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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Ga 2,19-20; Ps 34,2-11; J 15,1-8; WT.: Wj 
2,1-15a; Ps 69,3.14.30-31.33-34; Ps 95,8ab; Mt 
11,20-24; ŚR.: 2 Kor 4,7-15; Ps 126,1-6; J 15,16; 
Mt 20,20-28; CZ.: Syr 44,1.10-15; Ps 149,1-6a.9b; 
Łk 2,25c; Mt 13,16-17; PT.: Wj 19,17; 20,1-17; Ps 
19,8-11; Łk 8,15; Mt 13,18-23; SB.: Wj 24,3-8; Ps 
50,1-2.5-6.14-15; Jk 1,21; Mt 13,24-30.
(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 RODZAJU (Rdz 18,1-
10a)
Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, 
gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgoręt-
szej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł 
trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich 
podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A 
oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: O Panie, jeśli 
darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego 
sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć 
sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja 
zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrze-
pili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie 
koło sługi waszego. A oni mu rzekli: Uczyń tak, 
jak powiedziałeś. Abraham poszedł więc spiesznie 
do namiotu Sary i rzekł: Prędko zaczyń ciasto z 
trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki. 
Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy 
tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko 

je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko 
i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy 
oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali 
go: Gdzie jest twoja żona, Sara? - Odpowiedział 
im: W tym oto namiocie. Rzekł mu jeden z nich: 
O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja 
zaś żona Sara będzie miała wtedy syna.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIETEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO KOLOSAN (Kol 1,24-28)
Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej 
strony w moim ciele dopełniam braki udręk 
Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Koś-
ciół. Jego sługą stałem się według zleconego mi 
wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić 
posłannictwo głoszenia słowa Bożego. Tajemnica 
ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została 
objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał 
oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej 
tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród 
was - nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając 
każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z 
całą mądrością, aby każdego człowieka okazać 
doskonałym w Chrystusie.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
ŁUKASZA (Łk 10,38-42)
Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewia-
sta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. 
Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u 
nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Nato-

miast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. 
Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci 
to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą 
przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A 
Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i 
niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria 
obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozba-
wiona. 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 pielęgnował 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 zdania, 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 22.07. do 29.07.2007 r.
Niedziela 22.07. - 16 niedziela zwykła – św. 
Marii Magdaleny
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.).
Poniedziałek 23.07. - św. Brygidy
7.00;  7.30 + Tomasza, Martę i Andrzeja 
Cepiaków; 18.00 + Wiktorię, Antoniego i 
Stanisława Cholewickich.
Wtorek 24.07. - św. Kingi
7.00; 7.30; 18.00 + Stefanię i Marcina Zawadków, 
Piotra i Edwarda Byczkowskich.
Środa 25.07. - św. Jakuba Apostoła
7.00; 7.30; 18.00 + Zofię Głodek (34 r. śm.) i jej 
rodziców; + Annę Wdziękońską.

Czwartek 26.07. - św. Joachima i Anny
7.00 + Annę i Józefa Axentowiczów, Annę 
Chyczewską; 7.30 + Annę Ostabską; 18.00 
+ Zygmunta , Marcina, Feliksa, Eugeniusza, 
Joannę, Walerię Sierpińskich, Franciszka 
i Juliannę Wróblów, Wiktora i Aleksandrę 
Olkowskich.
Piątek 27.07. 
7.00; 7.30 + Antoniego, Franciszka, Jadwigę 
Żołądków, Michała, Ignacego, Mieczysława, 
Franciszkę Bobików; 18.00 + Krzysztofa 
Majznera.
Sobota 28.07.
7.00 + Tadeusza Soszyńskiego. / + Michała i 
Józefę Wojda, Edwarda, Benedykta, Józefę, 
Mariusza i Halinę Ciesielskich; 7.30 + Bogdana 
Bogusza i cr. Boguszów; 15.00 Ślub: Maria i 
Johan; 16.00 Ślub: Karolina i Tomasz; 18.00 + 
Edwarda Wrzołę (25 r. śm.), R-ców Michała (3 r. 
śm.) i Józefę Wojdów oraz ich rodziców.
Niedziela 29.07. - 17 niedziela zwykła
7.00 + Martę Mierzejewską, Jana i Janinę 
Brzezińskich; 8.30 + Onufrego i Mariannę 
Pielaków, r-ców Pielaków; 10.00 + Mariannę 
Lewińską (9 r. śm.); 11.30 + Kazimierza 
Nojszewskiego (8 r. śm.) i Jego Rodziców; 13.00 
Za Parafian; 18.00 + Feliksa Mrowińskiego (9 r. 
śm.), Mariannę, Czesława, Ryszarda, Tomasza 
Cwalinów, Wiesława i Kazimierza Gajdów. 

Ogłoszenia duszpasterskie 22. 07. 2007 r. 
 XVI niedziela zwykła

wTrwają wakacje i urlopy. Pamiętajmy w naszych 
modlitwach o właściwym wykorzystaniu tego 
czasu. Przykazania Boże i kościelne nie znają 
pojęcia czasu wolnego od Boga.
wPrace rolników weszły w najbardziej intensywną 
fazę. Pamiętajmy w modlitwach nie tylko o 
prośbach o dobrą pogodę na czas urlopów, ale 

także o pomyślne dokończenie pracy rolników.
wW tym tygodniu przypada wiele liturgicznych 
wspomnień świętych kobiet. 
w Gdyby dziś  nie wypadała niedziela, 
wspominalibyśmy świętą Marię Magdalenę, znaną 
nam z kart Ewangelii. Ona była pierwszą, która 
oznajmiła Apostołom wieść o zmartwychwstaniu. 
Z tego względu Kościół prawosławny nie wahał 
się nazwać ją świętą równą Apostołom.
wW poniedziałek 23 lipca, wspomnienie świętej 
Kingi, dziewicy. Żyła w XII wieku, pochodziła z 
królewskiego, bogobojnego rodu węgierskiego. 
Została żoną polskiego księcia Bolesława 
Wstydliwego, zwanego w ten sposób, gdyż na 
skutek namowy ze strony Kingi oboje złożyli 
śluby czystości. Błogosławiona okazała się 
prawdziwą matką dla swoich polskich poddanych. 
Życie zakończyła w ufundowanym przez siebie 
klasztorze w Starym Sączu.
wW środę 25 lipca obchodzimy święto świętego 
Jakuba Apostoła. Jako pierwszy z grona 
Apostołów przelał krew za Chrystusa. Jest 
patronem Hiszpanii i Portugalii.
wRównież w środę 25 lipca wspomnienie świętego 
Krzysztofa, patrona podróżnych i kierowców. 
W średniowieczu święty Krzysztof należał do 
siedmiu wielkich patronów wspomożycieli. 
Oddając się mu w opiekę podczas kierowania 
pojazdami, pamiętajmy o rozwadze i ostrożności. 
Z lekkomyślnego braku odpowiedzialności należy 
się spowiadać i czynić poprawę. Pamiętajmy, 
że większości tragedii na drogach dałoby się 
uniknąć przy zachowaniu podstawowych zasad 
ostrożności. 
wW czwartek 26 lipca wspomnienie świętych 
Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi 
Panny. Niech to będzie także dzień wdzięczności 
okazanej naszym dziadkom i babciom.



 Kontakt z Redakcj¹ Biuletynu poprzez Kancelariê Parafialn¹. Nak³ad 1000 egz.  www.parafiajozefow.pl

Tam gdzie jest mój skarb 
tam będzie i serce moje 

  (por. Mt 6, 19-21)
„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, 

gdzie mole i rdza niszczą i gdzie złodzieje 
włamują się i kradną. Gromadźcie natomiast 
sobie skarby w niebie, gdzie mole ani rdza nie 
niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie 
kradną. Bo gdzie jest twój skarb tam będzie 
i serce twoje”.

Motorem działania człowieka są jego 
pragnienia − przywiązania, to co uznaje on za 
swój „skarb”. Człowiek działa ukierunkowany 
na swój „skarb” choć nie zawsze zdaje sobie 
z tego sprawę. Wszelkie działania, które nie 
prowadzą do „skarbu”, choć wymagają 
ich okoliczności, są podejmowane jako 
obciążenie. Dlatego ważna jest „praca nad 
skarbem” by w głębokich pokładach serca 
nie było „skarbu−bożka”. 

Trzeba starać się zarówno o poznanie co 
jest moim rzeczywistym „skarbem”, jak i 
modlić się o łaskę przemiany i oczyszczenia. 
Patrząc na odczuwane obciążenia w swoim 
życiu, szczególnie w ostatnim okresie i 
próbując zobaczyć z czego one wynikają 
można zobaczyć co zajmuje głębokie pokłady 
mojego serca.

„Skarb w niebie” to czyny miłości, 
miłosierdzia, przebaczenia, służby. 

Przeżywanie wypełniania obowiązków 
stanu jako służby Bogu samemu powoduje, 
że wykonuje się je w strumieniu Bożej łaski 
dzięki czemu „ciężar jest lekki, a jarzmo 
słodkie”. Spróbuj przyjąć, że Pan Jezus mówi 
to do ciebie i tobie proponuje taki styl życia 
wiedząc, że jest to nie tylko możliwe ale i 
proste, wymaga bowiem tylko zmiany postawy 
wewnętrznej i wierności w powracaniu do 
niej.

26 lipca obchodzimy wspomnienie 
św. Anny i św. Joachima rodziców 
Najświętszej Maryi Panny. Syn Boży 
był człowiekiem z krwi i kości. Został 
zrodzony przez kobietę. A skoro miał Matkę 
musiał mieć i dziadków – jej rodziców. Imię  
Anna oznacza „łaska”, a Joachim oznacza 
„przygotowanie Panu” lub „Bóg wzmocni”. 
Często obrazy z wizerunkiem św. Anny 
noszą nazwę „Samotrzecia”, pochodzi ona od 
staropolskiego słowa oznaczającego „we troje 
razem”, gdyż często ukazywała się z Wnukiem 
i Córką czyli z panem Jezusem i Matką Bożą.. 
„Syn Boży stał się człowiekiem, dlatego 
że Maryja stała się Jego Matką.. Ona zaś 
nauczyła się być Matką dla swojej matki”. To 
słowa Jana Pawła II. Trudno piękniej wyrazić 
miłość i szacunek dla Babci Pana Jezusa. 

Pierwszym europejskim krajem, gdzie dotarł 
kult św. Anny była Hiszpania. Jej imieniem 
nazwano jedną z rzek na południu kraju..

W Polsce ponad 200 kościołów nosi jako 
wezwanie jej imię. Od ponad pięciu wieków 

matka Matki Bożej i babcia Pana Jezusa 
patronuje ziemi śląskiej w sanktuarium na 
Górze Św. Anny, Które Jan Paweł II nazwał 
Górą modlitwy i nadziei. Trudno zliczyć 
łaski, które od wieków wypraszają tu, 
przed niewielką figurką z lipowego drzewa, 
rzesze pielgrzymów. Ojcowie franciszkanie 
– opiekunowie tej świątyni mówią o św. 
Annie Samotrzeciej: „Matka Łaski”. Cudowna 
figurka przedstawiająca św. Annę trzymającą 
w ramionach Córkę i Wnuka pochodzi 
prawdopodobnie z XV w. Nikt nie wie skąd 
wzięła się na Górze Chełmskiej. Jedno z podań 
głosi, że przywiózł ją tutaj pewien hiszpański 
książę, który przez Śląsk wracał do ojczyzny 
z wyprawy wojennej. Rzeźba jest jednocześnie 
relikwiarzem – kryje cząstkę relikwii św. 
Anny. Skronie św. Anny, Maryi i Dzieciątka 
zdobią korony papieskie.

Święty Szkaplerz
Z dniem 16 VII 

związana jest historia 
szkaplerza i wspo-
mnienie NMP z Góry 
Karmel. Szkaplerz 
obok Różańca stał 
się jednym z podstawowych nabożeństw 
maryjnych, polegającym na codziennym 
całkowitym oddaniu się Maryi, czego ze-
wnętrznym potwierdzeniem jest noszenie 
szkaplerza i codzienne odmawianie „Pod 
Twoją obronę...”.

Szkaplerz Najświętszej Maryi Dziewicy z 
Góry Karmel jest przyjęty jako znak przez 
Zakon Karmelitański i zatwierdzony przez 
Kościół katolicki jako zewnętrzny wyraz 
Macierzyńskiej Miłości Maryi do nas, oraz 
naszego, synowskiego przyjęcia tej Miłości 
i jej odwzajemnienia. 

Do XIII wieku szkaplerz służył jako ochro-
na habitu w czasie pracy. Od połowy XIII w., 
to jest od wizji św. Szymona Stocka, gene-
rała karmelitów, szkaplerz stał się znakiem 
opieki Matki Bożej nad zakonem, a zara-
zem źródłem przywilejów i nową formą po-
bożności maryjnej w całym Kościele.

Dla osób świeckich wprowadzono do 
użytku małe szkaplerze. Zmniejszona wer-
sja szkaplerza składa się z dwóch małych 
prostokątów sukiennych związanych dwie-
ma tasiemkami. Nosi się go tak, że jedna 
część leży na piersiach, a inna część na 
plecach wiernego. Kolorem szkaplerza kar-
melitańskiego może być każdy odcień brą-
zu lub czarny. Obrazki lub symbole nie są 
potrzebne, ale często można je spotkać na 
szkaplerzach. Istnieją też inne szkaplerze 
przeznaczone dla świeckich, najczęściej 
są związane z pewnym zakonem, jednakże 
szkaplerz karmelitański zdobył największą 
popularność. Choć w pierwotnym zamyśle 
powstał on dla osób świeckich, to mogą go 
również nosić księża i członkowie innych 
zakonów.

Szkaplerz brązowy musi być nałożony 
przez upoważnioną osobę przy zachowaniu 

zatwierdzonych obrzędów. Od 1996 roku 
każdy ksiądz czy diakon katolicki może 
nałożyć go wiernemu, który chce otrzymać 
szkaplerz. Po modlitwie za pomocą dowol-
nej modlitwy maryjnej następuje nałożenie. 
Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to 
szkaplerz może być nałożony tylko na ramię. 
Od 1910 r. został wprowadzony do użytku 
przez papieża Piusa X medalik szkaplerz-
ny. Przedstawia z jednej strony Najświętsze 
Serce Jezusa, a z drugiej obraz Najświęt-
szej Maryi Panny. Medalikiem tym można 
zastąpić szkaplerz sukienny po otrzymaniu 
go z rąk księdza lub diakona. Powinno się 
go nosić na szyi, nie np. w kieszeni.

Maryja uczy nas:
Żyć w otwartości na działanie Boga przyj-

mując w życiu Jego wole; Słuchać Słowa 
Bożego przekazanego w Piśmie Świętym 
i Tradycji Kościoła, odkrywać Je w życiu, 
przyjmować Je i wprowadzać w czyn; Nie-
ustannie modlić się szukając i odkrywając 
Boga obecnego we wszystkich okolicz-
nościach życia; Być blisko naszych braci i 
sióstr znajdujących się w potrzebie i solida-
ryzować się z nimi.

Szkaplerz  wyraża ufność w opiekę Ma-
ryi i w skuteczność Jej wstawienniczej roli 
w otrzymaniu laski wiecznego zbawienia i 
szybkiego uwolnienia z czyśćca. 

ŚWIĘTA BRYGIDA   
W poniedziałek, 23 lipca wspomnienie św. 

Brygidy.  Urodziła się w Finstad w Szwecji w 
1302 r. w rodzinie arystokratycznej. Jej ojciec, 
Birger Persson, był rządcą prowincji Upp-
land. Już w dzieciństwie została obdarzona 
mistycznymi wizjami Chrystusa. W 1316 r. 
wyszła za mąż za Ulfa Gudmarssona. Uro-
dziła ośmioro dzieci. Wraz z mężem odbyła 
wiele pielgrzymek do głównych chrześcijań-
skich sanktuariów w Europie i Ziemi Świę-
tej. W uznaniu jej talentu pedagogicznego 
król Szwecji Magnus II powierzył jej wycho-
wanie swoich dzieci. Po śmierci męża w 1344 
r. z coraz większym poświęceniem oddawała 
się działalności charytatywnej i modlitwie. 
Posłuszna woli Chrystusa, objawionej w 
mistycznych wizjach, udzielała napomnień 
ówczesnym monarchom, aby przywrócili 
chrześcijański pokój i porządek w Europie. 
W tym okresie założyła Zakon Najświętsze-
go Zbawiciela. W 1349 r. udała się do Rzymu, 
aby zabiegać o powrót papieża z Awinionu i 
jedność podzielonego Kościoła. W Wiecz-
nym Mieście pozostała aż do śmierci, która 
nastąpiła 23 lipca 1373 r. podczas Mszy św. 
odprawianej w jej pokoju. Dzieło św. Brygidy 
kontynuowała jedna z jej córek, Katarzyna, 
która również była świętą. W 1391 r. Bonifa-
cy IX kanonizował Brygidę, a w 1999 r. Jan 
Paweł II ogłosił ją współpatronką Europy, 
podkreślając, że święta przez swoje głębokie 
zrozumienie tajemnicy Chrystusa i Kościoła 
«przyczyniła się do budowy wspólnoty koś-
cielnej w szczególnie krytycznym momencie 
jej dziejów»


