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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI AMOSA (Am 6,1a.4-7)
Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze
Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą oni jagnięta z trzody
i cielęta ze środka obory. Fałszywie śpiewają przy
dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają sobie
instrumenty do grania. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie
martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz
ich poprowadzę na czele wygnańców, i zniknie
krzykliwe grono hulaków.
CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA (1 Tm 6,11-16)
Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego
rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością,
pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością! Walcz w dobrych zawodach o wiarę,
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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 30.08.do 07.10.2007 r.
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.).
Poniedziałek 1.10. - św. Teresy od Dzieciątka
Jezus
7:00 + Emanulea Bagińskiego (gr. 1). 7:30 +
Zofię Tereszczyńską (30 r. śm.), Stanisława Tereszczyńskiego. 18:00 W int. Kapłanów naszej
parafii oraz Misjonarzy od K. R. św. Teresy od
Dzieciątka J.
Wtorek 2.10. - św. Aniołów Stróżów
7:00 + Mariannę i Juliana Więckowskich, cr.
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zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i [o nim] złożyłeś dobre wyznanie wobec
wielu świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który
ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa - Tego, który
złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata - ażebyś
zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu aż
do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i
jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących,
jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje
światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie
widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc
wiekuista! Amen.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO
ŁUKASZA (Łk 16,19-31)
Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w
purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił.
U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami,
imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły
i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie
zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz
i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w
mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i
Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie,
ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec
swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój
język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz

Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia
otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie,
niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki
cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie
ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd
do was przejść nie może ani stamtąd do nas się
przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze,
poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem
pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie
przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł:
Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają.
Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł tamten - lecz gdyby
kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą.
Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie
słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie
uwierzą.

Więckowskich i Salwów. 7:00 + Emanuela
Bagińskiego (gr. 2). 7:30. 18:00 + Walentego i
Teresę Auguścińskich.
Środa 3.10.
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 3). 7:30. 18:00
Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy; O bł.
Boże dla Janiny w 86 urodziny.
Czwartek 4.10. - św. Franciszka z Asyżu
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 4). 7:30.
18:00 Dz.-bł. W 10 r. ślubu Doroty i Grzegorza
Ognichów z prośbą o bł. dla małżonków i dzieci:
Marysi i Ignacego.
Piątek 5.10. - św. Faustyny Kowalskiej.
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 5). 7:30. 16:30
+ Katarzynę, Bazylego i Michała Kaniów. 18:00
+ Stanisława Gładeckiego.
Sobota 6.10.
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 6). 7:30 +
Katarzynę Strzelecką. 7:30 + Józefa, Pilikarpa,
Henryka, Edwarda, Jana i cr. Paplaków i Sudakowskich. 15:30 Ślub: Paweł - Magdalena.
16:30 Ślub: Jaroszek - Soszyńska. 18:00 Msza
zbiorowa: Dz.-bł. Daduty i Marka Latoszków z
prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla małżonków
i ich dzieci. + Anielę i Stanisława Kamińskich.
16:30 Ślub: Chojnacki - Gronczewska.
Niedziela 7.10. - 24 niedziela zwykła
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 1). 7:00 +
Genowefę Roguską i Jana Balińskiego. 8:30 +
Henryka Zalewskiego (8r. śm.). 10:00 + Władysława Krajewskiego. 11:30 O bł. Boże i opiekę
MB dla członkiń Koła Rż. św. Weroniki oraz dla
ich rodzin. 13:00 Za Parafian. + Ks. Prałata Jana
Murziaka od członków i sympatyków MLKS
Józefovia. 18:00 + Franciszka i Mariannę
Chmielaków.
Ogłoszenia duszpasterskie 30.09.2007.
XXVI Niedziela Zwykła

W naszej modlitewnej pamięci pozostaną
ofiary II wojny światowej oraz troska o
właściwe wykorzystywanie czasu przez
dzieci i młodzież w roku szkolnym i katechetycznym.
wOd jutra rozpoczynają się nabożeństwa
różańcowe. Za odmówienie jednej części
różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób
ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Z
odmawianiem należy łączyć rozważanie
tajemnic, które są niejako streszczeniem
Ewangelii i dlatego różaniec można uważać
za modlitwę Chrystusową, gdyż odnosi się
on do tajemnicy Wcielenia i Odkupienia.
Wielkim propagatorem takiej modlitwy był
Jan Paweł II, który wzbogacił różaniec o
tajemnice światła.
wW tygodniu tym przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W Pierwszy
Czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 Godzina Święta. W pierwszy piątek miesiąca Msze
św. o Najśw, Sercu P. Jezusa o godz, 7.30,
18.00 i dla dzieci o godz. 16.30. Spowiedź
dzieci od godz. 16.00. W Pierwszą sobotę
Msze św. o Niep. Sercu Maryi o godz. 7.30
i 18.00.
wW najbliższą sobotę (6 października) wyjeżdżamy, aby nawiedzić grób ks. Prałata
Ludwika Antolaka. Wyjazd o godz. 4.00
rano. Miejsc wolnych już nie ma, tych, którzy się zapisali prosimy o wpłaty.
wNajbliższa niedziela to I Niedziela Miesiąca. Po Mszy św. O godz. 13.00 Procesja
i potem spotkanie Kół Żywego Różańca. O
godz. 17.00 w salce na plebani konferencja

w Dzisiejsza niedziela kończy wrzesień.

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Za 8,1-8; Ps 102,16-21.29.21-23; Mk 10,45;
Łk 9,46-50; WT.: Wj 23,20-23; Ps 91,1-6.1011; Ps 103,21; Mt 18,1-5.10; ŚR.: Ne 2,1-8; Ps
137,1-6; Flp 3,8-9; Łk 9,57-62; CZ.: Ne 8,1-4a.56.7b-12; Ps 19,8-11; Mk 1,15; Łk 10,1-12; PT.: Ba
1,15-22; Ps 79,1-5.8-9; Ps 95,8ab; Łk 10,13-16;
SB.: Ba 4,5-12.27-29; Ps 69,33-37; Mt 11,25; Łk
10,17-24.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

dla rodziców i chrzestnych przed chrztem
dziecka.
wPierwszy tydzień października naznaczony
jest obowiązkowymi wspomnieniami wielu
świętych. Jutro, w poniedziałek, wspominamy świętą Teresę od Dzieciątka Jezus,
zakonnicę i Doktora Kościoła. Zyskała
ona w Kościele powszechnym niezwykłą
popularność, która jest wdzięcznym świadectwem wielu łask uzyskanych za jej wstawiennictwem. We wtorek 2 października
wspominamy świętych Aniołów Stróżów.
Dziękujmy w modlitwie za to, że Bóg posyła nam opiekunów. Modlitwa do Anioła
Stróża jest zazwyczaj jedną z pierwszych
modlitw, jakiej uczy się dzieci. Oby życie,
jakie wiedziemy, nie zasmucało nigdy naszych niebiańskich stróżów; liczni święci
żyli z nimi w wielkiej zażyłości. W czwartek 4 października przypada wspomnienie
świętego Franciszka z Asyżu (1182-1226).
Wpływ jego osobowości na Kościół, jak
również łaski wyproszone przez jego wstawiennictwo, pozostaną tajemnicą odkrytą
dopiero w przyszłym życiu. Ze względu na
swe umiłowania świata stworzonego, „braci
mniejszych” - jak nazywał zwierzęta - został
ogłoszony patronem ekologów. W piątek 5
października wspominamy świętą Faustynę
Kowalską, siostrę ze Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia, będącej apostołką
Bożego Miłosierdzia, którego kult posiada
dziś zasięg światowy. Przez jej wstawiennictwo upraszajmy miłosierdzie dla nas
samych i świata całego.

TYDZIEŃ
MIŁOSIERDZIA

W dniach 1-7 października 2007 r. Kościół w Polsce
przeżywa 63. Tydzień Miłosierdzia.
Historia obchodów Tygodnia Miłosierdzia rozpoczyna się 23 lutego 1937 r., kiedy to na
pierwszym ogólnopolskim zjeździe dyrektorów diecezjalnych Caritas podjęto decyzję
o zorganizowaniu Dni Miłosierdzia. Przed
II wojną światową w ich obchody włączały
się oprócz środowisk religijnych także władze państwowe i lokalne oraz media. Po II
wojnie światowej pomysł podjęto ponownie.
Przy okazji tych obchodów zbierano fundusze na pomoc potrzebującym. Obecnie mają
one raczej charakter formacji - ich celem jest
obudzenie naszej wrażliwości na potrzeby
bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. Są
okazją do głębszej refleksji na temat miłosierdzia czynionego na co dzień, a nie tylko przy okazji wielkich tragedii i dramatów.
Służą także do zaprezentowania pracy, jaką
różne organizacje charytatywne wykonują na
polu pomocy charytatywnej.

„Tydzień Miłosierdzia” rozpoczyna się zawsze w pierwszą niedzielę października. Co
roku przebiega pod innym hasłem. Tym razem przebiega on pod hasłem: Wszyscy jesteśmy powołani do miłosierdzia.
Tydzień Miłosierdzia przebiega zawsze na
dwóch, ściśle ze sobą powiązanych płaszczyznach. Pierwsza obejmuje różne działania
służące uwrażliwianiu na potrzebę niesienia
pomocy. Służą temu m. in. okolicznościowe
kazania oraz katechezy w szkołach, związane
z problematyką osób potrzebujących. Druga
płaszczyzna to konkretne działania podejmowane na rzecz ludzi potrzebujących. Dzieło
miłosierdzia chrześcijańskiego jest sprawą całej wspólnoty Kościoła.
Program Tygodnia Miłosierdzia przygotowuje Komisja Charytatywna Episkopatu
Polski, w której prace włącza się Caritas Polska.
Niech najbliższe dni staną się okazją do
uwrażliwienia nas na tych, którzy często żyją
obok nas i potrzebują naszej pomocy.
5 X – WSPOMNIENIE

ŚW. FAUSTYNY
KOWALSKIEJ

Helena Kowalska, znana dziś w całym świecie
apostołka
Miłosierdzia
Bożego, zaliczana jest przez teologów do
grona wybitnych mistyków Kościoła. Przyszła na świat w biednej i pobożnej rodzinie
chłopskiej we wsi Głogowiec. Od dzieciństwa odznaczała się pobożnością, umiłowaniem modlitwy, pracowitością i posłuszeństwem oraz wielką wrażliwością na ludzkie
biedy. Do szkoły chodziła niecałe trzy lata:
jako szesnastoletnia dziewczyna opuściła rodzinny dom, by na służbie u ludzi zarobić na
własne utrzymanie i pomóc rodzicom.
Głos powołania odczuwała w swej duszy
już od siódmego roku życia 1 sierpnia 1925
roku przekroczyła próg klauzury w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej. W
swoim Dzienniczku wyznała: Zdawało mi
się, że wstąpiłam w życie rajskie. Jedna się
wyrywała z serca mojego modlitwa dziękczynna (Dz.17).
Po kilku tygodniach przeżywała jednak silną pokusę przeniesienia się do innego zgromadzenia, w którym byłoby więcej czasu na
modlitwę. Wtedy Pan Jezus, ukazując jej swe
zranione i umęczone oblicze, powiedział: Ty
mi wyrządzisz taką boleść, jeżeli wystąpisz z
tego Zakonu. Tu cię wezwałem, a nie gdzie
indziej i przygotowałem wiele łask dla ciebie
(Dz.19).
W Zgromadzeniu otrzymała imię - s. Maria Faustyna. Nowicjat odbyła w Krakowie
i tam w obecności bpa St. Rosponda złożyła
pierwsze, a po pięciu latach wieczyste śluby
zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
Pracowała w kilku domach Zgromadzenia
pełniąc obowiązki kucharki, ogrodniczki i

Kontakt z Redakcj¹ Biuletynu poprzez Kancelariê Parafialn¹. Nak³ad 1000 egz.

furtianki.
Na zewnątrz nic nie zdradzało jej niezwykle bogatego życia mistycznego. Gorliwie spełniała swe obowiązki, wiernie zachowywała wszystkie reguły zakonne, była
skupiona i milcząca, a przy tym naturalna,
pogodna, pełna życzliwej i bezinteresownej
miłości dla bliźnich. Całe jej życie koncentrowało się na konsekwentnym dążeniu do
coraz pełniejszego zjednoczenia z Bogiem i
na ofiarnej współpracy z Jezusem w dziele
ratowania dusz.
Głębię jej życia duchowego odsłania
Dzienniczek. Uważna lektura tych zapisków
daje obraz wysokiego stopnia zjednoczenia
jej duszy z Bogiem.
S. Faustyna swoje życie złożyła w ofierze
za grzeszników i z tego tytułu doznawała także różnych cierpień, aby przez nie ratować
ich dusze. W ostatnich latach życia wzmogły
się cierpienia wewnętrzne, tzw. biernej nocy
ducha, i dolegliwości organizmu: rozwinęła
się gruźlica, która zaatakowała płuca i przewód pokarmowy.
Zmarła w opinii świętości 5 października
1938 roku, mając zaledwie 33 lata, w tym
13 lat życia zakonnego. Jej ciało złożono w
grobowcu na cmentarzu klasztornym w Krakowie-Łagiewnikach, a w czasie procesu informacyjnego w 1966 roku przeniesiono do
kaplicy.
Tej prostej, niewykształconej, ale mężnej,
bezgranicznie ufającej Bogu, zakonnicy, powierzył Pan Jezus wielką misję: orędzie Miłosierdzia skierowane do całego świata.

STRACH CZYTAĆ

dzisiejsze czytania liturgiczne

Jeśli jestem bogaty, to łatwo uczę się reagować jak
człowiek bogaty: staję się wyniosły, pokładam nadzieję w pieniądzu, przestaję być wrażliwy na działanie Boga (czytanie pierwsze i Ewangelia).
Nie da się naraz służyć mamonie i Bogu (tak mówi
Biblia).
Co czynić? Czy mogę być bogaty i podobać się
Bogu?
Pan Jezus powiedział do bogatego młodzieńca:
„Jeśli chcesz być DOSKONAŁY, to idź, sprzedaj co
masz i rozdaj ubogim" (Mt. 19, 21).
O ubogiego ludzie „zadbają”, by się nauczył pokory, cierpliwości, by na nic i na nikogo z żyjących
nie liczył a uczył się pokładać całą nadzieję w Bogu
- ubogi staje się wrażliwy na wolę i działanie Boga w
życiu. Zaczyna odkrywać całą radość życia, dostrzega Bożą miłość.
Drugie czytanie odnosi się raczej do tych, co chcą
być doskonali.
A czy jest coś pośredniego? Nie pozbywać się radykalnie wszystkiego co mam i jednocześnie próbować
podobać się Bogu?
Wydaję mi się, że taką odpowiedź znalazłem w
Pierwszym liście do Tymoteusza ITym. 6,17-19:
"Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepwności bogactwa,
lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela
do używania, niech czynią dobrze, bogacą się w dobre czyny, niech będą hojni, uspołecznieni, odkładając do skarbca dla siebie samych dobrą podstawę na
przyszłość, aby osiągnęli prawdziwe życie".
Ale to zalecenie jest też bardzo trudne do realizacji,
ale chyba warto próbować.
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