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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

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 MĄDROŚCI (Mdr 
18,6-9)
Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym 
ojcom, by nabrali otuchy wiedząc niechybnie, jakim 
przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał 
ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym 
bowiem pokarałeś przeciwników tym uwielbiłeś 
nas, powołanych. Pobożni synowie dobrych skła-
dali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie Boskie 
prawo, że te same dobra i niebezpieczeństwa święci 
podejmą jednakowo. I już zaczynali śpiewać hymny 
przodków.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO HEBRAJCZYKÓW (Hbr 
11,1-2.8-19)
Bracia: Wiara jest poręką tych dóbr, których się 
spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, 
których nie widzimy. Dla niej to przodkowie 
otrzymali świadectwo. Przez wiarę ten, którego 
nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bo-
żego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w 
posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. 
Przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej 
jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z 
Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej 
obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego 
na silnych fundamentach, którego architektem i 
budowniczym jest sam Bóg. Przez wiarę także 
i sama Sara mimo podeszłego wieku otrzymała 
moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary 
Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka 

jednego, i to już niemal obumarłego, powstało 
potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, 
jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem 
morskim. (Koniec krótszej perykopy)
W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy 
tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z 
daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości 
i pielgrzymów tej ziemi. Ci bowiem, co tak mó-
wią, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę 
wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność 
powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest 
do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić 
imię ich Boga, gdyż przysposobił im miasto. Przez 
wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował 
Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, 
który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane 
było: "Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo". 
Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także 
umarłych, i dlatego odzyskał go jako podobieństwo 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
ŁUKASZA (Łk 12,32-48)
Gotowość na przyjście Pana
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie bój się, 
mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu 
dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i 
dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie 
niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie 
złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo 
gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. 
Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone 
pochodnie. A wy podobni do ludzi, oczekujących 
swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci; aby 
mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. 
Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czu-
wających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam 
wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a 
obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy 
o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich 
tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz 

wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, 
nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy 
też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie 
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie". 
Wtedy Piotr zapytał: "Panie, czy do nas mówisz tę 
przypowieść, czy też do wszystkich?" Pan odpo-
wiedział: "Któż jest owym rządcą wiernym i roz-
tropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, 
żeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy 
ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie 
przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: 
Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli 
ów sługa powie sobie w duszy: Mój pan ociąga 
się z powrotem - i zacznie bić sługi i służebnice, a 
przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego 
sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, 
której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi 
wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego 
pana, a nic nie przyrządził i nie uczynił zgodnie z 
jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który 
nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, 
otrzyma małą chłostę. 
Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się 
będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego 
żądać będą".

Intencje Mszy œw. od 12.08 do 19.08.2007 r.
Niedziela 12.08. - 19 niedziela zwykła
7.00 + Stanisława (w 8 r. śm) i Władysławę 
Wiśnickich i ich rodziców. 8.30 + 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.
Poniedziałek 13.08. 
7.00 + Halinę Kurowicką. 730. 18.00 + Jana i 
Zofię Winiarek.
Wtorek 14.08.
7.00 + Mariannę Szostek. 7.30 Eugeniusza Paska. 
18.00 Dziękczynna w 25 r. ślubu pp. Jolanty i 
Krzysztofa Drewicz z prośbą o Boże błog. dla 
Jubilatów i dzieci.
Środa 15.08. Uroczystość Wniebowzięcia 
NMP
7.00 + Mariannę Chajduk, syna Zbigniewa i 
wnuka Mariusza. 8.30 Dziękczynna w 55 r. ślubu 
pp. Haliny i Wacława Jakubowskich z prośbą o 
Boże błog. i opiekę MB dla małżonków i całej 
rodziny. 10.00 + Stanisławę, Ludwika i Henryka 
Witan, Sewerynę Bogucką, Gustawa Repsz, Lidię 
i Antoniego Jasińskich, Eugeniusza Książek i 
Zbigniewa Nowackiego. 11.30 Dziękczynno-
błagalna w 35 r. ślubu pp. Ewy i Kazimierza 
Kielan z prośbą o wszelkie potrzebne łaski i 
opiekę Matki Bożej. 13.00 Za Parafian. 18.00 + 
Mariannę, Stanisława Kowalczyk, cr. Kruków i 
Rogalów, Wacława Lesickiego.
Czwartek 16.08. 

7.00. 7.30 + Stanisława Gładeckiego w 30 
dzień po śm. 18.00 + Stanisława i Stanisławę 
Markiewicz, Franciszkę i Władysława Cydzik.
Piątek 17.08. 
7.00. 7.30. 18.00 + Jacka Myszkowskiego.
Sobota 18.08.
7.00 O błog. Boże dla pp. Iwony i Marka oraz dla 
całej rodz. w 28 r. ślubu. 7.00 + Anielę Tarasiuk w 
12 r. śm. 7.30 + Helenę i Piotra Hajęckich. 16.00 
W int. pp. Bożeny i Stanisława w 50 r. ślubu oraz 
w int. p. Emilii w 95 r. ślubu z prośbą o Boże 
błog. i wszelkie potrzebne łaski dla Jubilatów 
i całej rodziny. 17.00 Msza ślubna pp. Moniki 
Czajkowskiej i Artura Migdal. 18.00 O Boże 
błog. dla Urszuli Grabskiej w 18 r. Urodzin. 
18.00 W int. pp. Teresy i Andrzeja Michalczyk 
w 20 r. ślubu dziękczynna i z prośbą o wszelkie 
potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny.
Niedziela 19.08. - 20 niedziela zwykła
7.00 + Marię i Witolda Gawryjołek oraz Janinę 
Pyzel. 8.30 + Romana Katarskiego w 15 r. śm. 
10.00 Dziękczynno-błagalna w 18 r. urodzin 
Michała Zawady z prośbą o Boże błog i opiekę 
Matki Bożej. 11.30 + Jacka Skrzyniarza w 
16 r. śm. 13.00 Za Parafian; 1800 + Apolonię 
Ratkowską w 10 r. śm.

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Pwt 10,12-22; Ps 147,12-15.19-20; 2 Tes 2,14; 
Mt 17,22-27; WT.:Pwt 31,1-8; Pwt 32,3-4.7-9.12; Mt 
11,29ab; Mt 18,1-5.10.12-14; ŚR.: WNIEBOWZIĘCIE 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - msza wigilii: 1 Krn 
15,3-4.15-16; 16,1-2; Ps 132,6-7.9-10.13-14; 1 Kor 
15,54-57; Łk 11,28; Łk 11,27-28: msza w dzień: Ap 
11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Ps 45,7.10-12.14-15; 1 Kor 
15,20-26; Łk 1,39-56; CZ.: Joz 3,7-10a.11.13-17 
lub; Ps 114,1-6; Ps 119,135; Mt 18,21-19,1; PT.: 
Joz 24,1-13; Ps 136,1-3.15-18.21-24; 1 Tes 2,1-3; 
Mt 19,3-12; SB.: Joz 24,14-29; Ps 16,1-2.5.7-8.11; 
Mt 11,25; Mt 19,13-15.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie 
modlitwy codziennej).
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Ogłoszenia duszpasterskie 
12.08.2007.  XIX Niedziela Zwykła.

wSerdecznie witamy w naszej parafii 
siostrę Sabinę Gruszkowską – Salezjankę 
pracującą w Berdyczowie na Ukrainie. 
Opowie ona o pracy duszpasterskiej na 
dawnych Kresach Wschodnich i po Mszach 
św. będzie zbierała do puszki ofiary na misje 
na wschodzie.
wPrzypominamy, że sierpień jest miesią-

cem trzeźwości narodowej. Warto  pamiętać 
o tym nie tylko w modlitwach, ale dokony-
wać pewnych wyrzeczeń. Postawa absty-
nencji umożliwia budowanie przestrzeni, w 
której mogłyby odnaleźć się osoby pragnące 
zerwać z nałogiem bądź chcące skutecznego 
wytrwania w podjętych postanowieniach.
wTaca dzisiejsza przeznaczona jest we 

wszystkich kościołach w Polsce więc i u nas 
na Katolicki Uniwersytet Lubelski. 
wJutro przypada trzynasty dzień miesiąca, 

zapraszamy więc o godz. 19.00 na Nabożeń-
stwo Fatimskie – Różaniec i procesję. 
wWe wtorek, 14 sierpnia, wspominamy 

świętego Maksymiliana Marię Kolbego 
(1894-1941), kapłana i męczennika, wiel-
kiego czciciela Niepokalanej. Jego posta-
wę w obozie koncentracyjnym Auschwitz 
Jan Paweł II ujął w następujący sposób: 
„W tym miejscu straszliwej kaźni, która 
przyniosła  śmierć czterem milionom ludzi 
różnych narodów, ojciec Maksymilian Kol-
be odniósł duchowe zwycięstwa, podobne 
do zwycięstwa samego Chrystusa, oddając 
się dobrowolnie na śmierć w bunkrze głodu 
za brata".
wWkrótce osiągną swój cel pielgrzymki 

zmierzające z różnych zakątków  naszej 
ojczyzny na Jasną Górę. Trwajmy z nimi w 
modlitewnej jedności.
wW środę 15 sierpnia przypada Uroczy-

stość Wniebowzięcia Najświętszej  Maryi 
Panny zwana w tradycji polskiej Świętem 
Matki Bożej Zielnej. W naszej diecezji 
obchodzimy ten dzień jako Uroczystość 
Matki Bożej Zwycięskiej – Patronki Diecezji 
Warszawsko-Praskiej. Jest to Uroczystość 
kościelna i zarazem Święto Państwowe 
(Rocznica Cudu nad Wisłą). Zapraszamy 
więc do kościoła – Msze św. będą odpra-
wiane jak w każdą niedzielę, a więc: o 
godz. 700, 830, 1000, 1130,1300 i 1800. 
W tym dniu przychodzimy do kościoła z 
tegorocznymi plonami. Będzie tradycyjne 
poświęcenie zbóż, owoców, ziół i kwiatów. 
Chcemy na to święto pięknie udekorować 
kościół i ołtarz. Prosimy o przyniesienie 
(dziś jeszcze lub w poniedziałek) z waszych 
pól i ogrodów owoców, warzyw, zbóż i 
kwiatów. Będzie to prawdziwe złożenie 
Bogu ofiary z Jego darów, które wyrosły w 
waszych ogrodach.
wW tym tygodniu, w piątek 17 sierpnia, 

będziemy wspominać świętego  Jacka Od-
rowąża, polskiego dominikanina. Jego życie 
było poświęcone  misjom, głoszonym także 
poza granicami kraju, i przepełnione czcią 
dla  Matki Bożej.

 

15 VIII Wniebowzięcie 
Najświętszej Marii Panny.

Dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej 
Marii Panny ogłoszony został w konstytucji 
apostolskiej Munificentissimus Deus w 1950 
roku przez papieża Piusa XII. Po zakończe-
niu swojego ziemskiego życia Najświętsza 
Maria Panna została z ciałem i duszą wzięta 
do nieba. 
Kościoły wschodnie od V wieku obchodziły 
koimesis (gr. zaśnięcie) Najświętszej Maryi 
Panny. 
Święto nazywane jest także Świętem Matki 
Boskiej Zielnej. W Kościele jest obchodzo-
ne od V wieku n.e. W Polsce i w krajach 
europejskich czci się Matkę Boską Zielną 
jako patronkę ziemi. Wtedy też składa się 
Marii ofiary z darów ziemi: zioła, warzywa, 
kwiaty.
W niektórych rejonach Polski w czasie ob-
rzędów religijnych związanych z tym świę-
tem święci się wiązanki kwiatów. Wierzono, 
że taki bukiet nabiera mocy magicznych 
i leczniczych. Po poświęceniu bukiet prze-
chowywany był w domu.
Do dzisiejszego dnia używa się nazw ziół, 
które wywodzą się od Matki Boskiej. Dzie-
wannę wielkokwiatową często określano 
jako warkocze Matki Boskiej, traganek 
szerokolistny nazywany był włosami Matki 
Boskiej, dziurawiec zwyczajny to dzwonki 
Matki Boskiej, a krwiściąg lekarski to z kolei 
baranki Najświętszej Panny.

W całym kraju święto Matki Boskiej Ziel-
nej obchodzone jest bardzo uroczyście, 
jednak największe obchody mają miejsce 
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Odbywają 
się tam inscenizacje Zaśnięcia Marii oraz 
Jej Wniebowzięcia. 

15 Sierpnia to także święto państwowe 
związane z rocznicą Cudu Nad Wisłą 
(Święto Wojska Polskiego). Dzień 15 
sierpnia jest od 1992 roku dniem wolnym 
od pracy. Święto Sił Zbrojnych RP po raz 
pierwszy ustanowił Minister Spraw Woj-
skowych Stanisław Szeptycki rozkazem z 4 
sierpnia 1923 roku. Obchodzono je do 1947 
roku.
W sierpniu 1920 roku wojna polsko – bol-
szewicka przybrała niekorzystny dla Polski 
obrót. Księża nawoływali naród:
Wielkie niebezpieczeństwo nam zagraża! 
Na granicach Ojczyzny z mieczem i ogniem 
stoją moskiewskie hordy bolszewickie. Bo-
haterskie wojska nasze w śmiertelnej walce 
zmagają się z wrogiem... Przy pomocy Bożej 
możemy się od tej klęski uwolnić i wroga 
na ziemię naszą nie wpuścić, jeżeli przesta-
niemy waśnić się i kłócić i staniemy ramię 
przy ramieniu, jak jeden mąż w obronie 
ognisk naszych i zagonów naszych.
Przełomowym momentem wojny okazała 
się bitwa warszawska, rozegrana w dniach 
13-25.VIII.1920. Ciężar obrony stolicy 
spoczywał na wojskach gen. Józefa Hal-
lera. Po załamaniu się 14-15 sierpnia fron-
talnego ataku wojsk radzieckiego frontu 
nastąpił udany atak nad Wkrą armii gen. 
Wł. Sikorskiego. W komunikacie sztabu 
generalnego tego dnia zapisano słowa: “Ze 
szczególnym uznaniem należy podkreślić 
bohaterską śmierć ks. kapelana Ignacego 
Skorupki z V dywizji piechoty, który 
w stule i z krzyżem w ręku przodował 
atakującym oddziałom”.
Dnia 16.VIII znad Wieprza uderzyła gru-

pa manewrowa w składzie pięciu dywizji 
piechoty i brygady kawalerii, dowodzona 
osobiście przez Józefa Piłsudskiego. Grupa 
manewrowa przerwała front rosyjski, za-
jęła Podlasie i wyszła na tyły wojsk M.N. 
Tuchaczewskiego. Atakowane od południa 
i zachodu oddziały radzieckie zostały zmu-
szone do przekroczenia granicy pruskiej, 
część wojsk wycofała się na wschód. Edgar 
Vincent stwierdził iż Bitwa Warszawska 
była osiemnastą decydującą bitwą w dzie-
jach świata. 

Cud nad Wisłą można określić zwrotnym 
punktem w historii XX wiecznej Europy. 
Gdyby „czerwona inwazja” została zreali-
zowana mieli byśmy do czynienia z kolej-
nym rozbiorem Polski. Widmo komunizmu 
wisiało nad Europą. „Cud nad Wisłą” 
na szczęście się wydarzył. Wojsko Polskie 
jeszcze raz dało przykład wielkiego męstwa 
i odwagi. 
Corocznie 15 sierpnia odbywają się 
we wszystkich kościołach polowych w Pol-
sce uroczyste Msze Święte w intencji pole-
głych na polu chwały. 

Na pielgrzymkowym szlaku
Zamieszczamy klika zdjęć ze wsi Rożce pod Grój-
cem, gdzie był drugi nocleg pielgrzymkowy dwóch 
grup pod kierownictwem ks. Jerzego Sołtysiaka, 
które wyruszyły w niedziele z kościoła  Misjonarzy 
św. Rodziny w Świdrze (ok. 670 osób).

Namiotowe miasteczko pielgrzymów

Kuchnie polowe z posiłkiem

Marsz grupy pielgrzymkowej  
- na zdjęciu są też osoby z naszej parafii


