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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Wj 1,8-14.22; Ps 124,1-8; Mt 10,40; Mt 
10,34-11,1; WT.: Wj 2,1-15a; Ps 69,3.14.30-
31.33-34; Ps 95,8ab; Mt 11,20-24; ŚR.: Wj 
3,1-6.9-12; Ps 103,1-4.6-7; Mt 11,25; Mt 11,25-
27; CZ.: Wj 3,13-20; Ps 105,1.5.8-9.24-27; Mt 
11,28; Mt 11,28-30; PT.: Wj 11,10-12,14; Ps 
116b,12-13.15-18; J 10,27; Mt 12,1-8; SB.: Wj 
12,37-42; Ps 105,1.5.37-38.42-43; Mt 11,29ab; 
Mt 12,14-21.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie 
modlitwy codziennej).

OG£OSZENIA PARAFIALNE
                               

Porz¹dek niedzielnych Mszy œw. w koœciele:
7.00, 8.30, 10.00-dla m³odzie¿y, 11.30-dla dzieci, 
13.00, 18.00.
Kancelaria parafialna czynna od poniedzia³ku do 
soboty w godzinach: 9.00-11.00 oraz od 16.00-
18.00. Telefon do kancelarii 789-21-05.
S³uchamy:
RADIO MARYJA na fali 89,1 FM
RADIO ŒWIÊTY JÓZEF na fali 96,5 FM
RADIO WARSZAWA na fali 106,2 FM

CZYTANIE Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO 
PRAWA (Pwt 30,10-14)
Mojżesz powiedział do ludu: Będziesz słuchał gło-
su Pana, Boga swego, przestrzegając jego poleceń 
i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; 
jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego 
serca i z całej swej duszy. Polecenie to bowiem, 
które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych moż-
liwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w 
niebiosach, by można było powiedzieć: Któż dla 
nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy 
słuchać i wypełnimy je. I nie jest za morzem, aby 
można było powiedzieć: Któż dla nas uda się za 
morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i 
wypełnimy je. Słowo to bowiem jest bardzo blisko 
ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je 
mógł wypełnić.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO KOLOSAN (Kol 1,15-20)
Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, 

Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w 
Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebio-
sach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzial-
ne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, 
czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego 
zostało stworzone. On jest przed wszystkim i 
wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Cia-
ła - Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym 
spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo 
we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim 
zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów 
pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co 
na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy 
pokój przez krew Jego krzyża.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
ŁUKASZA (Łk 10,25-37)
Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go 
na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, 
aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowie-
dział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? 
On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, 
całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją 
mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego 
jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ 
odpowiedział. To czyń, a będziesz żył. Lecz on, 
chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest 
moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego, rzekł: 
Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha 
i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, 

lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół 
umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą 
drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo 
lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, 
minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, 
przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, 
wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył 
mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził 
go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgno-
wał go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał 
gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co 
więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. 
Któryż z tych trzech okazał się, według twego zda-
nia, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On 
odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. 
Jezus mu rzekł: Idź, i ty czyń podobnie!

Intencje Mszy œw. od 15.07. do 22.07.2007  r.
Niedziela 15.07. - 15 niedziela zwykła
7.00 + Romana Janiszewskiego, Kazimierę 
i Czesława Muszyńskich; 8.30 + Henrykę 
Śliwa; 10.00 + Pawła Lodowskiego 
(10 r. śm.) i jego rodziców, Henryka i 
Cecylię Lotniewskich; 11.30 + Henryka 
Zalewskiego, Józefę i Kacpra Książków; 
13.00 Za Parafian; 18.00 + Stanisława 
Żabickiego (11 r. śm.), Juliannę, Piotra i 
Bronisława Lipińskich.
Poniedziałek 16.07.
7.00 + Henrykę Nasiłowską; 7.30 + Mariannę 

Justat (1 r. śm.); 18.00 + Franciszkę (4 r. śm.) 
i Stanisława Stosio.
Wtorek 17.07.
7.00 + Janinę Rutkowską (4 r .śm.), 
cr Sekułów i Bratyńskich; 7.30 + Ewę 
Chruścicką; 18.00 + Urszulę Dzienniak (1 
r. śm.).
Środa 18.07.
7.00; 7.30; 18.00. 
Czwartek 19.07. 
7.00; 7.30; 18.00 + Henryka Pogorzelskiego 
(8 r. śm.), Krzysztofa, Feliksa, Marię, Jana, 
Miri     Henryka, Stanisława Figurów.
Piątek 20.07. 
7.00 + Marię i Witolda Gawryjołków, Janinę 
Pytel; 7.30 + Aleksandra (15 r. śm.) i Wandę 
Czoków; 18.00 + Juliana, Ludwikę, Józefa, 
Mieczysława, Jana, Kazimierza i Stanisława 
i cr. Przywózkich.
Sobota 21.07.
7.00 + Halinę i Jadwigę Bartnickie; 7.30 
+ Mariannę Stosio (3 r. śm.); 17.00 Ślub: 
Marceli i Olga; 18.00 + Stanisławę Witan 
(26 r. śm.), Ludwika, Henryka Witanów, 
Sewerynę Bogucką, Gustawa Repsza, 
Eugeniusza Książka. / O bł. Boże dla 
Agnieszki Lech w 18 urodziny z prośbą o 
potrzebne łaski.
Niedziela 22.07. - 16 niedziela zwykła
7.00 + Mariannę Grzechnik (9 r. śm.); 8.30 
+ Kazimierę i Aleksandra Barwickich, 
Czesławę Pilat; 10.00 + Aleksandrę i 
Zygmunta Niesłuchowskich; 11.30 + 
Czesława Zdunka i jego rodziców oraz cr. 

Jabłońskich; 13.00 Za Parafian; 18.00 + 
Mariana Chojnackiego (1 r. śm.).

Ogłoszenia duszpasterskie 
15.07.2007. – XV Niedziela Zwykła
wW czas wakacji w Polsce wpisuje się ruch 
pielgrzymkowy. W niektórych diecezjach 
trwają stosowne przygotowania. Warto 
zastanowić się, czy nie podjąć takiej formy 
ożywienia życia religijnego. Chrześcijanin 
jest człowiekiem pielgrzymującym. Ziemia 
jest ważnym etapem jego wędrówki, 
pamiętajmy jednak, że celem naszego 
pielgrzymowania jest Niebo.
wDnia 21 lipca 2007 roku, w sobotę, 
odbędzie się w naszej parafii kolejny, już 
XXX Dzień Krwiodawstwa. Pracownicy 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
z Warszawy będą pobierali krew od 
wszystkich chętnych krwiodawców w 
godzinach od 8.00 do 13.00 w Stacji Caritas 
przy naszej parafii.
W liturgii Kościoła:
wJutro, 16 lipca, przypada wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel. 
W historię i duchowe oblicze Kościoła 
piękną kartę wpisały zakony karmelitańskie. 
Święci, których wydały zgromadzenia 
karmelitańskie, należą do najpopularniejszych 
w Kościele. Trudno dziś znaleź świątynię, 
w której nie byłoby wizerunku świętej 
Teresy od Dzieciątka Jezus. Świadczy to 
o skutecznym wstawiennictwie świętych 
karmelitańskich. Pamiętajmy przy okazji, że 
polski Karmel również może poszczycić się 
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TURCJA - tu powstawały i rozwi-
jały się  liczne  gminy chrześcijańskie. 
Wiele tutejszych miast jest wymie-
nionych w Biblii. Św. Paweł pochodził 
z Tarsu. Apostołowie nauczali między 
innymi w Efezie (mamy list do Efe-
zjan), w Smyrnie (obecnie Izmir), 
w Hierapolis (jest tam grób św. Filipa 
Apostoła), w Pergamonie, Filadelfii 
i wielu innych miastach i osadach 
Azji Mniejszej, Kapadocji.

Szczególnym miejscem dla chrześ-
cijan jest Efez i jego okolice - miej-
sca te nawiedzili papieże: Paweł VI, 
Jan Paweł II w 1979 roku i Benedykt 
XVI w czasie ostatniej pielgrzymki 
do Turcji. 

W Efezie nauczał św. Paweł. Tu wie-
le lat spędził święty Jan Apostoł - na-
pisał tu swoją Ewangelię i listy pa-
sterskie. Tradycja mówi, że do Efezu 
św. Jan zabrał ze sobą Maryję, która 
ostatnie lata swojego życia spędziła 
w Domku na wzgórzu koło Efezu. 
(Domkiem opiekują się dwie polskie 
zakonnice i jest on miejscem piel-
grzymek chrześcijan różnych obrząd-
ków). W Domku jest kaplica, w której 
chętnie modlą się pielgrzymi i turyści. 
W tutejszym zwyczaju jest pisanie 
modlitw na kartkach i wieszanie spi-
sanych modlitw na specjalnie do tego 
celu przystosowanej ścianie. Opodal 
jest źródełko z wodą mającą właści-
wości uzdrawiające. 

W pobliżu Efezu znajduje się grób 
św. Jana Apostoła i bazylika oto-
czone murami obronnymi. W Efezie 
w 431 roku odbył się trzeci sobór 
powszechny, na którym ogłoszono 
dogmat o Bożym macierzyństwie 
Maryi.

Kapadocja - kraina zamieszkiwa-
na przez chrześcijan od pierwszego 
wieku po Chrystusie aż do wieku 
XII, kiedy to tereny te zajęli Turcy. 
Obszar Kapadocji pokryty jest skała-
mi tufowymi, które łatwo poddawały 
się obróbce - drążeniu. W tych ska-
łach chrześcijanie budowali kościo-
ły, klasztory, mieszkania. Budowa-
no całe kilkutysięczne podziemne, 
wielopoziomowe miasta, które łatwo 
było bronić przed najeźdźcą. Miasta 
te doskonale nadawały się do gro-
madzenia zapasów żywności, wody, 
dawały ochłodę przed słonecznym  
skwarem.

Mirek

NA WAKACYJNYM SZLAKU

Domek Matki Bożej na wzgórzu koło Efezu
(na zdjęciu: jedna z polskich zakonnic

opiekujących się tym miejscem)

Kaplica w Domku Matki Bożej

Ściana z powieszonymi modlitwami

Bazylika i grób św. Jana Apostoła
(za murami, w pobliżu Efezu)

Kościółki i klasztory wydrążone w skale
 widok z zewnątrz - (Kapadocja)

Dnia 21 lipca 2007 roku, w sobo-
tę, odbędzie się w naszej parafii kolejny, 
już XXX Dzień Krwiodawstwa. Pracow-
nicy Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa z Warszawy będą pobierali krew 
od wszystkich chętnych krwiodawców w 
godzinach od 8.00 do 13.00 w Stacji Cari-
tas przy naszej parafii.

Jest czas wakacji. Wielu z nas odpo-
czywa i nabiera sił do całorocznej pracy. 
Jesteśmy zdrowi i możemy cieszyć się tym 
wielkim darem bożym. Nasza, zdrowa 
krew może uratować życie bądź przywró-
cić zdrowie naszym bliźnim. Darowanie 
własnej krwi to jeden z najlepszych spo-
sobów okazania bezinteresownej miłości 
bliźniemu. 

Zwracam się do wszystkich zdrowych 
parafian i osób odpoczywających na terenie 
naszej parafii w wieku 18-60 lat o udział w 
najbliższej akcji. Mamy w naszej parafii 
możliwość spełnienia dobrego uczynku, 
który można ofiarować w swojej, prywat-
nej intencji. Krwi jest stale potrzeba i każ-
da jej ilość jest cennym lekiem. Oddana 
przez nas krew będzie spożytkowana w 
szpitalach województwa mazowieckiego.

Następny dzień krwiodawstwa odbędzie 
się w tym roku jeszcze 20 października, 
również w sobotę.

Proszę o wpisanie tych terminów do 
swoich kalendarzy.

Szczególnie chciałbym zachęcić do 
udziału w akcjach krwiodawstwa tych, 
którzy niedawno ukończyli 18 lat. Będzie 
to wspaniałe świadectwo waszej dorosło-
ści i dojrzałości.
Janusz Krupa – honorowy krwiodawca

tymi, których Kościół wyniósł do godności 
ołtarzy. Należy do nich chociażby Rafał 
Kalinowski. 
wWspomnienie Najświętszej Maryi Panny 
z góry Karmel przypomina nam o jeszcze 
innym ważnym rysie w chrześcijańskiej 
duchowości, a mianowicie o szkaplerzu. 
Matka Boża objawiła go generałowi 
karmelitów świętemu Szymonowi Stockowi 
w 1251 roku. Obiecała każdemu, kto 
będzie go nosił i rozwijał swą pobożność, 
uwolnienie od ognia piekielnego i innych 
niebezpieczeństw. Czcząc Matkę Bożą 
Szkaplerzną, wierzymy, że jest Ona 
Wspomożycielką dusz czyśću 
cowych. Warto przy tej okazji pamiętać,  
że modlitwa za zmarłych nie jest naszym 
przywilejem, a obowiązkiem.
w W piątek 20 lipca wspominamy 
błogosławionego Czesława, prezbitera. 
Żył na przełomie XII i XIII wieku. Otrzymał 
habit z rąk świętego Dominika. Głosił słowo 
Boże w Polsce i Czechach, gdzie zakładał 
klasztory. Jego relikwie znajdują się we 
Wrocławiu. 


