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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Ezd 1,1-6; Ps 126,1-6; Mt 5.16; Łk 8,16-18; 
WT.: Ezd 6,7-8.12b.14-20; Ps 122,1-2.4-5; Łk 
11,28; Łk 8,19-21; ŚR.: Ezd 9,5-9; Tb 13,2-4.7-8; 
Mk 1,15; Łk 9,1-6; CZ.: Ag 1,1-8; Ps 149,1-6.9; 
J14,6; Łk 9,7-9; PT.: Ag 1,15b-2,9; Ps 43,1-4; Mk 
10,45; Łk 9,18-22; SB.: Dn 7,9-10.13-14 (Ap 12,7-
12a); Ps 138,1-5; Ps 103,21; J 1,47-51.
(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 AMOSA (Am 8,4-7)
Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i 
bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mó-
wicie: Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli 
sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli 
otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, 
powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. 
Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego 
za parę sandałów i plewy pszeniczne będziemy 
sprzedawać. Przysiągł Pan na dumę Jakuba: Nie 
zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków.
CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘ-
TEGO PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTE-
USZA (1 Tm 2,1-8)
Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, 
wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były 
za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich 
sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić 
życie ciche i spokojne z całą pobożnością i 
godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w 
oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, 

by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do 
poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden 
też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, 
Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup 
za wszystkich jako świadectwo we właściwym 
czasie. Ze względu na nie, ja zostałem ustano-
wiony głosicielem i apostołem - mówię prawdę, 
nie kłamię - nauczycielem pogan we wierze i 
prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili się 
na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez 
gniewu i sporu.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
ŁUKASZA (Łk 16,1-13)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien 
bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono 
przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go 
do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj 
sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł 
być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co 
ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? 
Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, 
co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich 
domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał 
więc do siebie każdego z dłużników swego pana 
i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu 
panu? Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On 
mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko 
i napisz: pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego: 
A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy 
pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i 

napisz: osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego 
rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego 
świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi 
podobnymi sobie niż synowie światłości. Ja też 
wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół nie-
godziwą mamoną, aby gdy /wszystko/ się skończy, 
przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w 
drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie 
wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, 
ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w 
zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się 
wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli 
w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się 
wierni, kto wam da wasze? żaden sługa nie może 
dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie 
nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym 
będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć 
Bogu i mamonie.

Intencje Mszy œw. od 23.09. do 30.09.2007 r.
Niedziela 23.09. - 25 niedziela zwykła
7:00 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (Gr. 23). 
8:30 + Władysława Kraśniewicza (17 r. śm.), 
Zofię i Józefa Kraśniewiczów. 10:00 + Marka 
Strzemińskiego (3 r. śm.), Genowefę i Jana Cu-
dzewskich. 11:30 + Janinę i Jana Dzienniaków, 
Stefana Papiernika. 13:00 Za Parafian. 18:00 
Jadwigę i Wacława Wilków.
Poniedziałek 24.09.
7:00 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (Gr. 24). 
7:30. 18:00 + Mariana Zajdlera (19 r. śm.).
Wtorek 25.09. 
7:00 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (Gr. 25). 
7:30. 18:00  Dz.-bł. w 1 r. ślubu Sylwii i Bar-
tłomieja z prośbą o bł. Boże i opiekę MB. 18:00  
Dz.-bł. w 10 r. ślubu Katarzyny i Pawła Rup-
niewskich z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla 
małżonków i ich dzieci.

Środa 26.09. 
7:00 + Wiesława Chuerańskiego (16 r. śm.) i 
jego r-ców Jana i Halinę. 7:00 + Janinę Pytel (4 
r. śm.). 7:30 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (Gr. 
26). 7:30 + Mariana Kasprzaka oraz r-ców Józefę 
i Stanisława Kasprzaków. 18:00 Nowenna do 
NMP Nieustającej Pomocy; O bł. Boże i opiekę 
MB dla Marty w 18 urodziny oraz o szczęśliwe 
zdanie matury. Dz.-bł. W 15 r. Ślubu Katarzyny 
i Jarosława z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla 
Jubilatów i dzieci: Agnieszki i Kamila.  + Marię, 
Juliana i Andrzeja Jaczewskich. + Ewę Sochaj.
Czwartek 27.09. 
7:00 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (Gr. 27). 
7:00 + Anielę (28 r. śm.), Włodzimierza i Ta-
deusza. 7:30 + Anielę, Tadeusza, Włodzimierza 
Miłodrowskich. 18:00  + Tomasza (13 r. śm.) i 
Waldemara Kozłowskich, Marię Szmytt, Anielę 
Wrzesień.
Piątek 28.09.  
7:00 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (Gr. 28). 7:30 
+ Jadwigę, Wacława i Czesława Kamińskich, 
Aleksandrę i Józefa. 18:00 + Józefę i Stani-
sława Kosieradzkich, Bolesławę i Kazimierza 
Konopińskich.
Sobota 29.09. - św. Arch. Michała, Gabriela 
i Rafała
7:00 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (Gr. 29). 
7:00 + Halinę Chojnacką. 7:30 + Władysławę 
Pielak i Stanisławę Gawryś oraz cr. Pielaków i 
Gawryśów. 7:30 + Michała Wójcika. 16:00 Ślub: 
Radek - Joanna. 17:00 Ślub: Romaszko-Bednar-
szyk. 18:00 + Michała kubiaka (6 r. śm.). 18:00 
O bł. Boże i opiekę MB dla Piotra i Karoliny 
Bogdalskich.
Niedziela 30.09. - 26 niedziela zwykła
7:00 + Władysława Auguścińskiego (25 r. śm.). 

8:30 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (Gr. 30). 8:30 
+ Łucję i Dariusza Kaniów, Mariannę i Stefana 
Raków. 10:00 + Wojciecha Sierpińskiego (2 r. 
śm.) 11:30 + Stanisława (5 r. śm.) i Konstantego 
Skwarków. 13:00 Za Parafian; Dziękczynna za 
dzieło Ruchu Światło Życie w naszej parafii i 
za + ks. Bogdana Giertugę. 18:00  + Henryka 
Parzyńskiego (6 r. śm.).

Ogłoszenia duszpasterskie 23.09.2007.  
XXV Niedziela Zwykła

wRozpoczął się na dobre rok szkolny i 
katechetyczny. Zachęcaliśmy, aby  jego 
inauguracja miała także katolicki wymiar. 
Rzetelne zdobywanie wiedzy jest jednym 
z podstawowych obowiązków dzieci i 
młodzieży. Jeżeli  odbywa się ono w stanie 
łaski uświęcającej, posiada wówczas walor 
odkupieńczy.
wDzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30 spo-

tkanie dla dzieci, które w maju przyszłego 
roku będą obchodziły Rocznicę I Komunii 
św. 
wZbliża się Uroczystość Wszystkich 

Świętych i Dzień Zaduszny. Czas, kiedy 
szczególnie staramy się pamiętać o naszych 
zmarłych. Mamy propozycję, aby korzysta-
jąc jeszcze z lepszej pogody, w najbliższym 
czasie nawiedzić grób ks. Prałata Ludwika 
Antolaka. Pragniemy więc na sobotę (6 paź-
dziernika) zorganizować wyjazd autokarowy 
do Jordanowa. Koszt przejazdu – 50 zł. Trze-
ba pamiętać, że jest to daleka trasa (prawie 
400 km), którą chcemy przejechać w obie 
strony w ciągu jednego dnia. Będzie więc 
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30 września o godz. 13.00
zostanie odprawiona Msza św. 

w intencji św. pamięci 
Ks. Bogdana Giertugi.

trochę męcząca. Organizowanie noclegu 
podrożyłoby koszty i nie każdy ze względów 
czasowych i finansowych mógłby pojechać. 
Prosimy chętnych o wpisywanie się na listę. 
W Jordanowie chcemy odprawić Mszę 
św. w Sanktuarium Matki Bożej Trudnego 
Zawierzenia – Pani Jordanowskiej.  Być 
może po drodze nawiedzimy jeszcze krótko 
Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w 
Skarżysku Kamiennej.
wMłodzież, która w tym roku szkolnym 

pragnie przystąpić do Sakramentu Bierz-
mowania, proszona jest o zgłaszanie się 
indywidualne w zakrystii do ks. Adama 
Banaszka.
wJuż w najbliższy piątek (28 września) 

rozpoczyna się w naszej parafii cykl Kon-
ferencji Przedmałżeńskich. Spotkania będą 
się odbywały o godz. 19.00 w salce na 
plebani.
wW poniedziałek i we wtorek w godz. 

16.00 – 17.00 będą wydawane dary żywno-
ściowe. Potrzebujący proszeni są o przyjście 
z dowodem osobistym (nr Pesel). 
wW tym tygodniu przypada w sobotę 29 

września święto Archaniołów Michała, Ga-
briela i Rafała. Jest to też święto Rocznicy 
Poświęcenia naszej Bazyliki Katedralnej 
Warszawsko-Praskiej. Warto uświadamiać 
sobie obecność Aniołów  w naszym życiu. 
Wymienieni Archaniołowie należą, jeśli 
można tak rzec,  do niebiańskiej elity. Święty 
Michał jest pogromcą mocy diabelskich i 
patronem Kościoła powszechnego. Święty 
Gabriel jest zwiastunem Bożych  tajemnic, 
mających ogromne znaczenie dla naszego 
odkupienia. Święty  Rafał jawi się na kartach 
Pisma Świętego jako doskonały opiekun i 
towarzysz podczas pełnej niebezpieczeństw 
podróży. Księga Tobiasza opisuje  go także 
jako pogromcę złego ducha, uwalniającego 
od opętania oraz  leczącego choroby oczu. 
Dzień ten niech będzie wyrazem wdzięczno-
ści  Bogu za niebiańskich posłańców.
wWe wtorek 25 września wspominamy 

błogosławionego Władysława z Gielniowa 
(1440-1505), franciszkanina przepełnionego 
duchem modlitwy i pokuty, wielkiego ka-
znodzieję Warszawy, której jest patronem. W 
czwartek  27 września wspominamy świę-
tego Wincentego a Paulo (1581-1660), za-
łożyciela Zgromadzenia Księży Misjonarzy i 
Sióstr Miłosierdzia - szarytek.  Jest patronem 
dzieł miłosierdzia na świecie. W piątek 28 
września przypada wspomnienie świętego 
Wacława, księcia czeskiego, żyjącego w 
pierwszej połowie X wieku. Święty Wacław 
starał się o krzewienie chrześcijaństwa. Jego 
hojność dla ubogich i obrona prostego ludu 
wywołała bunt  możnowładców, w trakcie 
którego zginął męczeńską śmiercią z rąk 
własnego brata. 

ŚWIĘTY OJCIEC PIO
Pio (Francesco Forgione) przy-

szedł na świat w Pietrolcinie, w 
południowych Włoszech w 1887 r. 
Od piątego roku życia miewał wi-
zje Nieba i był przedmiotem prze-

śladowań przez szatana; w widzeniach rozmawiał 
z Panem Jezusem, Jego Matką, oraz ze swoim 
Aniołem Stróżem.

W 1903 r., wskutek umartwień i słabego zdro-
wia, bliski był śmierci. Słaby, lecz silny siłą ducha, 
przyjął wtedy franciszkański habit Kapucynów, 
rozpoczynając życie zakonne i nowicjat — a wraz 
z nim intensywne życie nauki, modlitwy, ubóstwa i 
pokuty. W 1909 r., na skutek choroby znalazł się 
znów w Pietrolcinie, przy boku matki. Rozpoczy-
nał się wtedy jeszcze jeden intensywny etap jego 
niezwykłego życia, pełen mistycznych cierpień, 
niewidocznych stygmatów, i straszliwej walki z 
szatanami usiłującymi go zniszczyć. ,,Wszystko 
stało się tutaj’’ mówił potem, cała jego przyszłość 
została tu przygotowana. 11 stycznia 1910 r. otrzy-
mał święcenia kapłańskie w katedrze Benevento. 
W roku 1916 znajdujemy księdza Pio w kościele w 
San Giovanni Rotondo, gdzie wkrótce zaczął być 
znany wśród miejscowej ludności jako ,,świąto-
bliwy ojczulek’’. Tutaj stał się ,,ofiarą miłości’’, na 
przebłaganie za grzechy, jako odkupieńcza ofiara 
i odnowiciel duchowy tłumów które licznie ściągały 
aby oddać cześć krwawiącym ranom na jego dło-
niach i stopach. Stygmaty otrzymał 20 września 
1918 r. gdy modlił się przed krzyżem umieszczo-
nym na chórze starego kościółka, z rąk niezwykłej 
postaci podobnej do anioła. Rany stygmatów po-
zostały otwarte i krwawiące przez pięćdziesiąt lat. 
Był to jeden z powodów dla których przez lata ścią-
gali do San Giovanni Rotondo lekarze, naukowcy, 
dziennikarze i zwyczajni ludzie, chcąc zobaczyć 
,,świątobliwego braciszka’’.

Zwykle budził się wczesnym rankiem (a wła-
ściwie jeszcze w nocy) aby przygotować się do 
Mszy Świętej. Po Mszy Świętej większość czasu 
poświęcał modlitwie i słuchaniu spowiedzi. Zmarł 
23 września 1968 roku, po pięćdziesięciu latach 
od otrzymania stygmatów, zamykając upragnioną 
misję swego serca: prawdziwego krzyża i praw-
dziwego ukrzyżowania. W liście datowanym 22 
października 1918 r, ojciec Pio tak opowiedział o 
swoim doświadczeniu krzyża: 

,, ...Cóż mogę powiedzieć ci o moim ukrzyżo-
waniu? Wewnątrz mnie i wokół panowała głęboka 
cisza, przejął mnie pokój i potem w mgnieniu oka 
odczułem nagle całkowite opuszczenie wraz z 
kompletnym oderwaniem się od wszystkiego. Gdy 
to się działo zobaczyłem tajemniczą postać, a z 
Jej rąk, nóg, i z boku kapała krew. Ten widok prze-
straszył mnie: tego co czułem w tym momencie nie 
da się opisać. Myślałem, że umrę — i umarłbym 
— gdyby Pan nie interweniował i nie podtrzymał 
mego serca, które omalże nie rozsadziło mi piersi. 
Zjawisko zniknęło a ja zdałem sobie sprawę, że 
moje ręce, stopy, i bok były przebite i sączyły krew. 

Możesz wyobrazić sobie mękę jaką odczuwałem 
wówczas i jaką niemalże odczuwam każdego 
dnia. Rana serca nieprzerwanie krwawi, zwłasz-
cza od czwartku wieczór do soboty. Mój Boże, 
umieram z bólu, męki i wstydu jaki odczuwam w 
głębi duszy. Boję się, że wykrwawię się na śmierć! 
Mam nadzieję, że Bóg słyszy moje jęki i odwróci tę 
rzecz ode mnie.’’ 

 W ciągu lat wierni, pielgrzymując z każdej czę-
ści świata, przybywali do księdza-stygmatyka aby 
otrzymać od niego wstawiennictwo u Boga. Przez 
pięćdziesiąt lat w modlitwie, pokorze, i w ofiarnym 
cierpieniu realizował posłanie miłości. Czynił to 
w swoich inicjatywach skierowanych w dwu kie-
runkach: pionowym — ku Bogu — poprzez usta-
nowienie ,,grup modlitewnych’’ i poziomym — ku 
cierpiącej wspólnocie — poprzez budowę nowo-
czesnego szpitala ,,Domu ulgi w cierpieniu’’. 

 We wrześniu 1968 r. tysiące pielgrzymów du-
chowych dzieci o. Pio zebrało się  w S. Giovanni 
Rotondo na IV Międzynarodowej Konferencji Grup 
Modlitewnych, by obchodzić pięćdziesiątą roczni-
ce otrzymania stygmatów przez O. Pio. Nikt nie 
mógł przewidzieć, że o 2:30, 23 września 1968 
r. ziemskie życia Ojca Pio z Pietrelciny dobiegło 
końca.

RAMADAN
W czwartek, 13 września, rozpoczął się ra-

madan, święty miesiąc muzułmanów.
W miesiącu tym muzułmanie poszczą każde-

go dnia od świtu aż do zmierzchu. Nie przyj-
mują w tym czasie nie tylko jedzenia, ale nawet 
picia (choćby wody), nie palą papierosów. Do-
piero po zmierzchu i przed świtem zasiadają do 
posiłku.

Ich sposób postu jest jakby sprzeczny z wi-
zją post cywilizacji zachodniej: poszczą w ciągu 
dnia, objadają się w nocy.

Ale taki sposób postu ma również wiele po-
zytywnych cech postu chrześcijańskiego, gło-
dówki:

- korzystne działanie zdrowotne (oczyszcza-
nie organizmu człowieka, poprawa krążenia, 
wycofywanie się objawów chorób cywilizacji 
zachodniej związanych z permanentnym prze-
jedzeniem),

- poprawa stanu psychicznego, ćwiczenie 
woli człowieka, ćwiczenie się w wyrzeczeniu,

- poprawa stanu duchowego człowieka: ła-
twiej jest się skupić na modlitwie, medytacji, 
łatwiej o pokorę w człowieku, łatwiej o Boże 
błogosławieństwo.

Niech ramadan będzie zachętą dla nas, chrze-
ścijan, do gorliwego zachowywania chrześci-
jańskich form postu - w obecnym okresie litur-
gicznym, do powstrzymania sie od spożywania 
mięsa w piątki. Częstokroć będzie to nie tylko 
post, ale i świadectwo naszej wiary dla innych, 
gdy zrezygnujemy z mięsa w piątek na wspól-
nych z innymi ludźmi posiłkach.

W zakresie postu polecam więcej: dzień po-
stu całkowitego w każdym tygodniu połączony 
z intensywną modlitwą i intencją do p. Boga w 
sprawie, która jest dla nas ważna.

   Tymoteusz


