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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI SYRACHA (Syr 3,1718.20.28-29)
Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy,
kto jest prawy, będzie cię miłował. O ile wielki
jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana.
Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych
bywa chwalony. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło
korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieści,
a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIETEGO PAWŁA
APOSTOŁA DO HEBRAJCZYKÓW (Hbr
12,18-19.22-24a)
Nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego
ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do

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 16.0018.00. 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

Intencje Mszy œw. od 02.09. do 08.09.2007 r.
Niedziela 02.09. XXII zwykła
7.00 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (2 greg);
8.30 W int. pp. Marii i Józefa Domańskich
w 40 r. ślubu, dziękując za wszystko Bogu
z prośbą o wszelkie potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny; 10.00 + Bronisława
Zalewskiego, Stanisława, Józefę i Andrzeja
Kosieradzkich; 11.30 + Władysława i Zofię
Mroczek, cr. Mroczek i Miszczak; 13.00 W
intencji Parafian; 1800 + Stanisławę i Mikołaja
w 14 r. śm.
Poniedziałek 03.09.
7.00 + Mariana, Edwarda, Benedykta, Józefę
i Halinę Ciesielskich, Michała Wojda; 700 +
Aleksandrę i Stefana Ornoch (3 greg); 7.30
+ Bronisławę, Franciszka i Tadeusza Zawadzkich; 7.30 + Stefanię Pokorska; 18.00 +
Edwarda Zaprzałek w 47 r. śm., Jana i Teofilę
Syga.
Wtorek 04.09.
7.00 + Rozalię, Stanisława i cr. Ćmochów i
Parolów; 7.00 + Aleksandrę i Stefana Ornoch
(4 greg); 7.00 + Rozalię i Józefa Kurdej, Ste-

XXII Niedziela Zwykła

02.09.2007

grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż
wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich
nie mówił. Wy natomiast przystąpiliście do góry
Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem
niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na
uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych,
którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który
sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych,
które już doszły do celu, do Pośrednika Nowego
Testamentu - Jezusa.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO
ŁUKASZA (Łk 14,1.7-14)
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy
faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go
śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść,
gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: Jeśli cię kto zaprosi na
ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem
ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony
przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was
obu zaprosił, i powie ci: Ustąp temu miejsca; i
musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.
Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na
ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i

powie ci: Przyjacielu, przesiądź się wyżej; i spotka
cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników.
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Do tego
zaś, który Go zaprosił, rzekł: Gdy wydajesz obiad
albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół
ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów,
aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś
odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś
ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A
będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie
się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy
zmartwychwstaniu sprawiedliwych.

fanię i Stanisława Żołądek; 7.30 + Kunegundę
i Bolesława Gałkiewicz; 18.00 + Wiktorię,
Antoniego i Stanisława Cholewińskich.
Środa 05.09.
7.00 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (5 greg);
7.30 + Jadwigę, Józefa, Mariannę, Andrzeja,
Bolesława i cr. Drągów i Charchułów; 7.30
Dziękczynna w 20 r. ślubu pp. Justyny i
Krzysztofa Pawlikowskich, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny; 18.00
Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy ;
Dziękczynno – błagalna w 20 r. ślubu pp.
Marioli i Roberta Stępień z prośbą o Boże
błog. I opiekę Matki Bożej dla małżonków i
córek Anety i Liliany; + Emiliana, Stanisława,
Alicję, Adolfinę, Ludwika, Sewerynę i cr.
Domańskich; + Piotra Bardyszewskiego w 7
r. śm.; Stefana Górskiego, syna Zbigniewa,
Tadeusza Bajkowskiego.
Czwartek 06.09.
7.00 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (6 greg);
7.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i
opiekę Matki Bożej dla Janiny w 80 rocz.
urodzin; 18.00 + Bożenę, Tadeusza i Helenę
Liszewskich, Stanisławę i Alojzego Boguszów,
cr. Liszewskich i Boguszów.
Piątek 07.09.
7.00 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (7 greg);
7.00 + Stanisławę, Władysława i cr. Bogowiczów; 7.30 + Władysława Zięba w 7 r. śm.;
16.30 + Medarda Swebodzińskiego; 18.00
Msza św. zbiorowa; + Stefanię Pomykała/ +
Wojciecha Kawkę w 1 r. śm.
Sobota 08.09. - Święto Narodzenia NMP
7.00 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (8 greg);
7.00 + Irenę Kowalczyk w 30 r. śm.; 730 +
Czesława Belka w 18 r. śm., R-ców Zofię i
Aleksandra oraz Marię Belków, R-ców Helenę
i Grzegorza oraz Tadeusza Paduchów; 7.30
Dzięczynno-błagalna, o Boże błog. i opiekę
M.Bożej dla Ireny i Zbigniewa w 56 r. ślubu;

16.00 Msza ślubna: Krasucki - Łukaszewska;
1700 Msza ślubna: Piotr Maciej Olejniczak
– Ewa Rucińska; 18.00 + Józefa, Aleksandrę,
Antoniego i Tadeusza.
Ogłoszenia duszpasterskie 02.09.2007.
XXII Niedziela Zwykła
wDzisiaj podczas Mszy św. o godz. 10.00 i
11.30 naszą modlitwą obejmujemy młodzież i
dzieci, a także nauczycieli, katechetów, wychowawców i wszystkich pracowników oświaty.
Będziemy upraszać Boże błogosławieństwo
na czas żmudnego zdobywania wiedzy. Rodzicom przypominamy, że rodzina jest pierw
szym miejscem, w którym dzieci zdobywają
wychowanie, w tym też religijne. Szkoła, katecheza i Kościół stanowią w tym niezbędne
uzupełnienie, ale nie zastąpią rodziców.
Podczas zawierania sakramentu małżeństwa
składana była przysięga, w której małżonkowie
zobowiązywali się do katolickiego wychowania potomstwa. Do rodziców zatem należy
obowiązek towarzyszenia podczas formacji
religijnej dzieci i młodzieży.
wDzisiaj I Niedziela miesiąca (Adoracyjna)
– po Mszy św. o godz. 13.00 wystawienie
Najśw. Sakramentu i procesja Eucharystyczna. Po niej spotkanie Kół Żywego Różańca.
Również dzisiaj o godz. 17.00 konferencja
przygotowująca rodziców i chrzestnych do
chrztu dziecka.
wRozpoczęliśmy wrzesień, miesiąc kojarzący się z ważnym i tragicznym wydarzeniem
- początkiem drugiej wojny światowej. Pamiętajmy w naszych modlitwach o poległych
w 1939 roku.
wW tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Warto rozpocząć nowy
rok szkolny i katechetyczny z łaską uświęcającą. Jutro (w dniu rozpoczęcia Roku Szkolnego
będzie można się wyspowiadać rano od godz.
7.00 i po południu od godz. 17.00. Spowiedź
pierwszopiątkowa (7 września) rano oraz po

Nasza codzienna modlitwa
PN.: 1 Tes 4,13-18; Ps 96,1.3-5.11-13; Łk 4,18; Łk
4,16-30; WT.: 1 Tes 5,1-6.9-11; Ps 27,1.4.13-14;
Łk 7,16; Łk 4,31-37; ŚR.: Kol 1,1-8; Ps 52,10-11;
Łk 4,18; Łk 4,38-44; CZ.: Kol 1,9-14; Ps 98,2-6;
Mt 4,19; Łk 5,1-11; PT.: Kol 1,15-20; Ps 100,1-5;
J 8,12; Łk 5,33-39; SB.: Mi 5,1-4a (Rz 8,28-30);
Ps 13,6; Mt 1,1-16.18-23.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

południu od godz. 17.00.
wW sobotę 8 września obchodzimy jedno
z najstarszych świąt maryjnych - Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny. Przyjście na świat
Maryi zapowiada rychłe narodziny Zbawiciela.
Święto to w polskiej tradycji jest nazywane
Świętem MB Siewnej.
w Spotkania formacyjne w nowym roku
szkolnym: ministranci – sobota, godz. 9.30,
bielanki – sobota godz. 10.00. Zapraszamy
również kandydatów do ministrantów i bieli.
wZa tydzień podczas Mszy św. o godz. 11.30
odbędzie się poświęcenie podręczników i
przyborów szkolnych. Dotyczy to zwłaszcza
pierwszoklasistów, ale inne dzieci też mogą
przynieść swoje tornistry.
wOfiary zbierane na tacę za tydzień będą
przeznaczone na nasze Seminarium Duchowne.
wOd 28 września rozpoczyna się w naszej
parafii cykl Konferencji Przedmałżeńskich.
Spotkania będą się odbywały przez kolejnych
10 piątków o godz. 19.00 w salce na plebani.
wLiturgiczne wspomnienia w tym tygodniu:
w poniedziałek 3 września wspomnienie świętego Grzegorza Wielkiego (540-604), papieża
i Doktora Kościoła, którym kierował w burzliwym okresie wędrówki ludów. Pozostawia
po sobie wiele pism teologicznych i pastoralnych, zreformował też liturgię i wprowadził
zwyczaj mszy gregoriańskich ofiarowanych
za zmarłych.
wMożemy jeszcze w tym roku przyjąć jedną
lub dwie Msze św. gregoriańskie. Więcej o
Mszach św. gregoriańskich w dzisiejszym
biuletynie.
wOd jutra przyjmujemy intencje Mszy św.
na rok 2008.
wKomisariat Policji w Józefowie przypomina, by mieszkańcy naszego miasta zamykali na
noc drzwi balkonowe i okna. W ten sposób nie
zaprosimy złodziei do naszych domów.

Msza św. gregoriańska (gregorianka)
Wierni chrześcijanie cenią sobie odprawianie za
zmarłych Mszy św. gregoriańskich. Skąd takie zaufanie do tych Mszy św. i jaka jest nauka Kościoła w tej
sprawie ?
Od św. Grzegorza Wielkiego (540 - 604), papieża i
doktora Kościoła, pochodzi zwyczaj w Kościele Rzymskim odprawiania za zmarłych 30 Mszy św., zwanych
gregoriańskimi.
Kiedy papież ten był jeszcze opatem benedyktynów w
Rzymie, zmarł pewien zakonnik, przy którym znaleziono
pieniądze. W owych czasach uważane to było za wielkie
przestępstwo w zakonie. Św. Grzegorz dla przestrogi
innych nakazał ciało zmarłego pogrzebać poza klasztorem, w miejscu nie poświęconym. Pełen jednak troski o
duszę zmarłego zakonnika nakazał odprawić 30 Mszy
św., dzień po dniu. Kiedy odprawiała się ostatnia z nich,
zmarły zakonnik miał się ukazać opatowi i podziękować
mu za odprawione Msze św., oświadczając, że te Eucharystie. skróciły mu znacznie czas czyśćca.
Odtąd panuje przekonanie, że po odprawieniu
30 Mszy św. Pan Bóg w miłosierdziu swoim wybawi
duszę, za którą modlono się podczas nich i wprowadzi
ją do nieba.
Mszą św. Gregoriańska to 30 Mszy św. odprawianych
za zmarłego przez 30 kolejnych dni. Dla odprawiającego kapłana jest to pewna uciążliwość, bo poza
nieprzewidzianymi przeszkodami, nie może przerwać
ich odprawiania. Powszechnie Msze św. gregoriańskie
odprawiane są za jednego zmarłego.

Matka Teresa z Kalkuty (1910 - 1997)
5 września obchodzimy wspomnienie błogosławionej Teresy z Kalkuty.
Kobieta znana wszystkim jako Matka Teresa z Kalkuty urodziła się
26 sierpnia 1910 r. w należącym wówczas do Serbii mieście Skopje
(obecnie stolica Macedonii), jako Ganxhe - Agnieszka Bojaxhiu - trzecie,
najmłodsze dziecko Albańczyków Kole (Mikoiaj) i Drane Bojaxhiu.
Brat Lazer wspominał ją jako dziecko posłuszne i bardzo zdolne, od
najmłodszych lat chętnie uczestniczące w nabożeństwach. „Była lubianym dzieckiem o ujmującym poczuciu humoru. Uczyła się najpierw w szkole przyklasztornej, potem jednak wstąpiła do szkoły państwowej”. Umiała grać na mandolinie i była ogólnie muzykalna
- śpiewała z siostrą w chórze parafialnym przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W 1928 r. złożyła prośbę o przyjęcie do Zgromadzenia Sióstr Loretanek. O ich pracy pisali
z Bengalu księża jezuici. Zakon z siedzibą w Irlandii zajmował się kształceniem personelu dla
szkół elementarnych w Indiach.
26 września pojechała pociągiem do Rathfarnham koło Dublina - do macierzystego domu
Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Tam nauczyła się m.in. języka angielskiego, którym posługiwała
się potem przez całe życie.
12 października 1928 r. otrzymała habit, wstąpiła do postulatu i przybrała imię: Maria Teresa
od Dzieciątka Jezus - na cześć małej Teresy z Lisieux, wskazującej drogę do świętości przez
wierność w małych sprawach.
Kiedy 10 września 1946 r. jechała pociągiem do Darjeeling przeżyła coś, co nazwała potem
powołaniem w powołaniu. Usłyszała wyraźnie wewnętrzny głos, by porzucić wszystko i naśladując Jezusa zamieszkać na ulicach Kalkuty razem z nędzarzami, by im służyć. Jedyne, co mogła
zrobić, to odpowiedzieć „tak”. Wiedziała, że jest to Jego wola i że musi ją wypełnić.
Dopiero po 2 latach dostała pozwolenie na opuszczenie zakonu na rok. Kupiła na bazarze
trzy białe sari obrzeżone niebieskimi paskami, uszyte z najtańszej tkaniny. Niebieskie paski podobały się jej, bo błękit jest kolorem Najświętszej Maryi Panny. 16 sierpnia 1948 r. zmieniła swój
dotychczasowy habit na sari i cicho opuściła zakon. Udała się do Patny na kurs pielęgniarski, do
sióstr misji medycznej pracujących przy szpitalu Świętej Rodziny. Po kilku tygodniach wróciła do
Kalkuty.
Pierwszym jej domem był mały pokoik przy domu Św. Józefa, prowadzonym przez małe
siostry ubogie. Stąd wychodziła do slumsów w dzielnicy Motijhil, w sąsiedztwie szkoły, w której
pracowała przez 18 lat. Najpierw założyła tu szkołę dla biedoty, uczyła na podwórku dwudziestu
jeden uczniów pisząc patykiem po błocie. Myła te dzieci, odwiedzała chorych. Ludzie zaczęli jej
pomagać, jak mogli, ale wciąż była sama. Był to trudny dla niej okres. Wynajęła tam dwie rudery
- jedną na szkołę, drugą jako schronienie dla chorych i konających nędzarzy.
W marcu 1949 r. dołączyły do niej pierwsze współtowarzyszki, wywodzące się z dawnych
uczennic. Mottem stały się słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.
Siostry otworzyły Nirmal Hridaj - Dom Czystego (Niepokalanego) Serca DLA UMIERAJĄCYCH. Udzielano tu wszelkiej możliwej pomocy lekarskiej; ci zaś, którym nic nie mogło już pomóc, którzy żyli jak zwierzęta, mieli gdzie umrzeć z godnością - otoczeni miłością i czułością.
Następnie otworzyły Sisu Bharan - dom DLA DZIECI OPUSZCZONYCH, które Misjonarki
znajdowały na ulicy. Czasami jednak przynosili je sami rodzice. Misjonarki dbały, by otrzymały
jakieś wykształcenie, były finansowane przez bogatszych. Część została adoptowana, niektóre
wróciły do rodziców.
W Titlagarh Misjonarki otworzyły w marcu 1959 r. przychodnię DLA TRĘDOWATYCH. Choroba ta stanowiła szczególnie palący problem w samej Kalkucie i w okolicach. Mieszkało tam
około 30 000 chorych, izolowanych i „nieczystych”. Znaczna część przypadków wynikała z niedożywienia i niedostatecznej opieki lekarskiej. Siostry zakładały objazdowe przychodnie, by chorzy mogli do nich łatwiej dotrzeć. Starały się przywrócić im poczucie godności, przyuczały do
pracy zdolnych do niej. Założyły Sanri Nagar - Miasto Pokoju - osadę, gdzie trędowaci mogli żyć
z rodzinami.
W 1983 r. otrzymała z całego świata ponad sto próśb o otwarcie domów. W 1985 r. w Nowym
Jorku otworzyła hospicjum „Dar Miłości” dla mężczyzn chorych na AIDS - trąd Zachodu. W krajach dobrobytu, w wielkich miastach Europy i Stanów Zjednoczonych odkryła kolejne obszary
nędzy - ubóstwo duchowe, samotność, poczucie bycia niechcianym.
Szczególne znaczenie miała dla niej służba podejmowana w krajach komunistycznych. Marzyła o otwarciu placówki w Chinach, przybyła tam w końcu 1985 r.
Często powtarzała: „Ty umiesz to, czego ja nie umiem. Ja mogę zrobić to, czego ty nie
potrafisz - Razem możemy uczynić coś pięknego dla Boga”.
Zmarła 5 września 1997 r. Jej ciało wystawiono na widok publiczny w macierzystym domu
w Kalkucie. Pozostawiła po sobie ogromne dziedzictwo - blisko 4000 sióstr, ok. 400 braci, 20
kapłanów, 35 seminarzystów, ponad 600 domów w 127 krajach, niezliczone rzesze współpracowników i wolontariuszy. Siostry wraz ze współpracownikami dokarmiają rocznie pół miliona
rodzin, uczą 20 000 dzieci i opiekują się 90 000 trędowatych.
na podstawie: „Matka Teresa” Kathryn Spink oraz „Matka Teresa. Kiedy modlitwa staje się życiem”
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