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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Wj 32,15-24.30-34; Ps 106,19-23; Jk 1,18; 
Mt 13,31-35; WT.: Wj 33,7-11; 34,5-9.28; Ps 
103,6-13; Mt 13,36-43; ŚR.: Wj 34,29-35; Ps 
99,5-7.9; J 6,63b.68b; Mt 13,44-46; CZ.: Wj 
40,16-21.34-38; Ps 84,3-6.8.11; Dz 16,14b; Mt 
13,47-53; PT.: Kpł 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; 
Ps 81,3-6.10-11; 1 P 1,25; Mt 13,54-58; SB.: Kpł 
25,1.8-17; Ps 67,2-3.5.8; Mt 5,10; Mt 14,1-12.
(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, 
20-32)
Bóg rzekł do Abrahama: Skarga na Sodomę i 
Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich 
[mieszkańców] są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i 
zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, 
które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się. Wtedy 
to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham 
stał dalej przed Panem. Zbliżywszy się do Niego, 
Abraham rzekł: Czy zamierzasz wygubić sprawied-
liwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście 
jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także 
zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez 
wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, 
którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby 
zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się 
sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! O, nie 
dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą 
ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? Pan od-
powiedział: Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu 
sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez 
wzgląd na nich. Rzekł znowu Abraham: Pozwól, 
o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, 
choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych 
pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy 
z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto? Pan 
rzekł: Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu 

pięciu. Abraham znów odezwał się tymi słowa-
mi: A może znalazłoby się tam czterdziestu? Pan 
rzekł: Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na 
tych czterdziestu. Wtedy Abraham powiedział: 
Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może 
znalazłoby się tam trzydziestu? A na to Pan: Nie 
dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu. 
Rzekł Abraham: Pozwól, o Panie, że ośmielę się 
zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu? 
Pan odpowiedział: Nie zniszczę przez wzgląd na 
tych dwudziestu. Na to Abraham: O, racz się nie 
gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby 
znalazło się tam dziesięciu? Odpowiedział Pan: Nie 
zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIETEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO KOLOSAN (Kol 2, 12-14)
Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, w 
Nim też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę 
w moc Boga, który Go wskrzesił. I was, umarłych 
na skutek występków i nieobrzezania waszego 
/grzesznego/ ciała, razem z Nim przywrócił do 
życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił 
zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właś-
nie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, 
przygwoździwszy do krzyża.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
ŁUKASZA (Łk 11, 1-13)
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modli-
twie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: 
Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył 
swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy się 
modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje 
imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego 
chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i 

przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy 
każdemu, kto nam zawinił; i nie dopuść, byśmy 
ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: Ktoś z was, 
mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i po-
wie mu: Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój 
przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co 
mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie 
naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje 
dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać 
tobie. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z 
tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu 
natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. Ja wam 
powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, 
a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy 
bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a 
kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, 
syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o 
rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy 
prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc 
wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary 
swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da 
Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.

Intencje Mszy œw. od 29.07. do 05.08.2007 r.
Niedziela 29.07. - 17 niedziela zwykła
7.00 + Martę Mierzejewską, Jana i Janinę 
Brzezińskich; 830 + 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.
Poniedziałek 30.07.
7.00 + Emanuela Bagińskiego; 7.30  + Krystynę 
Paska; 18.00 + Wacława Zawadę.
Wtorek 31.07. - św. Ignacego Loyoli
7.00  + Krystynę Paska; 7.30; 18.00 + Aleksandra 

(11 r. śm.), Jerzego, Zbigniewa, Leontynę i cr. 
Domańskich.
Środa 1.08.
7.00 Dziękczynna w 15 r. ślubu Barbary i 
Mirosława z prośbą o bł. Boże dla małżonków i 
syna Daniela; 7.30  + Krystynę Paska; 18.00 + 
R-ców Mariannę i Kazimierza oraz Andrzeja i 
Ryszarda Trzochów. + Ludwika Czajkę. + Alicję 
Kawka (zm. w USA) oraz jej r-ców Bronisława 
i Helenę Rafałów.
Czwartek 2.08. 
7.00  + Krystynę Paska; 7.30 + Antoninę Fogiel 
(17 r. śm.) oraz cr. Koziełłów i Gałązków; 18.00 
+ Michalinę i Władysława Majewskich. 
Piątek 3.08. 
7.00 + Zygmunta Szymańskiego (18 r. śm.) i jego 
rodziców; Franciszka i Juliannę Maśniaków oraz 
Henryka Parzyszka;  7.30 + Kazimierza Drewicza, 
Franciszkę i Wacława Drewiczów, Cecylię i 
Stanisława Ornatów; 18.00 Dziękczynna w 16 r. 
Ślubu Marii i Jacka Kachniarzów z prośbą o bł. 
Boże i opiekę MB dla jubilatów oraz ich dzieci 
Marty i Maćka.
Sobota 4.08.
7.00 + dziękczynna w 1 r. Ślubu Anny i Rafała z 
prośbą o bł. Boże i opiekę MB; 7.30 + Mariannę, 
Jana, Adolfa, Stanisaława i Wacława; 16.00 Ślub: 
Marcin i Agnieszka; 17.00 Ślub: Ireneusz i Anna; 
18.00 Dziękczynna w 60 r. Ślubu Czesławy 
i Eugeniusza z prośbą o bł. Boże dla całej 
rodziny; Dziekczynna w 10 r. Ślubu Anny i Piotra 
Orłowskich z prośbą o bł. Boże dla jubilatów i 
dzieci; 19.00 Ślub: Dubiński i Marchlewska.

Niedziela 5.08. - 18 niedziela zwykła
7.00 + Jadwigę i Stanisława Czaplińskich; 8.30 
+ Władysława Komara i jego rodziców oraz 
Barbarę i Jana Strockich; 10.00 + Jana Dańskiego 
(5 r. śm.); 11.30 + Zofię Popis (w r. śm.) Wacława 
i cr. Popisów i Gajewskich; 13.00 Za Parafian; 
18.00 O bł. Boże i opiekę MB dla Karola, Jakuba, 
Wiktora, Igora i ich rodziców.

Ogłoszenia duszpasterskie 29.07.2007.  
XVII Niedziela Zwykła

wMija połowa wakacji. Z Warszawy i z  różnych 
zakątków naszej ojczyzny wyruszają piesze 
pielgrzymki na Jasną Górę. Korzystając z 
wolnego czasu, pamiętajmy o tych, którzy 
niejednokrotnie w trudnych warunkach wędrują 
do Matki Bożej, niosąc zapewne także nasze 
prośby i intencje. Niech Pan da im sprzyjającą 
pogodę i zdrowie na czas pielgrzymowania.
wW tym tygodniu w środę rozpoczyna się 
sierpień, miesiąc szczególny z racji religijnych 
i patriotycznych. Jest to miesiąc trzeźwości 
narodowej, której patronuje święty Maksymilian 
Maria Kolbe. Warto pamiętać, że podejmowanie 
takich wyrzeczeń jest szczególną aktywnością 
ludzkiego ducha. Niejednokrotnie Pan wysłuchuje 
naszych modlitw, o ile te poparte są rozmaitymi 
wyrzeczeniami.
wPierwszego sierpnia obchodzimy 63. rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego. Poległym 
za wolność ojczyzny winni jesteśmy naszą modli-
tewną pamięć.
wDrugiego sierpnia we wszystkich kościołach 
parafialnych można uzyskać Odpust Porcjunkuli 
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pod zwykłymi warunkami: nawiedzenie kościoła, 
przyjęcie Komunii św. (jeśli trzeba – spowiedź), 
modlitwa w intencji Ojca św. i brak przywiązania 
do grzechu.
wW tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, 
piątek i sobota miesiąca. W pierwszy piątek (3 
sierpnia) spowiedź popołudniowa od godz. 17.00.
wZa tydzień przypada Pierwsza Niedziela miesiąca. 
Po Mszy św. o godz. 13.00 Adoracja Najśw. 
Sakramentu (bez procesji).    
wRównież w niedzielę za tydzień o godz. 17.00 
w salce na plebani spotkanie dla rodziców i 
chrzestnych przed chrztem dzieci.
wW tygodniu, który rozpoczynamy przypada 
wiele wspomnień świętych. We wtorek 31 lipca 
wspominamy świętego Ignacego Loyolę (1491-
1556), założyciela zasłużonego dla Kościoła 
i naszej ojczyzny Zgromadzenia Jezuitów. W 
środę 1 sierpnia wspominamy świętego Alfonsa 
Marię Liguoriego (1696-1787), biskupa i Doktora 
Kościoła, założyciela Redemptorystów. Święty 
Alfons zasłynął jako gorliwy misjonarz, kaznodzieja 
i spowiednik. Jest też jednym z największych 
pisarzy chrześcijaństwa. W czwartek 2 sierpnia, 
mimo że nie jest to wspomnienie obowiązkowe, 
warto pamiętać o błogosławionym Auguście 
Czartoryskim (1858-1893), który jest przykładem 
wyrzeczenia się światowych zaszczytów dla Chry-
stusa. Zaszczyty księcia z polskiego rodu zamienił 
na życie w zgromadzeniu salezjańskim. Natomiast 4 
sierpnia, w sobotę, przypada wspomnienie świętego 
Jana Marii Vianneya (1786-1859), proboszcza z 
Ars. Swoją miłością, surową pokutą i wytrwałą 
modlitwą dokonał nawrócenia obojętnych religijnie 
parafian. Jego uboga, prowincjonalna parafia 
z czasem stała się ośrodkiem promieniującym 
duchowością na całą Francję. 

3l         lipca obchodzimy 
wspomnienie    św. 
Ignacego z Loyoli 
założyciela Instytutu 
T o w a r z y s t w a 
Jezusowego,    (które-
go członkowie są 
popularnie   nazywa-
ni „Jezuitami”). 
W zamku Loyola 

w kraju Basków (w Hiszpanii) w roku 
1491 rodzi się Iňigo López de Loyola. 
Od roku 1517 Jako rycerz służy wicekrólowi 
Nawarry. 20 maja 1521 roku zostaje poważnie 
ranny (ma strzaskaną nogę) w czasie obrony 
Pompeluny. Jego życie jest zagrożone. 
Powrócił do zdrowia dzięki szczególnej łasce 
Bożej.

Doświadczenie cierpienia, samot
ności długich nocy i dni spędzonych 
w rodzinnym zamku, wprowadziło 
go w inną rzeczywistość, dotąd dla niego 
ukrytą, rzeczywistość duchową, która stała 
się początkiem jego duchowej wędrówki. 
Przykuty do miejsca z powodu cierpienia 
odkrył Boga, który go wzywał na pielgrzymi 
szlak. Po odzyskaniu zdrowia wyruszył 
z domu rodzinnego i wędrował pieszo, albo 
na mule drogami Hiszpanii, Włoch, Ziemi 
Świętej. 

Już na początku pielgrzymiego szlaku Bóg 

ponownie w sposób radykalny wszedł w jego 
życie. To była w Manresie, małej miejsco
wości w pobliżu Barcelony. pobyt przedłu
żył się do prawie roku, był to rok gruntownej 
formacji duchowej, kiedy Bóg prowadził 
go „jak nauczyciel prowadzi ucznia”. Wtedy 
właśnie Iňigo (późniejszy Ignacy) przeszedł 
własne ćwiczenia duchowe, które dawał mu 
sam Bóg. Nie da się zrozumieć św. Ignacego 
bez tych doświadczeń mistycznych. Mocą 
doświadczeń, które przeszedł i które później 
zebrał w książeczce „Ćwiczenia Duchowne”, 
jak powiedział papież Pius XII: „Ignacy 
szedł za Jezusem aż na sam szczyt miłości”. 
Jednym z ważnych narzędzi apostolskiego 
zaangażowania były Ćwiczenia duchowne, 
których udzielał Iňigo, już w okresie studiów, 
różnym osobom. 

W Ćwiczeniach Duchownych św. 
Ignacy zawarł propozycję duchowej drogi 
dla każdego: kapłanów, zakonników, 
sióstr zakonnych oraz świeckich żyjących 
w małżeństwie czy samotności. papież Jan 
Paweł II zachęcał do korzystania z nich, ponie
waż są skutecznym lekarstwem „na choroby 
współczesnego człowieka pociągniętego 
przez wichry ludzkich przeżyć do życia poza 
sobą, zaabsorbowanego rzeczami zewnętrz
nymi” i wyrażał również pragnienie aby te 
Ćwiczenia stały się „kuźnią nowych ludzi, 
autentycznych chrześcijan, zaangażowanych 
apostołów”.

Ćwiczenia Duchowne stają się duchową 
drogą chrześcijanina, który pragnie żyć 
coraz bliżej Boga i coraz pełniej służyć Mu 
w Kościele. Ich wartość i znaczenie ukazuje 
się w połączeniu dwóch rzeczywistości; 
widzialnej i niewidzialnej. Wymiar widzialny 
obejmuje ich wewnętrzną dynamikę, na którą 
składają się usystematyzowana modlitw, 
pewne odosobnienie i kierownictwo 
duchowe. Wymiar niewidzialny wskazuje 
na działanie łaski Bożej, która przemienia 
człowieka.

Całe Ćwiczenia Duchowne mają              
wewnętrzną dynamikę i logikę. Św. Ignacy 
wyróżnia w nich cztery części. Pisze: 
„pierwsza część mianowicie, jest rozważaniem 
i kontemplowaniem o grzechach; część 
druga jest o życiu Chrystusa Pana naszego 
aż do Niedzieli Palmowej włącznie; część 
trzecia o Męce Chrystusa Pana naszego; 
czwarta wreszcie o Zmartwychwstaniu 
i o Wniebowstąpieniu, z dodaniem trzech 
sposobów modlitwy”. Poszczególne części 
nazywa Tygodniami.

Pierwszy Tydzień Ćwiczeń Duchownych 
poprzedzony jest Fundamentem. Celem tego 
wstępnego etapu jest ukazanie właściwej 
perspektywy: człowiek jest stworzeniem, 
Bóg jest Stwórcą. Wszystko co człowiek 
otrzymuje od Boga, jest Jego darem i dla
tego winien się tym posługiwać tak, aby jak 
najbardziej zbliżyć się do swego Stwórcy. 

Istotny jest klimat miłości, w którym czło
wiek uczy się być wolnym. Celem ćwicze
nia Fundamentu jest „oddanie się w ręce 
Boga”, który w miłości prowadzi człowieka. 
Pierwszy Tydzień Ćwiczeń jest drogą zrywa
nia z grzechem i oczyszczania się z wszel
kiego grzechu oraz prowadzi do głębokiego 
nawrócenia. Chrześcijanin porządkuje swoje 
życie i powierza się Bogu w pełnej dyspo
zycyjności, co jest znakiem gruntownego 
oczyszczenia przez zanurzenie się w Bożym 
miłosierdziu.

Drugi Tydzień Ćwiczeń jest czasem szcze
gólniejszego poszukiwania woli Bożej i peł
nienia jej, dlatego podczas tego Tygodnia 
Ćwiczeń człowiek dokonuje wyboru co do ro
dzaju życia, albo podejmuje reformę dotych
czasowego stylu życia. Jezus Chrystus staje 
w centrum całego doświadczenia duchowego 
człowieka.

Trzeci Tydzień Ćwiczeń jest rozważaniem 
i kontemplacją „jak Bóstwo ukrywa się, 
a mianowicie, jak mogąc zniszczyć nieprzy
jaciół swoich, nie czyni tego i jak zezwala, 
aby tak okrutnie cierpiało jego człowieczeń
stwo najświętsze”

Czwarty Tydzień Ćwiczeń jest to czas zjed
noczenia z Chrystusem Zmartwychwstałym. 
Wyjście z siebie i życie w tajemnicy 
Zmartwychwstałego i misja w Duchu 
Świętym są istotnymi elementami tego du
chowego doświadczenia.

Ćwiczenia duchowne św. Ignacego otrzy
mały szczególne błogosławieństwo kilku pa
pieży.

Zasada pierwsza i podstawowa
Fundament Ćwiczeń duchownych

Człowiek po to jest stworzony, aby 
Boga, Pana naszego chwalił, czcił i Jemu 
służył, a przez to zbawił duszę swoją.

Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stwo
rzone dla człowieka i aby mu pomagały 
do osiągnięcia celu, dla którego jest on stwo
rzony.
Ø Z tego wynika, że człowiek ma korzys

tać z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one 
pomagają do jego celu, a znów w całej tej 
mierze powinien się od nich uwalniać, w ja
kiej są mu przeszkodą do tegoż celu.
Ø I dlatego trzeba nam stać się ludź

mi obojętnymi, [wolnymi, nie robiącymi 
różnicy] w stosunku do wszystkich rzeczy 
stworzonych, w tym wszystkim, co podlega 
wolności naszej wolnej woli, a nie jest jej za
kazane [lub nakazane], tak byśmy z naszej 
strony nie pragnęli więcej zdrowia niż cho
roby, bogactwa [więcej] niż ubóstwa, zasz
czytów [więcej] niż wzgardy, życia długiego 
[więcej] niż krótkiego, i podobnie we wszyst
kich innych rzeczach.
Ø [Natomiast] trzeba pragnąć i wybierać 

jedynie to, co nam więcej pomaga do celu, 
dla którego jesteśmy stworzeni.


