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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Iz 1,11-17; Ps 50,7-8.16-17.21.23; Mt 10,40; 
Mt 10,34-11,1; WT.: Iz 7,1-9; Ps 48,2-8; Ps 95,8ab; 
Mt 11,20-24; ŚR.: Iz 10,5-7.13-16; Ps 94,5-10.14-
15; Mt 11.25; Mt 11,25-27; CZ.: Iz 26,7-9.12.16-19; 
Ps 102,13-15-21; Mt 11,28; Mt 11,28-30; PT.: Iz 
38,1-6.21-22.7-8; Ps: Iz 38,10-12.16; J 10,27; Mt 
12,1-8; SB.: Mi 2,1-5; Ps 10,1-4.7-8.14; Mt 11,29ab; 
Mt 12,14-21.
(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 IZAJASZA (Iz 55, 
10-11)
Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba 
i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, 
nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż 
wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, 
tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca 
do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona 
tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego 
posłannictwa.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO RZYMIAN (Rz 8, 18-23)
Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie 
można stawiać na równi z chwałą, która ma się w 
nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem ocze-
kuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie 
bowiem zostało poddane marności - nie z własnej 
chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał - w 
nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z 
niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i 
chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe 
stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach 
rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, 
którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my 

również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując 
- odkupienia naszego ciała.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO MATEUSZA (Mt 13, 1-23)
Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jezio-
rem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, 
że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. 
I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: 
Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał niektóre [ziarna] 
padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne 
padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; 
i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz 
gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie 
miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a 
ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły 
na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, dru-
gie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. 
Kto ma uszy, niechaj słucha! Przystąpili do Niego 
uczniowie i zapytali: Dlaczego w przypowieściach 
mówisz do nich? On im odpowiedział: Wam dano 
poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś 
nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar 
mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, 
co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, 
że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami 
nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich 
przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie 
zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo 
stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy 
swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami 
nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie 

nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe 
oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo za-
prawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawied-
liwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie 
ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. 
Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do 
każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie 
go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego 
sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na 
drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto 
słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; 
ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy 
przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, 
zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza 
tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda 
bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowoc-
ne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, 
kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: 
jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny 
trzydziestokrotny.

Intencje mszalne od 14.07. do 20.07.2008 r.
Poniedziałek 14.07. 
7:00 + Stanisława (11 r. śm.) i Anielę Bar-
tosiaków.
7:00 + Andrzeja Janika (pół roku po śm.).
7:30 + Henrykę Śliwę (im.).
18:00 + Władysławę Bartnik (1 r. śm.).
Wtorek 15.07. Św. Bonawentury, bisku-
pa i doktora Kościoła.
7:00 + Józefa, Szczepana i Helenę Paw-
łowskich, Stefanię, Stanisława i Kazimie-
rza Nojszewskich, Sabinę Nojszewską i 
Helenę Pawłowską, Elę Pawłowską.
7:30 + Włodzimierza Jankowskiego.
18:00 + Stanisława Żabickiego (12 r. śm.). 
i cr. Żabickich.
Środa 16.07. Najświętszej Maryi Panny z 
Góry Karmel.
7:00 + Andrzeja Jachowicz (od ucz. po-
grzebu).
7:30 + Henryka Parzyszka, Juliannę i Fran-
ciszka Maśniaków, Stanisława Sochackie-

go. 
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Po-
mocy
+ Janinę Paziewską.
Czwartek 17.07. 
7:00 + Zygmunta Staniaka. 
7:30 + Kazimierza Baranieckiego (13 r. 
śm.).
18:00 + Franciszkę (5 r. śm.) i Stanisława 
Stosio.
Piątek 18.07. 
7:00 + Reginę Sikora.
7:30 + Marię i Witolda Gawryjołków, Ja-
ninę Pytel.
18:00 + Urszulę Dzienniak (2 r. śm.).
Sobota 19.06.  
7:00 + Mariannę Grzechnik (10 r. śm.).
7:30 + Henryka Zalewskiego, Józefę i Kac-
pra Książek.
18:00.
Niedziela 20.07. – 16 niedziela zwykła. 
Bł. czesława, prezbitera.
7:00 + Leonarda Pieniaka (15 r. śm.) i jego 
rodziców.
8:30 + Cr. Przywóskich: Juliana, Ludwikę, 
Jana, Stanisława, Kazimierza, Józefa.
10:00 + Stanisławę i Tadeusza Trojanków; 
Stanisławę i Władysława Piętków.
11:30 Dz.-bł w 50 r. ślubu Marianny i Eu-
geniusza Rosłonek z prośbą o bł. Boże dla 
Jubilatów, ich dzieci i wnuków.
13:00 Za Parafian.
18:00 + R-ców Czesławę i Józefa Modze-

lewskich.

Ogłoszenia duszpasterskie 
13.07.2008 – 15 Niedziela Zwykła
wDziś 15. niedziela w tak zwanym okre-

sie zwykłym roku liturgicznego. W cza-
sie wakacji i urlopów nie zapominajmy 
o świętowaniu Dnia Pańskiego. Niech na 
trasach wakacyjnych wędrówek nie za-
braknie świątyń. Tam na spotkanie z nami 
czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamię-
tajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich 
zwiedzania było nacechowane należną 
czcią dla Boga obecnego w Najświętszym 
Sakramencie.
wGościmy dzisiaj w naszej parafii s. 

Gabrielę – Dominikankę, która przez kil-
koma laty mieszkała w Józefowie i uczyła 
katechizacji. Obecnie wyjeżdża do pracy 
misyjnej w Boliwii – po Mszy św. opowie 
o swej przyszłej pracy.
wDzisiaj przypada trzynasty dzień 

miesiąca; zapraszamy więc po Mszy św. 
wieczornej na Nabożeństwo Fatimskie 
– Różaniec i procesję.
wOd jutra rozpoczynamy malowanie 

kościoła. W związku z tym wszystkie 
Msze święte przez dwa tygodnie będą się 
odbywały w dolnym kościele.
wW środę, 16 lipca, w liturgii wspomi-

namy Najświętszą Maryję Pannę z Góry 
Karmel i historię szkaplerza, która swymi 
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Boliwia. Oruro. Miasto, 
położone prawie cztery tysiące metrów nad 
poziomem morza. Od niedawna rozpoczę-
ły tam swoją misyjną posługę Siostry ze 
Zgromadzenia Dominikanek – Misjonarek 
Jezusa i Maryi. Nazwa znajoma, ponieważ 
wspólnota Sióstr Dominikanek – Misjona-
rek od lat związana jest z Józefowem, a ich 
dom znajduje się przy ul. Piaskowej. Ale 
przyjrzyjmy się ich zaangażowaniu na bo-
liwijskiej ziemi. Siostry podjęły różnorodne 
prace, bo też i potrzeby są tam ogromne. 
Przygotowują grupy dzieci do I Komunii 
Św., prowadzą spotkania dla młodzieży, 
( także chórek dziecięco – młodzieżowy), 
zajmują się animacją misyjną. S. Dominika 
co tydzień odwiedza rodziny swojej dziel-
nicy, S. Joanna pracuje na stałe w kurii 
diecezjalnej, S. Katarzyna jest dyrektorką 
Domu Dziecka. Siostry w sposób szcze-
gólny starają się uwrażliwiać tamtejszych 
ludzi na prawdę o Bożym Miłosierdziu. 
Coraz więcej mieszkańców Oruro poznaje 
postać S. Faustyny Kowalskiej. Największą 
trudnością jest dla Sióstr przystosowanie 
się do tamtejszego, ostrego klimatu. We 
wrześniu dołączy do  wspólnoty S. Gabrie-
la Chodzińska. Niektórzy mieszkańcy Jó-
zefowa znają ją zarówno z pracy w Szkole 
Podstawowej nr 2  jak i zaangażowania w 
parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. S. 
Gabriela odwiedzi naszą parafię 13 lipca, 
aby podzielić się świadectwem swojego 
powołania misyjnego. Chciałaby również 
prosić o modlitwę w intencji misyjnej dzia-
łalności na przesiąkniętym ludzkim cierpie-
niem kontynencie Ameryki Południowej. 
Osoby, które chciałyby wesprzeć również 
finansowo posługiwanie dominikanek w 
Oruro oraz wyjazd S. Gabrieli będą mogły 
po Mszy Świętej złożyć ofiary do puszek.

19 lipca 2008 roku (sobota) 
w godz. 8.00 - 13.00 

odbędzie się kolejny 
dzień krwiodawstwa 

w naszej parafii.

SFCh ZAPRASZA

Świetlica dla dzieci od lat 6

23.06.-1.08. 2008 r.

pon.-pt. w godz. 10:00-15:00

Plebania ul. 3 Maj 81A

STRÓJ ODŚWIĘTNY?
Dobrze wiemy, że są miejsca i sytuacje, w któ-

rych należy się zaprezentować we właściwym stro-
ju. Wielu nie wyczuwa jednak, że także obecność 
w kościele domaga się odrobiny wyczucia w tym 
względzie

Jakimś zdziwieniem pozostaje dla mnie zawsze 
różnica, jaka jest widoczna w podejściu do stroju 
w kościele między Polakami a innymi narodami. W 
wielu krajach Europy i świata (pewnie nie wszyst-
kich) jest rzeczą nie do pomyślenia, iż ktoś - także 
turysta - wchodzi do świątyni w krótkich spodniach 
czy z odkrytymi ramionami. Jest rzeczą oczywistą i 
bezdyskusyjną, że miejsce święte domaga się od-
powiedniego stroju. Jest tak w świątyniach chrześci-
jańskich i w świątyniach innych religii, gdzie przepi-
sy dotyczące stroju często bywają jeszcze bardziej 
rygorystyczne. Skąd więc u nas taka beztroska w 
tym względzie?

Odpowiedzi można by znaleźć zapewne przynaj-
mniej kilka. Pierwsza dotyczy tego, co nazywamy 
dobrym wychowaniem -a rzecz w tym, że po prostu 
nie wszystko wolno i nie wszystko wypada. Druga 
łączy się z wiarą człowieka i jego wyczuciem sac-
rum, czyli tego, co święte. Trzecia natomiast - i tu 
chodzi najczęściej o dziewczęta i kobiety - z poczu-
ciem skromności, które powinno towarzyszyć każ-
demu, i to nie tylko w kościele.

Chociaż od początku mowa jest tutaj o stroju, któ-
ry człowiek na siebie zakłada, nietrudno zauważyć, 
że w każdym przypadku dotykamy tego, co stano-
wi o wewnętrznym stanie człowieka. Strój bowiem 
jest jakimś wyrazem tego, co kryje się w ludzkim 
wnętrzu, pokazuje wewnętrzne przeżycia, które 
towarzyszą mu w obliczu sacrum, daje świadectwo 
o relacji do Boga, a ostatecznie także do drugiego 
człowieka.

„Jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?” 
- pyta nas Chrystus. Czy nasze serca są wrażliwe 
na Jego obecność. Czy potrafimy łączyć doświad-
czenie wiary ze sprawami codziennego życia, nie-
kiedy nawet bardzo prozaicznymi jak rzeczy, które 
na siebie zakładamy.

ks. Dariusz Madejczyk

Od siedmiu wieków w powszechnym użyciu 
jest Szkaplerz Najświętszej Maryi Dziewicy z 
Góry Karmel. Jest to znak przyjęty przez Za-
kon Karmelitański i zatwierdzony przez Koś-
ciół katolicki jako zewnętrzny wyraz Macie-
rzyńskiej Miłości Maryi do nas, oraz naszego, 
synowskiego przyjęcia tej Miłości i jej odwza-
jemnienia. 

Na podstawie istniejących źródeł historycz-
nych. Przyjmuje się rok 1251 jako datę wizji 
szkaplerznej, a tradycja wskazuje na noc z 15 
na 16 lipca i klasztor w Aylesford w Anglii. We-
dług tej tradycji, Szymon Stock miał pokornie 
prosić Maryję o rozwiązanie trudnej sytuacji 
Zakonu Karmelitańskiego, w jakiej się znalazł 
po powrocie do Europy z Ziemi Świętej, i o to, 
aby przyszła mu z pomocą. W Niej Karmelici 
widzieli swą główną Patronkę, Wspomoży-
cielkę i nie zawiedli się. Maryja, czczona jako 
Matka, Królowa i Ozdoba Karmelu, pośpie-
szyła zakonowi z pomocą. Ukazać się miała 
św. Szymonowi, który modlił się do Niej słowa-
mi: “Flos Carmeli - Kwiecie Karmelu”. Matka 
Boża, wskazując szkaplerz, powiedziała: To 

będzie dla ciebie i dla wszystkich Karmelitów 
przywilejem, kto w nim umrze, nie zazna ognia 
wiecznego.

Słowo “szkaplerz” oznacza szatę wierzch-
nią, która mnisi przywdziewali na habit zakon-
ny przygotowując się do codziennej pracy. Z 
biegiem czasu nabrał on znaczenia symbo-
licznego: wyrażał on niesienie codziennego 
krzyża przez uczniów i naśladowców Pana 
Jezusa.

Szkaplerz Karmelitański ma być wykonany 
z sukna wełnianego koloru brązowego. Na jed-
nej części ma by wizerunek Matki Bożej Szka-
plerznej, a na drugiej wizerunek Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Może on być zastąpiony 
Medalikiem z podobnymi wizerunkami.

Tylko za pierwszym razem Szkaplerz musi 
być nałożony według przewidzianego rytu litur-
gicznego, przez uprawnionego kapłana. 

Szkaplerz, będący znakiem Maryjnym, 
zobowiązuje do chrześcijańskiego życia, ze 
szczególnym ukierunkowaniem na uczczenie 
Najświętszej Maryi Dziewicy potwierdzanym 
codzienną modlitwą „Pod Twoja obronę”.

Szkaplerz Święty NMP z Góry Karmel 16 VII

korzeniami sięga XII wieku. Właśnie na 
Górze Karmel (północno-zachodni Izrael) 
duchowi synowie proroka Eliasza prowa-
dzili gorliwe życie modlitwy. Z powodu 
prześladowań przenieśli się do Europy i 
dali początek nowemu zakonowi – karme-
litów, który pięknie wpisał się w historię 
i duchowe oblicze Kościoła. Święci, któ-
rych wydały zakony karmelitańskie, nale-
żą do najpopularniejszych. W tym gronie 
znajduje się święta Teresa od Dzieciątka 
Jezus, a spośród Polaków znany jest świę-
ty Rafał Kalinowski.
wTo wspomnienie Najświętszej Maryi 

Panny z góry Karmel przypomina nam 
o jeszcze innym ważnym rysie ducho-
wości chrześcijańskiej, a mianowicie o 
szkaplerzu. Matka Boża objawiła go ge-
nerałowi karmelitów w Cambridge (An-
glia) Szymonowi Stockowi w 1251 roku. 
Obiecała też każdemu, kto będzie go nosił 
do śmierci, że nie zazna ognia piekielne-
go i żadnego innego niebezpieczeństwa. 
Szkaplerz obok różańca stał się jednym 
z podstawowych nabożeństw maryjnych. 
Dziś wielu z nas nosi medaliki szkaplerz-
ne. Zadbajmy o to, by nie była to tylko de-
koracja stroju. Niech to będzie znak naszej 
religijności, noszony z wiarą i miłością. 
Prośmy też Matkę Bożą, abyśmy mogli 
dojść szczęśliwie do naszej Góry Karmel, 
którą jest Chrystus. Jak Maryja, wsłuchuj-
my się w słowo Boże, rozważajmy je i za-
chowujmy w swoich sercach.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ 
NAM

• We wtorek, 15 lipca, wspominamy 
świętego Bonawenturę, biskupa i Doktora 
Kościoła, jednego z najwybitniejszych teo-
logów Średniowiecza. 

• W piątek, 18 lipca, prosimy o wsta-
wiennictwo świętego Szymona z Lipnicy, 
prezbitera należącego do rodziny francisz-
kańskiej, który schyłek swego życia związał 
z Krakowem. Miał wielkie nabożeństwo do 
Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. 


