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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Sdz 2,11-19; Ps 106,34-37.39-40.43-44; 
Mt 5,3; Mt 19,16-22; WT.: Sdz 6,11-24a; Ps 
85,9.11-14; 2 Kor 8,9; Mt 19,23-30; ŚR.: Iz 9,1-
3,5-6; Ps 113;1-8; Łk 1,28; Łk 1,26-38; CZ.: Sdz 
11,29-39a; Ps 40,5.7-10; Ps 95,8ab; Mt 22,1-14; 
PT.: Ap 21,9b-14; Ps 145,10-13.17-18; J 1,49b; J 
1,45-51; SB.: Rt 2,1-3.8-11.4,13-17; Ps 128,1-5; 
Mt 23,9a.10b; Mt 23,1-12.
(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 JERAMIASZA (Jr 
38,4-6.8-10)
W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, któ-
rzy trzymali Jeremiasza w więzieniu powiedzieli 
do króla: Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę 
obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w 
tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich 
podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież 
pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia. 
Król Sedecjasz odrzekł: Oto jest w waszych 
rękach! Nie mógł bowiem król nic uczynić 
przeciw nim. Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili 
go, spuszczając na linach, do cysterny Malkia-
sza, syna królewskiego, która się znajdowała na 
dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie było 

wody, lecz błoto; zanurzył się więc Jeremiasz 
w błocie. wyszedł z domu królewskiego i rzekł 
do króla: Panie mój, królu! źle zrobili ci ludzie, 
tak postępując z prorokiem Jeremiaszem i wrzu-
cając go do cysterny. Przecież umrze z głodu w 
tym miejscu, zwłaszcza że nie ma już chleba w 
mieście. Rozkazał król Kuszycie Ebedmelekowi: 
Weź sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij proroka 
Jeremiasza z cysterny, zanim umrze.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO HEBRAJCZYKÓW (Hbr 
12,1-4)
Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, 
odłożywszy wszelki ciężar, [a przede wszyst-
kim] grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy 
wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. 
Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewo-
dzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą 
Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc 
na [jego] hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. 
Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony 
grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość 
przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na 
duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do przele-
wu krwi, walcząc przeciw grzechowi.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO ŁUKASZA (Łk 12,49-53)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Przy-
szedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo 
pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam 
przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. 
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? 
Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem 
pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: 
troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw 
trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; 
matka przeciw córce, a córka przeciw matce; 
teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw 
teściowej.

Intencje Mszy œw. od 19.08 do 26.08.2007r.
Niedziela 19.08.
7.00 + Marię i Witolda Gawryjołek oraz Ja-
ninę Pytel; 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 W intencji Para-
fian; 18.00 + Apolonię Ratkowską w 10 r. śm.
Poniedziałek 20.08. 
7.00 + cr. Marczuków, Krasackich i Nowińskich 
/ + Halinę Chojnacką; 7.30 + Bolesława No-
jek, jego syna Andrzeja Nojek, cr. Ciborków i 
Nojków; 18.00 + Stefanię Sokół (w 8 r.śm.), cr. 
Gorzkowskich i Sokół.
Wtorek 21.08.
7.00 + Józefa i Zofię Szostaków; 7.30 + Francisz-
ka Mazura w 20 r. śm.; 18.00 + Mariannę Gut 
w 36 r. śm., Mariana Kowalskiego w 4 r. śm., 
Jadwigę Krzyżańską w 2 r. śm.
Środa 22.08. - wspomnienie NMP Królowej
7.00 + Wojciecha Lachowicza; 7.30; 18.00 
Nowenna.

Czwartek 23.08. 
7.00; 7.30; 18.00 + Mariana (4 r.śm.), Rozalię i 
Aleksandra Litwiniuków.
Piątek 24.08. 
7.00 Dziękczynno – błagalna z racji 18 r. Urodzin 
Bartłomieja Michalczyka z prośbą o Boże błog. 
i opiekę MB dla niego i całej rodziny; 7.00 + 
Stanisława i Józefę Firląg, Józefa, Maksymiliana i 
Bronisławę Hajder, cr. Firlągów i Hajderów; 7.30 
+ Bronisławę i Józefata Kajków oraz Bronisława 
Celej; 18.00 + Stefanię, Władysława, Józefa, 
Janinę i Antoniego.
Sobota 25.08.
7.00 + Ks. prał. Ludwika Antolaka (z racji 
imienin)/ +Wacława Zawada; 7.30 + Ks. prał. 
Ludwika Antolaka (int.KŻR św. Faustyny)/ + 
Marię Belka; 16.00 Msza ślubna pp. Justyny 
Walczak i Grzegorza Janusza Boguckiego; 17.00 
Msza ślubna pp. Wioletty Bianki Teresińskiej i 
Patryka Sebastiana Schindlera; 18.00 + Zygmun-
ta Pejta w 5 r. śm.; 18.30 Msza ślubna pp. Pauliny 
Anny Masik i Grzegorza Błońskiego.
Niedziela   26.08.   Uroczystość Odpustowa 
Matki Bożej Częstochowskiej
7.00 + Józefę i Kacpra Książek, Henryka Zalew-
skiego, Katarzynę i Tomasza Firląg, cr. Majsz-
czyków; 8.30 Dziękczynna w 55 r. ślubu; 10.00 
+ Józefa Choroś w 17 r. śm.; 11.30 O zdrowie i 
Boże błog. Dla Wandy w 75 r. Urodzin; 13.00 W 
intencji Parafian; 18.00 + Janinę (w 20 r. śm.), 
Czesławę i Bolesława Krucz.
Ogłoszenia duszpasterskie 19.08.2007.  

XX Niedziela Zwykła
wSierpień to miesiąc, w którym szczególnie 

często oddajemy cześć Matce Bożej. Nie tak daw-
no przeżywaliśmy jedną z największych uroczy-
stości w Kościele – Wniebowzięcie Najświętszej 
Maryi Panny. W środę 22 sierpnia wspominamy 
Najświętszą Maryję Pannę Królową. Ten tytuł 
znajduje swoje uzasadnienie w tym, że Maryja 
jest Matką Chrystusa – Króla. Świadomość ta 
towarzyszyła wiernym Kościoła od najdawniej-

szych wieków. Przejawiało się to chociażby w 
tym, że wiele narodów i państw obierało Maryję 
za swoją królową, jak to uczynił chociażby król 
Jana Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w kate-
drze lwowskiej, dziękując za cudowne ocalenie 
podczas najazdu szwedzkiego. Oficjalnie fakt 
królowania Maryi w Kościele został uznany przez 
papieża Piusa XII w 1954 roku.
wUkoronowaniem tych świąt maryjnych 

(zwłaszcza w naszej parafii) będzie odpust pa-
rafialny – za tydzień 26 sierpnia. Główna Msza 
św. odpustowa – Suma zostanie odprawiona o 
godz. 13.00. Po sumie w procesji wokół kościoła 
będziemy chcieli podziękować za wszelkie łaski 
otrzymane od Boga przez przyczynę Maryi, 
którą w naszej parafii czcimy jak Matkę Bożą 
Częstochowską. Chcemy też prosić Boga o Jego 
błogosławieństwo w naszym życiu i w pracy. 
Zapraszamy wszystkich do udziału w procesji: 
Kościelną Służbę Porządkową, panów do nie-
sienia baldachimu i chorągwi, siostry Żywego 
Różańca, bielanki do sypania kwiatków, dzieci I 
Komunijne i rocznicowe do asysty. Zapraszamy 
młodzież, harcerzy, ministrantów – wszystkich. 
Każdy znajdzie właściwe sobie miejsce. Będzie 
to wyraz naszej wiary i naszego udziału w życiu 
parafii.
wTego samego dnia, dla uświetnienia ob-

chodów odpustowych będzie miało miejsce 
jeszcze jedno ważne wydarzenie w parafii. Po 
raz pierwszy w Józefowie, w ramach Między-
narodowego Festiwalu Organowego Johann 
Sebastian Bach 2007, w niedzielę za tydzień po 
Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się w naszym 
kościele koncert, w którym wystąpią: Małgorzata 
Urbaniak – Lehmann – sopran i Wiktor Łyjak 
– organy. Serdecznie zapraszamy, nie może nas 
zabraknąć na tym koncercie. Bliższe informacje 
na plakatach.
wW tym tygodniu przypadają liturgiczne 

wspomnienia następujących świętych: 20 sierp-
nia w poniedziałek wspominamy św. Bernarda, 
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opata cysterskiego i Doktora Kościoła. Był 
postacią ogromnego formatu, wpłynął znacząco 
na losy średniowiecznej Europy. Zasłynął też z 
wielkiego daru wymowy i gorliwej pobożności do 
Matki Bożej. We wtorek 21 sierpnia wspominamy 
świętego Piusa X, który słynął z wielkiej łagodno-
ści, odrodził życie eucharystyczne i wprowadził 
zwyczaj wczesnego przystępowania dzieci do 
pierwszej Komunii. W piątek 24 sierpnia przy-
pada święto św. Bartłomieja, Apostoła. Tradycja 
utrzymuje, że głosił Ewangelię na terenach 
Mezopotamii i Armenii. Tam też zginął śmiercią 
męczeńską poprzez obdarcie ze skóry. Święty 
Bartłomiej jest patronem garbarzy.
wPrzy wyjściu z kościoła harcerze z Otwocka 

zbierają do puszek ofiary, które chcą przekazać w 
Tanzanii do jednej z parafii prowadzonych przez 
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich.  Wyjeżdżają 
tam, by spełnić marzenie ich życia – zdobyć 
szczyt Kilimandżaro.

CUD NAD WISŁĄ
87 lat temu dokonał się Cud nad Wisłą.
Pokonaliśmy silnego i groźnego wroga, któ-

ry zagrażał naszej państwowości, naszej religii, 
naszej kulturze.

Dzisiaj potrzeba nam kolejnego Cudu nad 
Wisłą, byśmy mogli przezwyciężyć zagroże-
nia czasu obecnego, byśmy mogli w pełni żyć 
i rozwijać się jako chrześcijanie i Polacy.

Ten Cud potrzebny jest w sferze polity-
ki, by w Polsce partie wywodzące się z kręgu 
chrześcijańskiego (i nie tylko), chciały ze sobą 
rozmawiać z zachowaniem szacunku dla drugiej 
osoby, z zachowaniem godności, by druga oso-
ba była traktowana jak dziecko Boże umiłowane 
przez Boga. By metody, cele rządzenia, polityka 
zagraniczna były zgodne z Bożymi przykazania-
mi, bo tylko wtedy sam Bóg będzie błogosławił 
naszej ojczyźnie i bronił jej przed wszelkimi za-
grożeniami.

Cud nad Wisłą potrzebny jest w relacjach mię-
dzy firmami, w relacjach pomiędzy pracodawca-
mi i pracownikami, ten Cud potrzebny jest też 
w szpitalach, urzędach, w wojsku, w szkołach, 
na uczelniach.

Potrzebny jest Cud nad Wisłą w naszych ro-
dzinach i w sercach każdego z nas.

Módlmy się o ten Cud nad Wisłą, pragnijmy 
go, sprzyjajmy mu, nie bądźmy mu obojętni.

Nie bądźmy obojętni na inicjatywy, które po-
wstają wokół nas i które zbliżają nas do Boga:

- prawo do robienia zakupów w sklepach bez 
pornografii,

- prawo do świętowania niedzieli i dni świę-
tych dla zatrudnionych w handlu (i nie tylko),

- prawo do abstynencji alkoholowej (bez 
zmuszania do picia, bez wyśmiewania, że cała 
klasa na wycieczce pije, a ty nie),

- prawo do wolności wyznania, przekonań ... 
.

To co dobre, co wydaje się nam zgodne z wolą 
Bożą wspierajmy na wszelkie możliwe sposoby:

- przez modlitwę,
- dobrym słowem
- własnym działaniem
- cierpieniem ofiarowanym w danej intencji
- przez ogarnięcie ludzi, spraw strefą miłości 

a eliminowaniem grzechu, złości, nienawiści, 
pośpiechu, niepokoju.  

Najwyższy, wszechpotężny dobry Panie,
Twoja jest sława, chwała i cześć, i wszelkie błogosławieństwo.
Jedynie Tobie, Najwyższy, przystoją,
A żaden człowiek nie jest godzien nazwać Ciebie.
 Pochwalony bądź, Panie, z wszystkimi swymi twory,
Przede wszystkim z szlachetnym bratem naszym, słońcem,
Które dzień stwarza, a Ty świecisz przez nie;
I jest piękne i promienne w wielkim blasku;
Twoim, Najwyższy, jest wyobrażeniem.
 Pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego, księżyc, i nasze siostry, gwiazdy;
Tyś ukształtował je w niebie jasne i cenne, i piękne.
Pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego, wiatr,
I przez powietrze, i czas pochmurny i pogodny, i wszelki,
Przez które dajesz tworom swoim utrzymanie.
 Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą, wodę,
Co pożyteczna jest wielce i pokorna, i cenna, i czysta.
Pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego, ogień,
Którym oświecasz noc,
A on jest piękny i radosny, i silny, i mocny.
 Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię,
Która nas żywi i chowa,
I rodzi różne owoce z barwnymi kwiaty i zioły.
Pochwalony bądź, Panie, przez tych, co przebaczają dla miłości Twojej
I znoszą słabość i utrapienie.
 Błogosławieni, którzy wytrwają w pokoju,
Gdyż przez Ciebie, Najwyższy, będą uwieńczeni.
Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą, śmierć cielesną,
Której żaden człowiek żywy ujść nie może;
Biada tym, co konają w grzechach śmiertelnych;
 Błogosławieni, którzy znajdą się w Twej najświętszej woli; 
Bowiem śmierć wtóra zła im nie uczyni.
Chwalcie i błogosławcie Pana, i czyńcie Mu dzięki,
I służcie Mu z wielką pokorą.

Foto: Norbert Przyborowski

Uroczystość przy Pomniku Lotników Alianckich 14 sierpnia. 
Zdjęcie przedstawia program artystyczny w wykonaniu harcerzy Szczepu ZHP Józefów im. por. R. G. Hamiltona.
Otoczmy modlitwą i z szacunkiem wspominajmy ludzi, którzy nieśli nam wolność spod niemieckiej okupacji.

Modlitwa - pieśń św. Franciszka z Asyżu

Tym.


