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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: 2 Krl 17,5-8.13-15a.18; Ps 60,3-5.12-14; Hbr 
4,12; Mt 7,1-5; WT.: Iz 49,1-6; Ps 139,1-3.13-15; 
Dz 13,22-26; Łk 1,76; Łk 1,57-66.80; ŚR.: 2 Krl 
22,8-13;23,1-3; Ps 119,33-37.40; J 15,4.5b; Mt 
7,15-20; CZ.: 2 Krl 24,8-17; Ps 79,1-5.8-9; 1 P 
1,25; Mt 7,21-29; PT.: 2 Krl 25,1-12; Ps 137,1-6; 
Mt 8,17; Mt 8,1-4; SB.: Lm 2,2.10-14.18-19; Ps 
74,1-7.20-21; Mt 8,17; Mt 8,5-17.
(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 JEREMIASZA (Jr 20, 
10-13)
Słyszałem oszczerstwo wielu: Trwoga dokoła! 
Donieście, donieśmy na niego! Wszyscy zaprzyjaź-
nieni ze mną wypatrują mojego upadku: Może on 
da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy 
swą pomstę na nim! Ale Pan jest przy mnie jako 
potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną 
i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją 
porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. 
Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawied-
liwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym 
zobaczył Twoją pomstę nad nimi. Tobie bowiem 
powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysła-
wiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z 
ręki złoczyńców.

CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO RZYMIAN (Rz 5, 12-15)
Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a 
przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła 
na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrze-
szyli... Bo i przed Prawem grzech był na świecie, 
grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. 
A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do 
Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli 
przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem 
Tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się 
rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli 
bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na 
wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich 
wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony 
przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
MATEUSZA (Mt 10, 26-33)
Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się 
ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być 
wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano 
dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie 
na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na 
dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz 

duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę 
i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch 
wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca 
waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy 
na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: 
jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, 
który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się 
i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto 
się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed 
moim Ojcem, który jest w niebie.

Intencje mszalne od 22.06. do 29.06.2008 r.
Niedziela 22.06. – 12 niedziela zwykła
7:00 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 22).
7:00 + Jana Podobasa.
8:30 + Agnieszkę Łysiak (gr. 22).
8:30 + Janinę Szcześniak, Władysławę i Alek-
sandra Rubaj.
10:00 + Jana Święcha.
11:30 + Czesława (20 r. śm.) i Zygmunta Droz-
dowiczów i ich Rodziców.
13:00 Za Parafian.
18:00  O bł. Boże i opiekę MB dla Igora, Wikto-
ra, Jakuba i Karola.
Poniedziałek 23.06. 
7:00 + Annę i Andrzeja, Teresę i Zenona, Jana i 
Mariannę, Stanisława, Juliannę i Dorotę oraz cr. 
Wasążników i Wawryniuków.
7:00 + Wandę Kozłowską-Deptuch, Władysła-
wa Deptucha (im.)
7:00 + Tomasza Cwalinę (2 r.śm.), ojca Ryszar-
da (36 r. Sm.) i dz-ków Janinę i Jana oraz Ma-
riannę i Czesława.
7:00 + Wandę Olejnik (mies. po śm.)
7:30 + Władysławę, Zofię i Stefanię Słupiń-
skie.
7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 23).
7:30 + Agnieszkę Łysiak (gr. 23).
18:00 + Jana Sabak, Małgorzatę i Józefa Mą-
drych.
Wtorek 24.06. – uroczystość NARODZENIE 
ŚW. JANA CHRZCICIELA
7:00 + Agnieszkę Łysiak (gr. 24).
7:00 + Józefa Przyczkę.

7:00 + Jana i Wandę Witkowskich.
7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 24).
7:30 Dz.-bł. w 35 r. ślubu oraz w dniu imienin i 
urodzin Jana i Janiny Wielgołaskich z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo dla Jubilatów i cr.
7:30 Dz.-bł. w 36 r. ślubu Jana i Marianny Ża-
czek z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla 
Jubilatów i cr.
9:00 + Stefana Kondeja (2 r. śm.), Janinę Dą-
browską.
18:00 + Jana, Janinę i Mariannę Kondejów.
Środa 25.06. 
7:00 + Janinę Mazur.
7:00 + Jana Kompę (im.)
7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 25).
7:30 + Agnieszkę Łysiak (gr. 25).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. w 35 r. urodzin Agnieszki Wisińskiej z 
prośbą o wszelkie łaski Boże i opiekę MB dla 
całej rodziny.
+ Jana Basiewicza i jego rodziców, + Władysła-
wa Komara (im.), + Jana i Genowefę Ruszkow-
skich, + Zofię i Antoniego Pietraników, Józefę 
i Józefa Kobylińskich. + Danutę i Stanisława 
Książków, + Jana Pleskota, + Janinę Jerzak i 
cr. Jerzaków, + Zofię, Mariannę i Władysława 
Stokowskich, Zofię i Władysława Krupaków, + 
Janinę i Mariana Borkowskich.
Czwartek 26.06.  
7:00 + Agnieszkę Łysiak (gr. 26).
7:00 + Grzegorza Radomskiego (mies. po śm.)
7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 26).
7:30 + Bronisławę Kajka, Józefata Kajka, Bro-
nisława Celeja.
18:00 + Jana Dańskiego.
Piątek 27.06. 
7:00 + Agnieszkę Łysiak (gr. 27).
7:00 + Władysławę i Władysława Nowaków.
7:00 + Mariannę i Józefa Wachnio, Jana Kom-
pa.
7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 27).
7:30 Władysława Samsona (mies. po śm.).
7:30 + Włodzimierza Jankowskiego (im.)
18:00 + Jarosława Wasążnika (15 r. śm.)
Sobota 28.06. - Św. Ireneusza, biskupa i mę-

czennika
7:00 + Agnieszkę Łysiak (gr. 28).
7:00 + Pawła Stefaniuka, cr. Lechów, Kabatów, 
Nowosielskich, Stefaniuków, Annę Jańczuk.
7:00 + Jana Dolaka, Władysławę i Piotra Do-
laków.
7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 28).
7:30 + Piotra Mazura.
18:00 + Piotra Mazka i rodziców Golińskich.
Niedziela 29.06. – uroczystość ŚWIĘTYCH 
APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
7:00 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 29).
7:00 Dz.-bł. w 34 r. ślubu Anny i Jana z prośbą 
o bł. boże dla Jublilatów oraz dzieci i wnuków 
oraz opiekę MB dla narzeczonych: Andrzeja i 
Elżbiety.
8:30 + Agnieszkę Łysiak (gr. 29).
8:30 + Piotra i Władysława Skowrońskich.
10:00 + Pawła Lodowskiego(11 r. śm.) i jego r-
ców oraz Cecylię i Henryka Lotniewskich.
11:30 + Władysława Białka (5 r. śm.) i jego Bra-
ci.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Władysława Krajewskiego.

Ogłoszenia duszpasterskie  22.06.2008.     
12 Niedziela Zwykła

wNabożeństwa czerwcowe codziennie po 
Mszy św. wieczornej, a w niedziele o godz. 
17.30. Zapraszamy.
wWe wtorek, 24 czerwca, przypada uroczy-

stość Narodzenia świętego Jana  Chrzciciela, 
który przygotował drogę Panu Jezusowi. W Li-
tanii do wszystkich świętych jest wymieniany na 
pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To  wielki 
nauczyciel i świadek Bożej Prawdy, który za nią 
był gotów oddać  życie. Ciesząc się narodzina-
mi świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić 
się nad swoim życiem, nad zgodnością naszych 
czynów, słów i postaw  z wyznawaną przez nas 
wiarą i pobożnością. W naszej tradycji z dniem 
narodzin Jana Chrzciciela wiąże się zwyczaj  
błogosławienia rzek i jezior celem uproszenia 
opieki dla korzystających  z wypoczynku nad 
wodą. Trzeba jednak przypomnieć, że ufność 
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pokładana w Bogu nie zwalnia nas od roztrop-
ności i ostrożności w korzystaniu  z takich form 
rozrywek i wypoczynku.
wW piątek, 27 czerwca, czcimy Matkę Bożą 

Nieustającej Pomocy. Zwłaszcza w każdą 
środę zwracamy się do Niej jako naszej Matki 
i Pośredniczki,  przedkładając Bogu Ojcu po-
dziękowania, prośby osobiste i wspólnotowe.  
Niech Maryja, Matka Nieustannie Pomagająca, 
uczy nas tej samej pięknej  postawy - pomagania 
innym! 
wW najbliższą sobotę o godz. 10.00 nastąpi 

uroczysty ingres Arcybiskupa Henryka Ho-
sera do Bazyliki Katedralnej Świętych Michała 
i Floriana w Warszawie. Starajmy się uczestni-
czyć w tej uroczystości. W naszych modlitwach 
powierzajmy Bogu życie i posługę w diecezji 
naszego nowego Biskupa Ordynariusza.
wW przyszłą niedzielę, 29 czerwca, przypa-

da uroczystość Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła, która rozpocznie się Mszą Świętą wigi-
lijną już w sobotę. Ofiary zbierane na tacę będą 
przeznaczone na konserwację Bazyliki św. Pio-
tra na Watykanie. 
wW niedzielę za tydzień rozpoczniemy w na-

szej parafii 40 –godzinne Nabożeństwo. Będzie 
trwało do wtorku. Program podamy za tydzień.
wU progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, 

że wakacje nie są czasem wolnym  od Boga i 
obowiązków religijnych. Zatem także podczas 
urlopów mamy  obowiązek udziału w niedziel-
nej Mszy Świętej, nie zapominamy o osobistej 
modlitwie, korzystamy z sakramentu pokuty i 
pojednania. Wszystkim  wyjeżdżającym na wa-
kacyjne wycieczki, kolonie, obozy i wczasy ży-
czymy,  aby był to czas wypoczynku i rekreacji, 
a także odnajdywania Bożych śladów w pięknie 
stworzenia. 
wMoże ktoś mógłby wesprzeć fundację kon-

fesjonału, który będzie stał w Kaplicy Krzyża 
Świętego. Została utworzona lista osób wpła-
cających na ten właśnie konfesjonał. Można na 
nią wpisywać się w zakrystii lub w kancelarii. 
Konfesjonały dotrą do nas już w lipcu.
wStowarzyszenie Forum Chrześcijańskie 

zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 6 lat do 
udziału w zajęciach świetlicy (w sali na pleba-
ni) w terminie od 23 czerwca do 1 sierpnia. 
Zapewniamy fachową opiekę, drugie śniadanie 
oraz wiele atrakcji (m.in. nauka tańca, wyciecz-
ki, ogniska). Świetlica będzie czynna od ponie-
działku do piątku w godz. 10:00-15:00. Ser-
decznie zapraszamy.
wMamy jeszcze jedną (smutną tym razem) 

informację. Bp Stanisław Kędziora – Admini-
strator naszej diecezji odwołał z naszej parafii 
ks. Jacka Szabaciuka i powołał go na stanowi-
sko wikariusza parafii katedralnej w Warszawie. 
Ks. Jacek swoją posługę w Józefowie pełnił z 
niezwykłym zaangażowaniem i serdecznością. 
Pragniemy mu za to podziękować, a posługiwa-
nie w nowej parafii otoczyć modlitwą. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM
• W sobotę, 28 czerwca, wspominamy świętego 

Ireneusza, biskupa i męczennika, jednego z naj-
wybitniejszych teologów początków Kościoła. 
Zawdzięczamy  mu wiele ważnych teologicznych 
myśli, wśród których największą popularność 
zdobyła sobie następująca: „Chwałą Boga jest 
żyjący człowiek”.

 

Tak to już w kapłańskim życiu jest, że co kilka lat przychodzi księdzu 
zmienić parafię, w której pracuje. 

Dzisiaj taki dzień nadszedł dla Ciebie, księżę Jacku.
Chcielibyśmy z całego serca podziękować 

księdzu Jackowi Szabaciukowi za lata wspólnej służby.
Za Twoją dobroć, życzliwość, pomysłowość i zapał, z którymi podjęłeś się 

opieki nad nami. Za to, jak poszerzałeś naszą wiedzę i wiarę. 
Obyś znalazł w nowej parafii wiele otwartych serc, które swoją posługą 

będziesz prowadził do Boga. Wielkie Bóg zapłać

Jesteśmy chrześcijanami, chodzimy do kościoła 
na Mszę świętą, chrzcimy swoje dzieci, po śmierci 
mamy katolicki pogrzeb. Wydaje się więc, że nasz 
Pan, Jezus Chrystus, musi się do nas przyznać 
przed swoim Ojcem w niebie. 

Ale jak jest w rzeczywistości z naszym przyznawa-
niem się do Jezusa Chrystusa?

Taką rozterkę przyznawania się przeżył św. Piotr - 
apostoł: J13:38 "Odpowiedział Jezus: ... Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam ci: kogut nie zapieje, aż ty trzy 
razy się Mnie wyprzesz."

Jak wygląda nasze przyznawanie się do Jezusa?

W czasie rodzinnego pobytu w Londynie zoba-
czyliśmy muzułmanina, który w parku nad Tamizą 
wraz z żoną, zaczął się modlić na trawie - córka za-
reagowała stwierdzeniem, że w Polsce (katolickiej), 
gdyby chrześcijanin zaczął się tak modlić w parku, 
wyśmianoby go. Z tego wniosek, że jest w nas oba-
wa przed osobistym (nie w tłumie innych wiernych) 
dawaniem świadectwa naszej wiary.

Czy zdarza się nam, że na wyjeździe szkolnym, 
służbowym, gdy mieszkamy w pokoju z kimś ob-
cym, brakuje nam odwagi by wieczorem i rano klęk-
nąć do modlitwy? - co powie, co pomyśli sobie ta 
druga osoba? A może to jest ten czas, gdy Pan pyta 
się: przyznasz się do mnie? Twój bliźni potrzebu-
je twojego świadectwa. Jeśli jest ci bardzo ciężko 
- pomódl się przynajmniej w ukryciu i proś Pana 
o odwagę.

Katolicy w Polsce nie jedzą w piątek mięsa. Czy 
będąc na obiedzie na wczasach, na kongresie na-
ukowym potrafisz się przyznać, że przestrzegasz 
piątkowego postu, bo jesteś chrześcijaninem i 
poprosić o danie bezmięsne lub odmówić zjedze-
nia posiłku mięsnego - nie musisz nawet mówić 
dlaczego, zazwyczaj i tak wszyscy będą wiedzieć z 
jakiego powodu nie jesz mięsa (będą wiedzieć i ate-
iści, i katolicy we Włoszech, którzy takiego zwyczaju 
piątkowego ograniczenia jedzenia mięsa nie mają).

Czy potrafisz postawić warunek - jadę na wczasy, 
wysyłam dziecko na kolonię, wycieczkę szkolną, je-
śli wy, organizatorzy zapewnicie, że w piątek będzie 
dla mnie, dla mojej rodziny posiłek bezmięsny, a 
w niedzielę zajęcia będą tak zorganizowane, że ja 
i moja rodzina będziemy mieć zapewnioną możli-
wość uczestniczenia we Mszy świętej. I wyegzekwuj 
postawiony warunek. (Dla pieniędzy, a może cza-
sem z powodu przebudzonego sumienia organiza-
tor spełni twoje wymagania).

Udział w niedzielnej, czy też świątecznej Mszy 
świętej - Wysyłamy nasze dzieci na obozy, na wy-
cieczki szkolne - stawiajmy wymagania organiza-
torom (także na piśmie, także z zastrzeżeniem kar 
finansowych), by nasze dzieci miały możliwość 

uczestniczenia we Mszy świętej.

Krzyżyk / medalik na szyi jest znakiem naszej 
przynależności do Jezusa - ten znak zobowiązuje. 
Ludzie z innych religii, innych kultur, ludzie prze-
żywający swój kryzys wiary zwracają baczną uwagę 
na tych, którzy ten krzyżyk / medalik noszą.

Modlitwa przed jedzeniem - na oazach mieliśmy 
zwyczaj modlić się przed jedzeniem. Pamiętam, jak 
wielką radość świadczenia o Jezusie dawała nam 
modlitwa przed jedzeniem np. w restauracji pełnej 
turystów na Kasprowym Wierchu, czy też w innych 
miejscach. Reakcja ludzi na taką modlitwę była róż-
na - np. w kawiarni w Magdalence właściciel zare-
agował podgłoszeniem muzyki, by nas zagłuszyć, 
natomiast jeden z klientów z tej kawiarni dziękował 
nam za nasze świadectwo wiary i obdarował róż-
nymi łakociami. Zwyczaj modlitwy przed jedzeniem 
jest m.in. u niemieckich rolników - podziwiałem 
swoich znajomych, z którymi w czasach studenc-
kich pracowałem w niemieckim gospodarstwie rol-
nym, że mimo iż należeli raczej do letnich katolików, 
z szacunkiem włączali się w znak krzyża i modlitwę 
niemieckiego gospodarza. Łatwo jest modlić się 
w tłumie, dużo trudniej, gdy sam mam dać takie 
świadectwo - w Józefowie mam znajomego (i to 
wcale nie księdza), który modli się przed każdym 
posiłkiem, bez względu na to w jakim znajduje się 
towarzystwie, czy miejscu.

Znak krzyża przed kościołem, publiczne pozdro-
wienie kapłana, znak krzyża w autokarze, w startu-
jącym samolocie - czasami kosztuję bardzo dużo 
trudu, byśmy tym znakiem przyznali się do Jezusa 
- Czy przyznasz się do Mnie? Może ta druga, obca 
osoba, która jest w pobliżu ciebie bardzo potrzebu-
je, byś przyznał się do Mnie.

Przyznanie się do Chrystusa, to reagowanie zgod-
nie z jego wolą na rzeczywistość, która nas otacza. 
To odwaga, by powiedzieć w sklepie: jeśli Państwo 
nie usuną pornografii z półek, nie będę robić u Pań-
stwa zakupów i będę odradzał robienie zakupów u 
Państwa moim znajomym;  to także reagowanie na 
zło, na krzywdę.

Jezus nie jest bezwzględnym sędzią, który liczy ile 
razy zawstydziliśmy się Go, nie przyznaliśmy się do 
Niego, ale on pragnie byśmy Go kochali i byśmy 
kochali innych tak, jak On nas umiłował.

Pytanie: czy przyznasz się do Mnie przed ludźmi, 
brzmi we mnie jak pytanie: czy kochasz Mnie.

Chcę Mu odpowiedzieć, jak Piotr: Panie Ty wiesz, 
że Cię kocham, moja miłość do Ciebie jest bardzo 
mała, ale kocham Cię i, dalej, nie pamiętaj moich 
niewierności, mojego zakłamanego wstydu przed 
przyznawaniem się do Ciebie.

Mirek

"Dla każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi,  
przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie."


