza św. w  rycie trydenckim
10:00 Msza Św. Zbiorowa
+ Stanisławę Talacha  (m-c po pogrz.)
+ Ryszarda Kiełczewskiego  (m-c po pogrz.)
+ Bożennę Hejnik  (m-c po pogrz.)
+ Feliksa Urbaniaka  (m-c po pogrz.)
+ Mirosława Cichockiego (11 r. śm.)
+ Czesława Hulaka (21 r. śm.)
+ Bolesława Kobusa (6 r. śm.)
+ Macieja Sierpińskiego (1 r. śm.)
+ Stanisława Gaca- Kędziora - int. Marii i Kazimie-
rza Karpl z Bińczarowej
11:30 + Tomasza i Mariannę Kotarskich oraz zm. 
dziadków Kotarskich i Wardaków
13:00 + Agatę Hać (12  greg.)
18:00 Dz. błag. z okazji ur. Magdalenki i Agnieszki 

z prośbą o Boże błog. za wstawiennictwem św. o. 
Pio
20:00 W 30 r. ślubu Krystyny i Pawła dziękczynna 
z prośbą o Boże błog. dla nich i ich dzieci Agniesz-
ki i Piotra.

Ogłoszenia duszpasterskie 05.04.2020 r. 
6 Niedziela Wielkiego Postu 

tTegoroczny Wielki Tydzień oraz Wielkanoc 
będziemy przeżywać w warunkach wyjątkowych, 
wynikających z ogłoszonego przez władze pań-
stwowe stanu epidemii.
tDzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas 

w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus 
wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każ-
dego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy 
w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie 
wołał: „Na krzyż z Nim!”. 
tWielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzą-

cy: godnie i po chrześcijańsku. Niech święty czas: 
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota 
będą dniami szczególnego zagłębiania się w mi-
sterium paschalne, przez bierny w tym roku, ze 
względu na epidemię, udział w bogatej liturgii tego 
okresu. Msze św. i nabożeństwa będą odprawiane 
w kościele bez udziału ludu (tylko z posługującymi 
w prezbiterium i organistą). 
tW Wielki Czwartek we wszystkich parafiach 

celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana 
Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustano-
wienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i 
kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. 
Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną 
dzwony i organy, a po Komunii św. Najświętszy Sa-
krament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, 
zwanego dawniej ciemnicą – w tym roku będzie to 
po prostu tabernakulum. Liturgia tej Mszy Świętej 
w naszym kościele rozpocznie się o godz.18.00. 
Łączmy się z nią przez transmisję On-line.
tW Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post 

ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw 
mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. 
Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko je-
den z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw 
mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, 
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bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy 
obowiązuje od 18. do rozpoczęcia 60. roku życia. 
Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się 
Eucharystii. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sa-
krament zostanie umieszczony w grobie Pańskim. 
Początek wielkopiątkowej liturgii o godz. 18.00. Nie 
będzie oczywiście tradycyjnej Drogi krzyżowej uli-
cami Józefowa. 
tWielka Sobota jest dniem adoracji Najświęt-

szego Sakramentu w grobie Pańskim. Jest to czas 
upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, 
nadal obowiązują cisza i zaduma nad śmiercią 
Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, po-
wstrzymując się od pokarmów mięsnych. Nie bę-
dzie błogosławieństwa pokarmów w tym roku. 
tW sobotni wieczór rozpoczynamy wigilię Zmar-

twychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza 
w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie 
Chrystusa. W tym roku Wigilia Paschalna w na-
szym kościele rozpocznie się o godz. 18.00.
tW wielki piątek i Wielką Sobotę będzie otwarty 

kościół, ale pamiętajmy, że może w nim przebywać 
tylko 5 osób jednocześnie. Zachęcamy do nawie-
dzenia i adoracji korzystając z transmisji on-line 
z naszego kościoła (24h) przez naszą stronę inter-
netową: www.parafiajozefow.pl  lub bezpośrednio 
na YouTube.
tTriduum Paschalne w nadzwyczajnej formie 

rytu rzymskiego w dolnym kościele: W. Czwartek 
– godz. 20.00, W. Piątek g. 15.00 i W. Sobota – g. 
20.30. W Wielkanoc tak jak w każdą niedzielę Msza 
św. w rycie trydenckim w dolnym kościele o g. 9.30. 
Należy jednak pamiętać i również w dolnym koś-
ciele liturgia bez udziału wiernych będzie transmi-
towana.

MODLITWA O ZAPRZESTANIE 
ROZPOWSZECHNIANIA SIÊ EPIDEMII 

KORONAWIRUSA
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, 
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń 

i aby udało się 
jak najszybciej opanować epidemię.

Prosimy, abyś przywrócił 
zdrowie zakażonym 

i pokój miejscom, do których 
koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek 
tej choroby, pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny 
zwalczający wirus, 

inspiruj i błogosław tym, którzy starają się 
opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał. 
czujemy się bezradni 

w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, 
ale ufamy Tobie, 

udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, 

prowadź nas w miłości-
do Twojego Syna, Jezusa.                                                                                             

                                                           Amen.

Modlitwa przewodniczącego
Rady Konferencji Episkopatów Europy

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmo-
gący i miłosierny, który z miłości do nas po-
słałeś na świat swojego Syna jako lekarza 
dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w 
tym trudnym momencie niepewności i lęku 
w wielu regionach Europy i świata, zwraca-
ją się do Ciebie szukając siły, zbawienia i po-
cieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, 
ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, 
daj mądrość rządzącym, energię i siłę leka-
rzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, ży-
cie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w 
chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego 
zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Du-
chem Świętym żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen. 

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i 
Matko nadziei, módl się za nami!”.




