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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCIA (Wj 32,711.13-14)
Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł
do niego: Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się
lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej.
Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im
nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulanego
z metalu i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary,
mówiąc: Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do
Mojżesza: Widzę, że lud ten jest ludem o twardym
karku. Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby rozpalił
się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a
ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak
zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić:
Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi
Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej
wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama,
Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na
samego siebie, mówiąc do nich: Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie, i całą
ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom,
i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał
zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.
CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA (1 Tm 1,12-17)
Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą,
Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał
mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do
posługi mnie, ongiś bluźniercę, prześladowcę i
oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze. A
nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana
wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie
Jezusie. Nauka to zasługująca na wiarę i godna
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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 19.09. do 23.09.2007 r.
Niedziela 16.09. - 24 niedziela zwykła
7:00 + Helenę Cygan. 8:30 + Jana i cr, Mląckich.
8:30 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (Gr. 16).
10:00 Dz.-bł. w 24 r. ślubu Antoniny i Mieczysława z prośbą o bł. Boże dla całej rodziny. 11:30 +
Bronisławę, Jana i Stanisława. 13:00 Za Parafian.
18:00 Franciszka Stopę (9 r. śm.).
Poniedziałek 17.09. - św. Roberta Belamina bp
7:00 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (Gr. 17). 7:00
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całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł
na świat zbawić grzeszników, spośród których ja
jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia
po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus
pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla
tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia
wiecznego. A Królowi wieków nieśmiertelnemu,
niewidzialnemu, Bogu samemu - cześć i chwała
na wieki wieków! Amen.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO
ŁUKASZA (Łk 15,1-32)
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy,
aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni
w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi.
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich,
nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy
ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca
do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi
im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która
mi zginęła. Powiadam wam: Tak samo w niebie
większa będzie radość z jednego grzesznika, który
się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu
sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.
Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm,
zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła,
nie wymiata z domu i nie szuka staranne, aż ją
znajdzie. A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i
sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną, bo znalazłam
drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam
wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego
grzesznika, który się nawraca. Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich
rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która
na mnie przypada. Podzielił więc majątek między
nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy
wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko
wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam
zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do
jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na
swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić
swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie,
lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się

i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod
dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę
się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze,
zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie;
już nie jestem godzien nazywać się twoim synem:
uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał
się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był
jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się
głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się
na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze,
zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już
nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz
ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko
najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie
utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i
bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów
ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić.
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu.
Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i
tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to
ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a
ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ
odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie
chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył
mu. Lecz on odpowiedzał ojcu: Oto tyle lat ci służę
i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale
mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił
z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój,
który roztrwonił twój majątek z nierządnicami,
kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. Lecz on mu
odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy
mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się
weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły,
a znów ożył, zaginął a odnalazł się.
Nasza codzienna modlitwa
PN.: 1 Tm 2,1-8; Ps 28,2-3.7-9; J 3,16; Łk 7,1-10;
WT.: Mdr 4,7-15 (1 J 2,12-17); Ps 148,1-2.1113a.13c-14; Mt 5,8; Łk 2,41-52; ŚR.: 1Tm 3,1416; Ps 111,1-6; Łk 7,31-35; CZ.: 1 Tm 4,12-16;
Ps 111,7-10; Mt 11,28; Łk 7,36-50; PT.: Ef 4,17.11-13; Ps 19,2-5; Mt 9,9-13; SB.: 1Tm 6,13-16;
Ps 100,1-5; Łk 8,4-15.

Dz.-bł. w 18 r. urodzin Urszuli Rzepniewskiej z
prośba o bł. Boże i opiekę MB dla niej i całej
rodziny. 7:30 + Piotra Majewskiego. 18:00 +
Roberta Ornata (3 r. śm.).
Wtorek 18.09. - św. Stanisława Kostki
7:00 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (Gr. 18).
+ Aleksandrę ( r. śm.) i Stanisława Styczyńskich
oraz Mateusza, Jana, Stanisława, Tadeusza i Mariana. 7:00 O bł. Boże i opiekę MB dla Leokadii
w 2 r. Urodzin oraz dla całej rodziny. 7:30 +
Stefana Włodarczyka. 18:00 + Jana Gąsiorowskiego (15 r. śm.).
Środa 19.09.
7:00 + Marię i Witolda oraz Lecha Gawryjołków.
7:30 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (Gr. 19).
18:00 O bł. Boże i opiekę MB dla Anety i Jacka
w 15 r. ślubu oraz dla i ch dzieci Oli i Michała.
Czwartek 20.09. - św. m. koreańskich Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Chasang
i Towarzyszy
7:00 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (Gr. 20). 7:30
+ Henryka Boruca. 18:00 Dz.-bł. w 21 r. ślubu

Joanny i Konrada z prośbą o miłość i dojrzałość
w wychowaniu dzieci.
Piątek 21.09. - św. Mateusza ap. i ew.
7:00 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (Gr. 21). 7:00
O Boże błogosławieństwo dla cr. Małgorzaty
Miazek. 7:30 + Mieczysława Miturę (2 r. śm.)
18:00 +Antoninę (4 r. śm.), Tadeusza i Michała
Molaków, krzysztofa Bożymowskiego, Ryszarda
Kowalewicza.
Sobota 22.09.
7:00 O bł. Boże i opiekę MB dla Bronisławy Zajdler w 84 urodziny. 7:00 + Jana Kublika (4 r. śm.),
Joefa i Mariannę Kublików. 7:30 + Aleksandrę
i Stefana Ornoch (Gr. 22). 12:00 Ślub: Michał i
Luiza. 18:00 + Rozalię i Jakuba oraz cr. Chmielaków. 18:00 + Bronisława Malinowskiego (41 r.
śm.) i cr. Malinowskich i Borkowskich.
Niedziela 23.09. - 25 niedziela zwykła
7:00 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (Gr. 23).
8:30 + Władysława Kraśniewicza (17 r. śm.),
Zofię i Józefa Kraśniewicz. 10:00 + Marka
Strzemińskiego (3 r. śm.), Genowefę i Jana Cu-

(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

dzewskich. 11:30 + Janinę i Jana Dzienniak,
Stefana Papiernika. 13:00 Za Parafian. 18:00
Jadwigę i Wacława Wilków.
Ogłoszenia duszpasterskie 16.09.2007.
XXIV Niedziela Zwykła

wDzisiejsza niedziela w sposób szczególny
jest poświęcona środkom masowego przekazu.
W dobie społeczeństwa informacyjnego nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielka jest ich
rola w naszym życiu. Modlimy się o to, aby
każdy miał dostęp do rzetelnych informacji
oraz aby pracownicy massmediów kierowali
się w swej pracy etyką zawodową. Pamiętajmy, że to również i my decydujemy o tym, jaki
kształt przybiorą media. Warto przy tej okazji
przypomnieć, że Jan Paweł II, zapytany przez
dziennikarza Andre Frossarda, jakie zdanie
z Pisma Świętego uważa za najważniejsze,
wskazał na Jezusowe: „Poznajcie prawdę, a
prawda was wyzwoli” (J 8,32).
wWrzesień dla Polaków jest naznaczony
bolesnymi wspomnieniami związanymi z
wybuchem II wojny światowej. Jutro przypada rocznica zdradzieckiej napaści Rosji
sowieckiej na Polskę, w wyniku której ponad
połowa obszaru naszej ojczyzny znalazła się
pod komunistyczną okupacją. Pamiętajmy w
modlitwach o ofiarach tamtych dni.
wGościmy dzisiaj w naszej parafii ks. Grzegorza Mioduchowskiego, który głosi kazania i
zbiera ofiary na budowę kościoła w Nadmie.
wDzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie dla rodziców i dzieci przed I Komunią
św., za tydzień zaś po Mszy św. o godz. 11.30
spotkanie dla rodziców dzieci, które w maju
przyszłego roku będą obchodziły Rocznicę I
Komunii św.
w W najbliższą sobotę (22 września) o
godz. 5.30 wyjeżdża z naszej parafii dwoma
autokarami jednodniowa pielgrzymka do
Częstochowy. Koszt przejazdu 35 zł. Miejsc
wolnych już nie ma. Osoby zapisane prosimy
o wpłaty.
wMłodzież, która w tym roku szkolnym pragnie przystąpić do Sakramentu Bierzmowania,
proszona jest o zgłaszanie się indywidualne w
zakrystii do ks. Adama Banaszka.
wOd 28 września rozpoczyna się w naszej
parafii cykl Konferencji Przedmałżeńskich.
Spotkania będą się odbywały o godz. 19.00
w salce na plebani.
wJak już informowaliśmy trwa inwentaryzacja naszego parafialnego cmentarza. Przy tej
okazji pragniemy wydać w formie książkowej
informacje o tym cmentarzu, jego historię
i czasy współczesne. Może ktoś z parafian
mógłby wypożyczyć do zeskanowania zdjęcia
przedstawiające różne wydarzenia z historii
cmentarza i parafii. Może ktoś chciałby przedstawić sylwetki osób szczególnie zasłużonych
dla kraju i społeczności józefowskiej, spoczywających na naszym cmentarzu. Za wszelką
pomoc i sugestie będziemy wdzięczni. Adres
internetowy parafii znajdziemy w biuletynie,
można też zwracać się z tym wprost do ks.

Proboszcza.
wW tym tygodniu modlimy się szczególnie
za dzieci, młodzież i wychowawców. We
wtorek 18 września przypada święto świętego
Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski.
Od młodzieży zależy przyszłość naszej ojczy
zny i Kościoła. Pamiętajmy także o trudnej
i niedocenianej dziś pracy nauczycieli i wychowawców. W takich i podobnych intencjach
będziemy się modlić na Eucharystii podczas
święta Stanisława Kostki.
wPrzypominamy o sobotnich spotkaniach:
ministranci – godz. 9.30, bielanki – godz.
10.00. Zapraszamy również kandydatów do
ministrantów i bieli. Ruch Światło – Życie
zaprasza na spotkania w piątki po Mszy św.
wieczornej, zaś grupa modlitewna dorosłych
w czwartki po wieczornej Mszy św.
wZ przypadających wspomnień tego tygodnia należy nadmienić o świętych koreańskich
Andrzeju Kim Taegon i jego Towarzyszach z
przełomu XVIII i XIX wieku, którzy ponieśli męczeńską śmierć podczas prześladowań
chrześcijan. Wspomnienie to przypada w
czwartek 20 września. Natomiast 21 września
w piątek przypada święto świętego Mateusza
Apostoła i Ewangelisty. Zredagowana przez
niego Ewangelia jest najdokładniejszym
zapisem wydarzeń z życia Jezusa. Osobista
życiowa historia Mateusza, przebiegająca
od bycia nieuczciwym celnikiem do godności
Apostoła, mówi nam, że w życiu każdego z
nas łaska Boża może zdziałać podobne cuda.
Obyśmy tylko jej nie przeszkadzali.
Wszechmogący Wieczny Boże, Ty rozdzielasz zdolności, dajesz gorliwość w
działaniu i wytrwałość w trudnościach.
Prosimy, abyśmy wzorem świętego Stanisława Kostki umieli dążyć do doskonałości, którą wskazał nam Twój Syn a
nasz Zbawiciel. Który żyje i króluje na
wieki wieków.

ŚWIĘTY
STANISŁAW KOSTKA

Wspomnienie Świętego Kościół
obchodzi 18 września.
Swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem
budował całe otoczenie. W wieku
14 lat wraz z bratem wyjechał do
Wiednia. Chłopcy uczyli się u ojców jezuitów, uczestniczyli w codziennej Mszy św ., codziennej wspólnej
modlitwie, comiesięcznej spowiedzi i Komunii św.
Świętemu Stanisławowi bardzo się to podobało, lubił
być blisko spraw Bożych . Na początku miał trudności
z nauką, ale przez swoją pracowitość stał się jednym z
lepszych uczniów. W pierwszych miesiącach 1568 r.
Stanisław złożył śluby zakonne. Miał wtedy zaledwie
18 lat. W prostocie serca, w uroczystość św. Wawrzyńca (10 sierpnia) napisał list do Matki Bożej i schował
go na swojej piersi. Przyjmując tego dnia Komunię
świętą, prosił św. Wawrzyńca, aby uprosił mu u Boga
łaskę śmierci w święto Wniebowzięcia. Prośba została
wysłuchana. Wieczorem tego samego dnia poczuł się
bardzo źle. Po krótkiej chorobie zmarł. W dwa lata po
śmierci współbracia udali się do przełożonego domu
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nowicjatu, aby pozwolił im zabrać ze sobą relikwię
głowy Stanisława. Kiedy otwarto grób, znaleziono ciało nienaruszone.
Klemens X zezwolił zakonowi jezuitów w roku 1670
na odprawianie Mszy świętej i brewiarza o Stanisławie
w dniu 13 listopada. W roku 1674 tenże papież ogłosił
bł. Stanisława jednym z głównych patronów Korony
Polskiej i Wielkiego Księstwa Litwy. Uroczystej kanonizacji dokonał Benedykt XIV 31 grudnia 1726 r.
Relikwie Świętego spoczywają w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. Św. Stanisław jest
patronem Polski (od 1671 r.) i Litwy, archidiecezji
łódzkiej i warszawskiej, diecezji chełmińskiej i płockiej, Gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania, Warszawy;
studentów oraz nowicjuszy jezuickich, a także polskiej
młodzieży.
Stanisław Kostka cieszył się wielkim nabożeństwem
w Rzeczypospolitej. Król Jan Kazimierz był przekonany, że to dzięki modlitwom przed cudownym obrazem
Świętego w kościele w Lublinie wojsko polskie odniosło zwycięstwo pod Beresteczkiem w 1651 r. Wstawiennictwu Świętego możemy zawdzięczać - wedle
słów o. Oborskiego, który widział św. Stanisława Kostkę w obłokach, jak błagał Matkę Bożą - zwycięstwo
pod Chocimiem w 1621 r. W 1926 r. sprowadzono
do Polski część relikwii Świętego. W uroczystościach
wziął udział sam prezydent państwa Ignacy Mościcki.
W poszukiwaniu pamiątek po św. Stanisławie trzeba
udać się do Rzymu, a wcześniej do Wiednia. Dawny
pokój w domu, w którym mieszkał Kostka, zamieniony został na bogatą, barokową kaplicę. W ołtarzu wisi
obraz przedstawiający scenę Komunii św. udzielanej
Stanisławowi przez św. Barbarę oraz objawienie Matki
Bożej z Dzieciątkiem.
Także rzymska cela św. Stanisława została zamieniona na kaplicę. Polscy pielgrzymi podziwiają w niej
przepiękną rzeźbę PierreŐa Le Gros, wykonaną z kolorowego marmuru w 1703 roku. Przedstawia ona Świętego w chwili śmierci, z obrazkiem Matki Bożej w dłoniach. Kaplica zrobiła ogromne wrażenie na Cyprianie
Kamilu Norwidzie, którego wiersz wykuto pod obrazem
Matki Bożej rzucającej róże św. Stanisławowi:
W komnacie, gdzie Stanisław święty zasnął
w Bogu,
na miejscu łoża jego stoi grób z marmuru.
Taki, że widz niechcący wstrzymuje się w
progu,
myśląc, że Święty we śnie zwrócił twarz do
muru
i rannych dzwonów echa w powietrzu dochodzi...
I wstać chce, i po pierwszy raz człowieka
zwodzi.
Nad łożem tym i grobem świeci wizerunek
Królowej Nieba, która z Świętych chórem
schodzi
i tron opuszcza, nędzy śpiesząc na ratunek.
Palm wiele, kwiatów wiele aniołowie niosą,
skrzydłami z ram lub nogą wstępując
bosą.
Gdzie zaś od dołu obraz kończy się ku stronie,
w którą Stanisław Kostka blade zwracał
skronie,
jeszcze na ram złoceniu róża jedna świeci:
niby że, po obrazu stoczywszy się płótnie,
upaść ma, jak ostatni dźwięk, gdy składasz
lutnię.
I nie zleciała dotąd na ziemię - i leci...
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