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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Dn 7,9-10.13-14 (2P 1,16-19); Ps 97,1-
2.5-6.9; Mt 17,5c; Łk 9,28b-36; WT.:Lb 12,1-13; 
Ps 51,3-6.12-13; Ps 130,5; Mt 15,1-2,10-14; 
ŚR.: Lb 13,1-2a.25-14,1.26-30.34-35; Ps 106,6-
7a.13-14.21-23; Łk 7,16; Mt 15,21-28; CZ.: Oz 
2,16b.17b.21-22; Ps 45,11-12.14-17; Mt 25,1-13 
lub Mt 16,24-27; PT.: Mdr 3,1-9 (2 Kor 9,6-10); Ps 
112,1-2.5-9; J 12,26; J 12,24-26; SB.: Pwt 6,4-13; 
Ps 18,2-3.7.47.51; 2 Tm 1,10b; Mt 17,14-20.
(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 KOHELETA (Koh 
1,2;2,21-23)
Marność nad marnościami, powiada Kohelet, 
marność nad marnościami, wszystko marność. 
Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza 
się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój 
musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w 
nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż 
bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu 
i z pracy ducha swego, w której mozoli się pod 
słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem i 
zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego 
nie zazna spokoju. To także jest marność.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO KOLOSAN (Kol 3,1-5.9-11)
Bracia: Jeśliście razem z Chrystusem powstali 

z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie 
przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. 
Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na 
ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte 
z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, 
nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie 
się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co jest 
przyziemne w waszych członkach: rozpuście, nie-
czystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo 
ona jest bałwochwalstwem. Nie okłamujcie się na-
wzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowie-
ka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który 
wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, 
według obrazu Tego, który go stworzył. A tu już nie 
ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, 
barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz 
wszystkim we wszystkim jest Chrystus.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
ŁUKASZA (Łk 12,13-21)
Ktoś z tłumu powiedział do Jezusa: "Nauczycielu, 
powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną 
spadkiem". Lecz On mu odpowiedział: "Czło-
wieku, któż Mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą 
nad wami?" Powiedział też do nich: "Uważajcie 
i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy 
ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest 

zależne od jego mienia". 
I powiedział im przypowieść: "Pewnemu za-
możnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I 
rozważał sam w sobie: «Co tu począć? Nie mam 
gdzie pomieścić moich zbiorów». I rzekł: «Tak 
zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe 
i tam zgromadzę wszystko zboże i moje dobra. I 
powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na dłu-
gie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj». 
Lecz Bóg rzekł do niego: «Głupcze, jeszcze tej 
nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc 
przypadnie to, coś przygotował?» Tak dzieje się z 
każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest 
bogaty przed Bogiem".

Intencje Mszy œw. od 05.08 do 12.08.2007 r.
Niedziela 5.08. - 18 niedziela zwykła
7.00 + Jadwigę i Stanisława Czaplińskich. 8.30 + 
Władysława Komar (w 26 r. śm.) 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.
Poniedziałek 6.08. - Przemienienie Pańskie
7.00 + Krystynę Paska. 7.30 + Szczepana i 
Jadwigę  Godlewskiech. 18.00 + Annę i Piotra 
i cr. Parakiewiczów, Helenę i Adama i cr. 
Radziwon, Irenę i Zygmunta i cr. Olszewskich.
Wtorek 7.08.
7.00 O Boże błog. dla Anny i Roberta w 3 r. ślubu. 
7.30. 18.00 + Mariana Więckowskiego w 16 r. 
śm., cr. Więckowskich i Poniatowskich.
Środa 8.08.
7.00 + Piotra Kolińskiego w 3 r. śm. 7.30. 
18.00 Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy; 
+  Danutę Księżak w 6 r. śm.; + Zdzisława 

Lewińskiego (5 r. śm.), Bolesława Lewińskiego 
(33 r. śm.) Antoniego Zarokczyńskiego (35 r. 
śm.).
Czwartek 9.08. 
7.00; 7.30; 18.00 + Romana Skarżyńskiego i cr. 
Skarżyńskich.
Piątek 10.08. 
7.00 + Genowefę  Jasińską. 7.30 + Marię, Józefa 
i Helenę Zapaśnik, Józefa Bondera. 18.00 
Dziękczynno-błagalna o Boże błog. i opiekę M. 
Bożej dla Marianny i Pawła w 16 r. ślubu.
Sobota 11.08.
7.00 Dziękczynna w 56 r. ślubu Reginy i Mariana 
i w 4 r. ślubu Agnieszki i Bartłomieja z prośbą 
o bł. Boże i opiekę M. Bożej. 7.00 + Wacława 
Zawada. 7.30 + Grzegorza Barana w 8 r. śm. 
i Stanisława Rychlewskiego w 11 r. śm. 17.00 
Msza ślubna pp. Anny Krupa i Tomasza Drewicz. 
18.00 + Jadwigę i Aleksandra Strzeszewskich. 
19.00 Msza ślubna pp. Sylwii Łoska i Łukasza 
Nowakowskiego.
Niedziela 12.08. - 19 niedziela zwykła
7.00 + Stanisława (w 8 r. śm) i Władysławę 
Wiśnickich i ich rodziców. 830 + Marię, Juliana 
i Andrzeja Janczewskich. 10.00 + Mariannę w 50 
r. śm. i Franciszka Chmielak. 11.30 Dziękczynno-
błagalna w 10 r. ślubu Agnieszki i Michała oraz 
Renaty i Arkadiusza z prośbą o bł. dla dzieci. 
13.00 Za Parafian; 18.00 + Henryka w 11 r. śm., 
Jana i Jadwigę Chamerskich.

Ogłoszenia duszpasterskie 05.08.2007.  
XVIII Niedziela Zwykła

wDziś przypada 18. niedziela w ciągu 
roku. W wielu kościołach jest to niedziela 
comiesięcznej adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Naszą pamięcią  modlitewną 
ogarniamy pielgrzymów zdążających na Jasną 
Górę. Polecamy również Bogu korzystających 
z urlopów i wakacji, ale także tych, dla  których 
jest to czas ciężkiej pracy na roli; módlmy 

się zwłaszcza o sprzyjającą plonom pogodę. 
Wśród naszych modlitw poczesne miejsce 
niech  zajmie gorąca prośba o trzeźwość 
w naszym narodzie.
wDzisiaj przypada Pierwsza Niedziela 

miesiąca. Po Mszy św. o godz. 13.00 Adoracja 
Najśw. Sakramentu (bez procesji).    
wRównież dzisiaj o godz. 17.00 w salce 

na plebani spotkanie dla rodziców i chrzestnych 
przed chrztem dzieci.
wNasza Diecezja włącza się w ogólnopolską 

z b i ó r k ę  o f i a r  d o  p u s z e k  n a  r z e c z 
poszkodowanych przez trąbę powietrzną 
w okolicach Częstochowy oraz na terenach 
innych diecezji. Pragniemy także okazać 
pomoc rodzinom ofiar i poszkodowanych 
w katastrofie autokarowej pod Grenoble. 
Dzisiaj są zbierane przed kościołem ofiary 
do puszek na ten cel.
w Ta c a  z a  t y d z i e ń  p r z e z n a c z o n a 

jest we wszystkich kościołach w Polsce 
na Katolicki Uniwersytet Lubelski. W naszej 
parafii w tym dniu będziemy gościć siostrę 
Sabinę Gruszkowską – Salezjankę pracującą 
w Berdyczowie na Ukrainie. Opowie ona 
o pracy duszpasterskiej na dawnych Kresach 
Wschodnich i po Mszach św. będzie zbierała 
ofiary na misje na wschodzie.
w Jutro, 6 sierpnia, przypada święto 

Przemienienia Pańskiego. Wydarzenie  
na górze Tabor umocniło wiarę Apostołów. 
Jest ono również dla nas zaproszeniem 
do prowadzenia intensywnego życia 
wewnętrznego, poznawania  Boga na drodze 
sakramentów i modlitwy. Jezusowa przemiana 
wzywa,  abyśmy i my przemieniali swe życie. 
Istnieje piękny zwyczaj, aby wspominając 
tajemnicę Przemienienia, upraszać łaskę 
przemiany życia tym, którzy jej najbardziej 



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

Na 9 sierpnia przypada wspomnie-
nie liturgiczne siostry Teresy Benedykty 
od Krzyża.

Jan Paweł II dokonał beatyfikacji 
Edyty Stein, siostry Teresy Benedykty 
od Krzyża podczas Mszy św. na stadionie 
w Mungersdorf w Kolonii dnia 1 maja 
1987 roku.

BŁ. EDYTA STEIN (1891-1942)
Ks. Wincenty Zalewski SDB, Święci na każdy dzień, 
Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1998, s. 458.

Siostra Teresa Benedykta od Krzyża, 
filozof, karmelitanka, męczennica. 

Była najmłodszą z jedenaściorga dzie-
ci głęboko wierzącej rodziny żydowskiej. 
Przyszła na świat 12 października 1891 
roku we Wrocławiu. Chociaż w domu 
gorliwie przestrzegano przepisów wy-
znawanej religii, Edyta popadła już dość 
wcześnie w zobojętnienie religijne. Jako 
piętnastoletnia uczennica gimnazjum po-
stanowiła już więcej się nie modlić. Mając 
20 lat uważała się za ateistkę. Przez cale 
życie pozostawała jednak pod silnym wra-
żeniem głębokiej religijności swojej matki. 
Ojca straciła bardzo wcześnie. 

W okresie, gdy studiowała psycho1o-
gię, fi1ozofię, historię i 1iteraturę niemie-
cką na uniwersytetach we Wrocławiu, Ge-
tyndze i Fryburgu – w jej życiu nie było 
miejsca dla Boga. Zgodnie ze swoimi 
wielkimi zdolnościami intelektualnymi, 
nie chciała przyjmować nic, jeżeli nie zba-
dała tego gruntownie sama. Dlatego tak 
usilnie poszukiwała prawdy. „Poszukiwa-
nie prawdy było moją jedyna modlitwą“ 
– pisała później. 

W latach 1913 – 1915 studiowała w Ge-
tyndze fenomenologię u Edmunda Husser-
la. W 1915 roku zdała egzamin państwowy 
z propedeutyki, filozofii, historii, niemie-
ckiego. Po czym wykładała te przedmioty 
we wrocławskim gimnazjum. 

Po roku została już asystentką Edmun-
da Husserla we Fryburgu, a w 1917 roku 
doktoryzowała się u niego z filozofii. Przy-
jaźniła się też z uczniami Husserla, miedzy 
innymi z Romanem Ingardenem. Pod sil-
nym wpływem mistrza i jego szkoły feno-
menologicznej, Edyta Stein coraz bardziej 
poświęcała się filozofii, ucząc się patrzenia 
na wszystko bez uprzedzeń. Dzięki pozna-
niu w Getyndze Maxa Schelera – po raz 
pierwszy poznała idee katolickie. „Bariery 
uprzedzeń racjonalistycznych, wśród któ-
rych wyrosłam nie wiedząc o tym, upadły 
– świat wiary stanął nagle przede mną“ 
– tak sama napisała o tym doznaniu. 

Dość długo trwały jej wewnętrzne zma-
gania z sobą, dopiero lektura autobiogra-
ficznego dzieła Życie św. Teresy z Avi-
la przekonała ją o prawdziwości wiary. 
Przeczytała tę książkę w ciągu jednej nocy 
i wreszcie – szukając prawdy – znalazła 
Boga i Jego miłosierdzie. Poprosiła wów-
czas o Chrzest święty i pociągnęła swoim 

zapałem siostrę – Różę. 
W 1921 roku – mimo niechętnej posta-

wy matki – przyjęła Chrzest święty, na któ-
rym otrzymała imię Teresa. Nie oznaczało 
to dla niej zerwania więzów z narodem 
żydowskim. Twierdziła, że właśnie teraz, 
gdy powróciła do Boga, poczuła się znów 
żydówką. Była świadoma, że przynależy 
do Chrystusa nie tylko duchowo, lecz tak-
że poprzez więzy krwi. 

W latach 1923 – 1931 wykładała w lice-
um i seminarium nauczycielskim w Spirze. 
W 1932 prowadziła wykłady w Instytucie 
Pedagogiki Naukowej w Monasterze, sta-
rała się łączyć naukę z wiarą i tak je prze-
kazywać słuchaczom. W tym czasie złoży-
ła trzy śluby prywatne i żyła już właściwie 
jak zakonnica, wiele czasu poświęcając 
modlitwie. Jednoczenie prowadziła bardzo 
wnikliwe studia nad spuścizną w. Toma-
sza z Akwinu, starając się objaśnić pewne 
elementy jego mistyki przy pomocy meto-
dy fenomenologicznej.

Reżim hitlerowski ustawą o eliminacji 
ze stanowisk państwowych osób pocho-
dzenia niearyjskiego, położył kres jej pra-
cy dydaktycznej i uniemożliwił starania 
o habilitację. 

Dnia 14 października 1933 roku wstą-
piła do Karmelu w Kolonii. 15 kwietnia 
następnego roku otrzymała habit karme-
litański. Gorąco pragnęła mieć udział 
w cierpieniu Chrystusa, dlatego jej jedy-
nym życzeniem przy obłóczynach było: 
„żeby otrzymać imię zakonne od Krzyża“. 
Jako siostra Benedykta od Krzyża zaczę-
ła pisać swoje ostatnie dzieło teologiczne 
Wiedza Krzyża, które pozostało nie do-
kończone.

21 kwietnia 1938 złożyła śluby wieczy-
ste, a 1 maja tegoż roku otrzymała czarny 
welon profeski z rąk ks. biskupa Stokumsa 
z Kolonii.

Przewidziała swoją męczeńską śmierć, 
pisząc kilka lat wcześniej w testamencie: 
„Już teraz przyjmuję z radością śmierć, 
którą Bóg dla mnie przeznaczył. Proszę 
Pana, aby zechciał przyjąć moje cierpienia 
i umieranie ku swojej chwale i uwielbie-
niu, za wszystkie intencje świętego Koś-
cioła“.

Z obawy przed nazistowskim reżimem, 
przełożeni wysłali ją do Karmelu holen-
derskiego w Echt. Jednak 2 sierpnia zo-
stała aresztowana przez Gestapo i wywie-
ziona do obozu zbiorczego w Weterbork. 
Opuszczając klasztor wzięła za rękę swoją 
siostrę Różę, mówiąc: „chodź, idziemy 
za nasz naród“. W ten sposób dała świa-
dectwo, że swoje cierpienia łączyła świa-
domie z ofiarą Chrystusa. 

7 sierpnia 1942 roku deportowano 
ją wraz z innymi żydowskimi więźniami 
do Oświęcimia, gdzie została zagazowana 
9 lub 10 sierpnia 1942 roku. Ścisłej daty 
nie sposób ustalić z powodu zatarcia śla-
dów zbrodni. 
 

Patroni Europy   
11.07   Św. Benedykt z Nursji (480 - 

547 r.), założyciel Zakonu Benedyktynów. 
Budowniczy kościoła i klasztoru na Monte 
Cassino, organizator życia zakonnego w 
zachodniej Europie. W 1964 roku papież 
Paweł VI ogłosił go głównym patronem 
Europy.

14.02 Św. Cyryl (827 - 869) i św. Me-
tody (820 - 885), misjonarze pochodzenia 
greckiego, zasłużeni w dziele wprowadza-
nia ziem słowiańskich do kręgu kultury 
chrześcijańskiej. Odegrali wybitną rolę w 
rozwoju piśmiennictwa słowiańskiego, ich 
działalność miała też znaczenie dla hamo-
wania ekspansji niemieckiej na Wschód. W 
1980 roku Jan Paweł II ogłosił ich współ-
patronami Europy.

23.07 Św. Brygida Szwedzka (1303 
- 1373), założycielka Zakonu Brygidek, 
słynęła z objawień i proroctw religijnych i 
politycznych (przepowiadała m.in. upadek 
i potępienie Zakonu Krzyżackiego); spisa-
ne teksty widzeń św. Brygidy są uznawane 
za najwybitniejsze dzieło średniowiecznej 
literatury szwedzkiej.

29.04 Św. Katarzyna ze Sieny (1347 - 
1380), włoska mistyczka i stygmatyczka, 
działała na rzecz przywrócenia pokoju we 
Włoszech i reformy kościoła. W 1939 roku 
ogłoszona patronką Włoch.

9.08 Św. Edyta Stein (siostra Benedykta 
od Krzyża 1891 - 1942), filozof i teolog. 
Pochodziła z rodziny żydowskiej, w 1921 
roku przyjęta katolicyzm, w 1933 wstąpiła 
do Zakonu Karmelitanek, w 1942 areszto-
wana przez Gestapo, zamordowana praw-
dopodobnie w obozie Auschwitz. Kanoni-
zowana przez Jana Pawła II w 1998 r.

potrzebują.
w W tym tygodniu przypada wiele 

wspomnień obowiązkowych. I tak 8 sierpnia, 
w środę, wspominamy świętego Dominika 
(ok. 1170-1221), prezbitera  i założyciela 
wielce zasłużonego dla Kościoła Zakonu 
Kaznodziejskiego,  zwanego od jego imienia 
dominikanami. W czwartek, 9 sierpnia, przypa-
da święto świętej Teresy Benedykty od Krzyża, 
dziewicy i męczennicy,  ogłoszonej przez 
Jana Pawła II patronką Europy. W piątek, 
10 sierpnia,  obchodzimy święto świętego 
Wawrzyńca, diakona i męczennika. Za pano-
wania cesarza Waleriana został skazany 
na okrutną śmierć przez spalenie  na kracie. 
Jego winą było to, że nie wydał władzom 
skarbu Kościoła, ale  rozdał go ubogim. 
W sobotę, 11 sierpnia, przypada wspomnienie 
świętej  Klary (1194-1253), dziewicy. Idąc 
za wzorem świętego Franciszka, wybrała  życie 
w ubóstwie i założyła zakon sióstr zwanych 
od jej imienia klaryskami. Ze względu 
na posiadany dar bilokacji - bycia jednocześnie 
w dwóch  miejscach - została ogłoszona 
patronką telewizji. 


