
Biuletyn Parafialny nr 41 (614) XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 21.10.2007

PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Rz 4,20-25; Ps: Łk 1,68-75; Mt 5,3; Łk 
12,13-21; WT.: Rz 5,12.15b.17-19.20b-21; Ps 
40,7-10.17; Łk 21,36; Łk 12,35-38; ŚR.: Rz 6,12-
18; Ps 124,1-8; Mt 24,42a.44; Łk 12,39-48; CZ.: 
Rz 6,19-23; Ps 1,1-4.6; Łk 12,49; Łk 12,49-53; 
PT.: Rz 7,18-24; Ps 119,66.68.76-77.93-94; Mt 
11,25; Łk 12,54-59; SB.: Rz 8,1-11; Ps 24,1-6; 
Ez 33,11; Łk 13,1-9.
(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 WYJŚCIA (Wj 17, 
8-13)
Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w 
Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: 
Wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na 
walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie 
góry z laską Boga w ręku. Jozue spełnił polecenie 
Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. 
Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. Jak 
długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, 
Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, 
miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza 
zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i 
usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, 
jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż 

do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione 
wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i 
ich lud ostrzem miecza.
CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŚWIETĘ-
GO PAWŁA  APOSTOŁA  DO TYMOTEUSZA 
(2 Tm 3, 14-4,2)
 Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawie-
rzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat 
bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które 
mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu 
przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo 
od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, 
do przekonywania, do poprawiania, do kształce-
nia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był 
doskonały, przysposobiony do każdego dobrego 
czynu. Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa 
Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, 
i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: 
głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie 
potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z 
całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
ŁUKASZA (Łk 18,1-8) 
Jezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść 
o tym, że zawsze powinni modlić się i nie usta-
wać: W pewnym mieście żył sędzia, który Boga 

się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym 
mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego 
z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. 
Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do 
siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się 
nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się 
ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przycho-
dziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: 
Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A 
Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, 
którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie 
zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko 
weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy 
znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

Intencje Mszy œw. od 21.10. do 28.10.2007 r.
Niedziela 21.10. - 29 niedziela zwykła
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 21). 7:00  
+ Witolda Malinowskiego (4 r. śm.), Felicję i 
Bolesława Malinowskich, Andrzeja Głowienko, 
Jadwigę i Jana Łuczaj. 8:30 + Mariannę, Annę, 
Jana, Zdzisława i Henryka, cr. Wawrzyniuków 
i Kowalczyków. 10:00 + Jadwigę i Tadeusza 
Przywózkich. 11:30 + Urszulę Dzienniak. 13:00 
Za Parafian.  + Ks. Prał. Ludwika Antolaka 
(int. Pielgrzymów do Jordanowa). 18:00 + 
Mieczysława Cygana (13 r. śm.)
Poniedziałek 22.10. 
7:00 Dz.-bł. W 40 r. ślubu Teresy i Mariana 
Zowczaków z prośbą o bł. Boże i opiekę MB 
dla Jubilatów i całej rodziny. 7:00  + Zbigniewa 
Stępnia (6 r. śm.), Irenę Stępień i Cr. Stępniów  
i Wesołowskich. 7:30 + Emanuela Bagińskiego 
(gr. 22). 7:30 + Krystynę Romszycką (1 r. śm.). 
18:00 + Barbarę Ginter (1 r. śm.), Mariannę, 
Zdzisława, Władysława i Jerzego Markowskich. 

18:00 Dz.-bł. W 40 r. ślubu Marianny i Stefana 
Luty z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla 
Jubilatów i całej rodziny.
Wtorek 23.10. 
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 23). 7:30. 
18:00 + Krzysztofa Pogorzelskiego (11 r. śm.), 
Henryka, Marię i Feliksa Pogorzelskich, Marię, 
Stanisława, Henryka i Jana Figurów.
Środa 24.10. 
7:00 Dz.-bł. W 15 r. ślubu Agnieszki i Zbigniewa. 
7:00 + Wojciecha Lachowicza. 7:30 + Emanuela 
Bagińskiego (gr. 24). 18:00 Nowenna do NMP 
Nieustającej Pomocy. + Irenę Markieta, Szymona 
Ponceleusza oraz zmarłych z ich rodzin. + 
Teresę Różańską zd. Chruścielewską (1 r. śm.). 
+ Tadeusza Myszkowskiego.
Czwartek 25.10. 
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 25). 7:30. 
18:00 + Ewę Wilk (1 r. śm.).
Piątek 26.10. 
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 26). 7:30 + 
Alfreda Dziubaka (2 r. śm.). 18:00 + Helenę 
Korzeniewską (3 r. śm.).
Sobota 27.10. 
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 27). 7:00 
Dz.-bł. W 17 r. ślubu Anny i Darosława Jobdów 
z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla małżonków 
i dzieci Maćka i Gabrysi. 7:30 + Waldemara 
Kowalczyka (2 r. śm.). 7:30 + Tadeusza 
Truszkowskiego, Tadeusza Bargla. 16:30 Ślub: 
Marcin i Patrycja. 18:00 + Henryka i Genowefę 
Grupińskich.
Niedziela 28.10. - 30 niedziela zwykła ŚŚ. 
Szymona i Judy Tadeusza, Ap.
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 28). 7:00 + 
Szczepana Chełstowskiego (7 r. śm.), Tadeusza 
i Aleksandrę Masnych i ich rodziców. 8:30 + 
Weronikę i Stanisława Rogalskich. 10:00 + 
Tadeusza Gomoraka. 11:30 + Irenę i Tadeusza 
Zająców. 13:00 Za Parafian. 18:00 + Tadeusza 
Soszyńskiego.

Ogłoszenia duszpasterskie 21.10.2007.  
XXIX Niedziela Zwykła

w Dzisiejsza niedziela inauguruje w 
całym Kościele tydzień misyjny. Uświa-
damia nam on, że jesteśmy cząstką 
Kościoła powszechnego, ogarniającego 
wszystkie narody, rasy, cywilizacje i kultury 
zjednoczone Dobrą Nowiną. Kościół ze 
swej natury jest misyjny. Chrześcijanin 
zatem powinien być misjonarzem. Nie 
każdy, oczywiście, otrzymuje powołanie, by 
jechać w dalekie kraje, niezdobyte jeszcze 
dla Ewangelii. Mamy obowiązek świadczyć 
o Chrystusie w każdym czasie i miejscu. 
Niejednokrotnie takim terenem misyjnym 
może okazać się rodzina, znajomi, miejsce 
pracy lub odpoczynku. Dzień dzisiejszy 
jest jednocześnie okazją do wsparcia 
Papieskich Dzieł Misyjnych. Taca dzisiejsza 
przeznaczona jest na misje.
wPrzed nami kolejny różańcowy tydzień. 

Dziękujemy wszystkim, którzy biorą udział w 
tej pięknej modlitwie. Tajemnicą pozostanie, 
ile dobrego przyniosła nam, innym, całemu 
Kościołowi i światu ta modlitwa. Dobrze, 
abyśmy wszyscy mieli w niej swój udział. 
W prywatnych objawieniach Matka Boża 
niejednokrotnie wskazywała na różaniec 
jako środek, dzięki któremu świat może 
zostać ocalony. Nabożeństwa Różańcowe w 
naszym kościele codziennie o godz. 17.15.
wDzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30 

spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących 
się do I Komunii św.
wDzisiaj w naszej Ojczyźnie trwają 

Wybory do Sejmu i Senatu. Tydzień temu 
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polscy biskupi przypominali o prawie i 
obowiązku moralnym uczestnictwa w 
wyborach. „Współodpowiedzialność 
za dobro wspólne, do której jesteśmy 
zobowiązani jako obywatele, domaga się 
korzystania z prawa wyborczego” (por. KKK 
2240). Zachęcamy więc do wypełnienia tego 
obywatelskiego obowiązku.
wStowarzyszenie „Forum Chrześcijańskie” 

organizuje jak co roku akcję „Znicz”. 
W przyszłą niedzielę (28 X ) po każdej 
Mszy św. będzie można zakupić znicze. 
Dochód z ich sprzedaży w całości zostanie 
przeznaczony na dożywianie dzieci w 
szkołach i świetlicach prowadzonych przez 
„Forum”. Zapraszamy do zakupu chociaż 
jednego „symbolicznego znicza”. 
wZbliża się listopad – miesiąc modlitewnej 

pamięci o zmarłych. W sposób szczególny 
zmar łych Kościół  poleca  Bożemu 
miłosierdziu w modlitwie wypominkowej. 
Na wypominki będą przyjmować klerycy na 
cmentarzu w niedzielę 28 października i 1 
listopada. Księża przyjmują na wypominki w 
kancelarii i w zakrystii. Kartki wypominkowe 
są wyłożone na stolikach. 
w W tym tygodniu nie przypadają 

obowiązkowe wspomnienia. Niemniej warto 
zwrócić uwagę na mniej znanych w naszym 
kraju świętych. We wtorek 23 października 
Kościół wspomina świętego Jana Kapistrana 
(1386-1456), wielkiego kaznodzieję 
franciszkańskiego. Jego działalnością 
objęta była także Polska. Założył klasztory 
w Krakowie i Warszawie. W środę 24 paź-
dziernika wspominamy błogosławionego 
Jana Balickiego (1869-1948), prezbitera, 
profesora i rektora seminarium przemyskiego, 
a przede wszystkim człowieka otwartego dla 
potrzebujących.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA 
DLA RODZIN

Różaniec to modlitwa, w której wraz z Maryją 
rozważamy tajemnicę Chrystusa i Jego odku-
pieńczej miłości do każdego z nas. Różaniec 
to adorowanie Chrystusa razem z Maryją. To 
ponowne przyglądanie się wielkim dziełom, 
których Bóg dokonał w historii zbawienia. To 
uczenie się Chrystusa od Tej, która z miłością 
wsłuchiwała się w Jego słowa i która wiernie za-
chowywała je w swym sercu. W czasie modlitwy 
różańcowej rozważamy nie tylko to, co Jezus 
głosił, ale przede wszystkim to, kim On jest dla 
nas tu i teraz, w naszych obecnych realiach ży-
cia osobistego i społecznego. Rozważać wraz z 
Maryją tajemnice Różańca to być w duchowej 
szkole Maryi po to, by coraz lepiej rozumieć 
słowa i czyny Jej Syna. Kontemplując wraz z 
Niepokalaną oblicze Chrystusa, przebywamy w 
Jego obecności i pozwalamy na to, by On for-
mował nasze serca i umysły. Maryja pozostaje 
ciągle obok nas jako duchowa Matka, Przewod-
niczka i Pośredniczka.

Modlitwa różańcowa to szczególne miej-
sce proszenia Chrystusa za wstawiennictwem 
Maryi. Syn Boży polecił nam zwracać się do 
Boga-Ojca wytrwale i ufnie: „Proście, a będzie 
wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, 
a otworzą wam” (Mt 7, 7). Modlitwę, którą Duch 
Chrystusa wzbudza w naszym sercu, Maryja 
wspiera swym matczynym wstawiennictwem. 
Różaniec jest równocześnie medytacją i proś-
bą. Ufne błaganie zanosimy do Chrystusa przez 
pośrednictwo Jego i naszej Matki. Różaniec to 
także miejsce szczególnego głoszenia Chrystu-
sa z Maryją i ważna forma nowej ewangeliza-
cji. Różaniec odmawiany w rodzinie sprawia, 
że wszyscy jej członkowie zaczynają ze sobą 
rozmawiać językiem miłości, której uczą się od 
Zbawiciela i od Jego Matki.

Modlitwa „Zdrowaś Maryjo”, która stanowi 
centrum Różańca, to modlitwa biblijna, zwią-
zana ze sceną zwiastowania i z heroicznym 
posłuszeństwem Maryi wobec Boga. Pozdro-
wienie Anielskie wyraża zachwyt i zdumienie 
z powodu Wcielenia Syna Bożego, czyli z po-
wodu największego cudu w historii ludzkości. 
Różaniec oparty jest na powtarzaniu modlitwy 
„Zdrowaś Maryjo”. Patrząc powierzchownie na 
to powtarzanie, można by traktować Różaniec 

jako praktykę jałową i nużącą. Sens tego powta-
rzania odkrywamy wtedy, gdy jest ono wyrazem 
naszej miłości do Boga. 

Przy odmawianiu modlitwy różańcowej, warto 
dodawać dopowiedzenia po słowach „...owoc 
żywota Twojego, Jezus”. Druga część modli-
twy, zaczynająca się od słów „Święta Maryjo”, 
jest jednym z takich starożytnych dopowiedzeń, 
które z upływem czasu stało się tak znane, iż 
obecnie stanowi integralny element tej mo-
dlitwy. Papież Paweł VI w adhortacji Marialis 
cultus przypomniał ten zwyczaj dopowiedzeń 
po to, by jeszcze mocniej uwypuklić chrystolo-
giczny aspekt modlitwy różańcowej. Także Jan 
Paweł II zachęca do takiej właśnie formy modli-
twy różańcowej (RVM 35). Rozważanie danego 
dziesiątka Różańca można zakończyć jednym 
z aktów strzelistych. Obecnie najbardziej rozpo-
wszechnionym aktem strzelistym jest modlitwa 
„O mój Jezu...” 

Na zakończenie Różańca modlimy się w in-
tencji Kościoła i Ojca Świętego, aby podkreślić 
wspólnotowy sens tej modlitwy. Różaniec od-
mawiany z wiarą i skupieniem przez całą rodzi-
nę, pomaga wszystkim jej członkom wzrastać w 
wierności powołaniu do świętości. 

ks. Marek Dziewiecki

MODLITWA Z WIARY
Czy Bóg nie weźmie w obronę swoich 

wybranych, którzy dniem i nocą wołają do 
Niego? Siła modlitwy płynie z wiary. Bo 
modlitwa nie jest zaklinaniem Boga, nie 
jest wymuszaniem na Wszechmogącym 
naszych planów, pomysłów i zamiarów. To 
trzeba powiedzieć na samym początku, by 
nikt nie pomyślał, że człowiek modlący się, 
proszący Boga, jest jak czarownik, albo 
szaman, którzy magicznymi formułami i 
tajemnymi obrzędami usiłuje podporząd-
kować sobie nadludzkie moce. Owszem, 
modlitwa może sięgać po różne sposoby 
wyrazu – nie tylko myśl, nie tylko słowa, 
nie tylko pieśń, ale gest, umartwienie, dar, 
pielgrzymka i wiele innych sposobów wy-
rażania modlitwy zna tradycja.

W pierwszym czytaniu widzimy Mojże-
sza modlącego się, podczas gdy wojow-
nicy toczą zbrojny bój. Była to modlitwa 
myśli i gestu. Ale warto zapamiętać, że to 
Bóg nakazał Mojżeszowi modlitwę. Czyż-
by Wszechmocny potrzebował modlitwy 
człowieka? Nie, to nie Bóg jej potrzebuje. 
To człowiek przez modlitwę otwiera się 
na Bożą moc, to człowiek zbliżając się do 
Boga, napełnia swoje duchowe wnętrze 
i przestrzeń wokół siebie siłą, dobrocią, 
miłosierdziem, radością pochodzącą od 
Stwórcy. A im większy dar Bóg przygoto-
wał, tym głębszej, wytrwalszej, gorliwszej 
modlitwy potrzeba.

A Bóg zawsze jest blisko. I Jego po-
moc, Jego siła, Jego dobroć zawsze są 
na wyciągnięcie ręki. Ale człowiek musi tę 

rękę ku Bogu wyciągnąć, musi sięgnąć po 
to, co jest dla niego przygotowane. A przy-
gotowane jest więcej, niż potrafimy sobie 
wyobrazić.

Brak nam wiary
Naszym problemem jest to, co Jezus 

celnie wypowiedział pytaniem: Czy jednak 
Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, 
gdy przyjdzie? Tak, naszym problemem, 
także gdy mowa o modlitwie, jest brak wia-
ry. Powiesz, że przecież modlą się ludzie 
wierzący. Tak, to prawda. Jeśli ktoś zaczy-
na się modlić, to jakaś, choćby szczątko-
wa, słaba i nieporadna wiara w nim jest. 
Ale rozglądając się wokół nas widzimy 
bardzo wielu ludzi, którzy nie modlą się. 
Którzy nie szukają bliskości Boga. Którzy 
nawet w sytuacjach kompletnej bezradno-
ści nie są w stanie pojąć, że jest Ktoś po-
nad naszą bezsilnością. Nie modlą się, bo 
nie mają czasu. Nie modlą się, bo nie po-
trafią. Nie modlą się, bo to nic nie daje. Nie 
modlą się, bo... Powodów mają wiele. Ale 
tak naprawdę powód jest jeden: brak wia-
ry. Brak wiary wystarczającej, by zapalić w 
człowieku potrzebę i odruch modlitwy.

Potrzeba modlitwy jest bardzo natu-
ralna. Zawdzięczamy ją nie tylko wycho-
waniu. Jestem przekonany, że jest jedną 
z pierwotnych, wrodzonych człowiekowi 
potrzeb. Jak potrzeba mówienia, jak po-
trzeba śmiechu, jak potrzeba chodzenia i 
wiele innych. Dlatego dobrze, jeśli modli-
twa staje się także odruchem. Jak każda 
naturalna potrzeba. 

x. Tomasz Horak


