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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

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 PIERWSZEJ KSIĘGI 
KRÓLEWSKIEJ (1 Krl 19,9a.11-13)
Gdy Eliasz przybył do Bożej góry Horeb, 
wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. 
Wtedy Pan skierował do niego słowo i prze-
mówił: Wyjdź, aby stanąć na górze wobec 
Pana! A oto Pan przechodził. Gwałtowna 
wichura rozwalająca góry i druzgocąca 
skały [szła] przed Panem; ale Pan nie był w 
wichurze. A po wichurze - trzęsienie ziemi: 
Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu 
ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A 
po tym ogniu - szmer łagodnego powiewu. 
Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy 
twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wej-
ściu do groty.

CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO 
PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN 
(Rz 9,1-5)
Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, 
potwierdza mi to moje sumienie w Duchu 
Świętym, że w sercu swoim odczuwam 
wielki smutek i nieprzerwany ból. Wolał-
bym bowiem sam być pod klątwą [odłączo-
ny] od Chrystusa dla zbawienia braci moich, 
którzy według ciała są moimi rodakami. Są 
to Izraelici, do których należą przybrane 
synostwo i chwała, przymierza i nadanie 
Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. 
Do nich należą praojcowie, z nich również 
jest Chrystus według ciała, który jest ponad 
wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. 
Amen.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘ-
TEGO MATEUSZA (Mt 14,22-33)
Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przy-
naglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wy-
przedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi 

tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na 
górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On 
sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo 
stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, 
bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej 
straży nocnej przyszedł do nich, krocząc 
po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go 
kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że 
to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz 
przemówił do nich: Odwagi! Ja jestem, nie 
bójcie się! Na to odezwał się Piotr: Panie, 
jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po 
wodzie! A On rzekł: Przyjdź! Piotr wyszedł 
z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do 
Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł 
się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj 
mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę 
i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, 
małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr 
się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upa-
dli przed Nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś 
Synem Bożym.

Intencje mszalne od 11.08. do 17.08.2008 r.
Poniedziałek 11.08, Św. Klary, dziewicy 
7:00 † Wiesława Wójcika (gr. 11)    
7:30 O bł. Boże dla Katarzyny, Patryka i 
Radosława    
18:00 † Jadwigę i Aleksandra Strzeszew-
skich Wtorek 12.08	 			
7:00 † Wiesława Wójcika (gr. 12)    
7:30 † Stanisława Wiśnickiego (9 r. śm.) 
oraz za Władysławę Wiśnicką i ich rodzi-
ców    
18:00 † Mariannę i Franciszka Chmie-
laków, Michalinę i Władysława Majew-
skich Środa 13.08, Najświętszej Ma-
ryi Panny z Góry Karmel 			
7:00 † Wiesława Wójcika (gr. 13)    
7:30	 	 			
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Po-
mocy
† Danutę Księżak (7 r. śm.)
† Elżbietę Dąbską
Czwartek 14.08, Św. Maksymiliana Ma-
rii Kolbego, prezbitera i męczennika	
7:00 † Wiesława Wójcika (gr. 14)    
7:30 † Mariannę Chajduk, jej syna Zbi-
gniewa i wnuka Mariusza    

17:00 Ślub: Grzegorz Dąbała i Paulina 
Mackiewicz    
18:00 † Marię Michałaciuk i Ferdynanda 
Michałaciuka    
Piątek 15.08, Wniebowzięcia NMP 
7:00 † Wiesława Wójcika (gr. 15)    
7:00 † Ryszarda Trzocha (20 r. śm.) 
8:30 † Stanisławę, Ludwika, Henryka Wi-
tan, Sewerynę i Kazimierza Boguckich, 
Eugeniusza Książka, Gustawa Repsz, Li-
dię i Antoniego Jasińskich, Zbigniewa No-
wackiego    
10:00 † Janinę, Halinę i Jana Piętków 
11:30 Dz.-bł. w 55 r. ślubu Jadwigi i Sta-
nisława    
13:00 Za parafian    
16:00 Ślub: Grzegorz Jakubowski i Marta 
Pawełek    
17:00 Ślub: Jakub Lewandowski i Aneta 
Matyka    
18:00	 	 			
Sobota 16.08    
7:00 † Wiesława Wójcika (gr. 16)    
7:00 † Grzegorza Baran (9 r. śm.) i z cr. 
Baran i Serżysko    
7:30 † Romana Kotarskiego (16 r. śm.) 
15:00 Ślub: Artur Danielewski i Małgo-
rzata Bogusz    
16:00 Ślub: Konrad Staroń i Magdalena 
Bereda
17:00 Ślub: Robert Saner i Agnieszka Ko-
ciszewska    
18:00 † Henryka Parzyszka, Juliannę i 
Franciszka Maśniaków, Kazimierza Joba-
la	
Niedziela 17.08 – 20 niedziela zwykła 
7:00 † Wiesława Wójcika (gr. 17)    

7:00 † Józefę i Kacpra Książek, Katarzynę 
i Tomasza Firląg, z cr. Majszczyków 
8:30 Dz.-bł. w 20 r. urodzin Anny z prośbą 
o dalsze bł. Boże    
10:00 † Franciszkę i Władysława Cydzik, 
Stanisława Markiewicza    
11:30 † Marię Białek (3 r. śm.)    
13:00 Za parafian    
18:00 † Zygmunta Pejtę (6 r. śm.)

Ogłoszenia duszpasterskie  10.08.2008.     
19 Niedziela Zwykła

•W tym tygodniu we środę przypada 
trzynasty dzień miesiąca. O godz. 18.00 
jak zwykle we środę Nowenna do MB 
Nieustającej Pomocy, potem Msza św. w 
intencjach zbiorowych, a po niej Nabo-
żeństwo Fatimskie – Różaniec i procesję. 

•W najbliższy czwartek, 14 sierpnia, w 
wigilię uroczystości Wniebowzięcia  Naj-
świętszej Maryi Panny, przypada liturgicz-
ne wspomnienie kapłana i męczennika, 
franciszkanina, świętego Maksymiliana 
Marii Kolbego. Jest  bliski naszym cza-
som, dobrze znamy jego życie i okoliczno-
ści męczeńskiej śmierci w oświęcimskim 
obozie koncentracyjnym. „W tym miejscu  
straszliwej kaźni, która przyniosła śmierć 
czterem milionom ludzi z różnych naro-
dów, ojciec Maksymilian Kolbe odniósł 
duchowe zwycięstwo,  podobne do zwy-
cięstwa samego Chrystusa, oddając się 
dobrowolnie na  śmierć w bunkrze głodu 
za brata” - tak mówił o tej pięknej postaci 
Ojciec  Święty Jan Paweł II w 1979 roku. 
Niech heroiczna miłość Boga i bliźniego  
świętego Maksymiliana będzie dla nas zo-
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Początki uroczystości Wniebowzięcia NMP zwią-
zane są z „Dniem Bożej Matki Maryi” wspominanym 
przez tzw. Lekcjonarz jerozolimski pochodzący z V 
w. Dzień ten obchodzono 15 sierpnia. Z czasem za-
częto w tym dniu świętować narodziny Maryi. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że słowo „narodziny” rozumiano 
jako Jej „Natale”, czyli narodziny dla nieba. Cesarz 
Maurycy na przełomie V i VI wieku ustanowił święto 
Wniebowzięcia Maryi, jako obowiązujące w całym 
Cesarstwie Wschodnim. Według najstarszej tradycji 
Kościoła Niepokalana Matka Boża po zakończeniu 
życia ziemskiego została z duszą i ciałem wyniesiona 
do chwały niebieskiej.

W Kościele zachodnim obchodzono również 
wspomnienie wzięcia do nieba Maryi. W liturgii ga-
likańskiej (obecna Francja) święto to przypadało 18 
stycznia, a w liturgii rzymskiej już w VII wieku święto 
Narodzin świętej Maryi obchodzono 15 sierpnia. Za 
czasów papieża Sergiusza I (687-701) w tym dniu 
urządzano bardzo uroczystą procesję prowadzącą z 
kościoła św. Hadriana do bazyliki Matki Bożej Więk-
szej. Z czasem święto Wniebowzięcia wzbogaciło się 
o wigilię, czyli Mszę św. odprawianą wieczorem 14 
sierpnia oraz oktawę.

1 listopada 1950 roku papież Pius XII ogłosił 
uroczyście dogmat o Wniebowzięciu Maryi. Po-
wszechna i bardzo popularna wiara całego Kościoła 
została potwierdzona stwierdzeniem dogmatycznym. 
W bulli „Munificentissimus Deus” papież stwierdza: 
Maryja dopełniwszy biegu życia ziemskiego, została 
z ciałem i duszą wzięta do chwały niebieskiej.

Liturgia uroczystości Wniebowzięcia NMP nie 
jest jednak celebracją określonego dogmatu wiary, 
ale celebracją i aktualizacją wydarzenia zbawczego. 
Wniebowzięcie Maryi jest obrazem dopełnienia dzie-
ła zbawienia ludzkości. Tak jak Bóg udzielił Maryi 
łaski zmartwychwstania i życia wiecznego tak samo 
udzieli tego daru każdemu człowiekowi odkupione-
mu przez Chrystusa. W ten sposób z uroczystości, 
która uobecnia pełnię zbawienia Maryi płynie nadzie-
ja i radość dla każdego chrześcijanina.

Cały Kościół pielgrzymujący na ziemi zwraca się z 
pokorną prośbą do Boga, aby dzięki wstawiennictwu 
Maryi osiągnął zbawienie, czyli wszedł do wiecznej 
chwały. Ofiara Mszy św. składana w tym dniu sta-
je się modlitwą błagalną o przebaczenie grzechów i 
przemianę życia w nieustanne dziękczynienie Bogu. 
Ta Ofiara uwielbienia i chwały składana Ojcu jest 
prośbą o uwolnienie od wszelkich niebezpieczeństw 
grożących Kościołowi i przeszkadzających w dojściu 
do domu Ojca. Nieustanna troska o dobra ducho-
we i rozpalone ogniem miłości serca mają zapewnić 
udział w chwale Maryi.

Ludowa tradycja nazywa Maryję „Kwiatem pół”, 
„Lilią dolin”, a stara sekwencja liturgiczna woła do 
Maryi: Witaj różo bez kolców, Gwieździe zarannej 
podobna przy zmartwychwstaniu. Witaj, kwiatku 
polny, źródle woli, Anielskiego Króla Matko na tro-
nie królewskim. O Maryjo, kwiatku polny, do miejsc 
świętych nas zaprowadź ze słowem niebieskim.

ks. Dariusz Kwiatkowski

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

CUD NAD WISŁĄ
“Cud nad Wisłą” dla wielu Polaków ma wymiar religijny. Jednak w kategoriach cudu Bitwę Warszawską rozpatrują także 

wojskowi i historycy. To, co zdarzyło się 15 sierpnia 1920 roku również z punktu widzenia sztuki wojennej było zdarzeniem 
niewiarygodnym i nieprawdopodobnym. Polska była młodym państwem, które właśnie odzyskało niepodległość i stanęło 
przed ogromnym wyzwaniem scalenia kraju z trzech pozaborowych terytoriów. Jednak już w pierwszych latach wolności 
Polacy musieli zmierzyć się z zagrożeniem, które mogło ponownie wpędzić ich w niewolę - ze światowym “pochodem 
bolszewickiej rewolucji”. Powstały na nowo po I wojnie światowej kraj stanowił najkrótszą drogę do podboju Europy, a w 
szczególności Niemiec. Dlatego już od początku 1919 roku trwały w pasie przygranicznym Rzeczpospolitej przypominające 
partyzancką wojnę potyczki polsko-bolszewickie. W rozproszonej, składającej się w istocie z wielu pojedynczych starć 
wojnie polskie wojska posuwały się na wschód.

Sytuacja diametralnie zmieniła się w roku 1920, kiedy polski front przyciągnął uważniejszą uwagę bolszewików, którzy 
uporali się z najtrudniejszymi wewnętrznymi problemami. 

Armie Tuchaczewskiego bez większych problemów przekroczyły Bug i Narew zdobywając  Łomżę i Ostrołękę oraz 
Brześć. Ostatnie miasto było bolesną porażką Polaków, gdyż właśnie z twierdzy Brześć miała rozpocząć się kontrofensywa 
polskich wojsk.

W ten sposób bolszewicy pokonali wszystkie główne naturalne przeszkody dzielące ich od Warszawy. 
Bitwa Warszawska jest nazwana “Cudem nad Wisłą”. Jednakże to, co stało się 15 sierpnia 1920 roku jest raczej serią 

wydarzeń, które pozornie ze sobą niezwiązane, doprowadziły do klęski bolszewickich armii.
Ogromne znaczenie dla polskiego morale miało odbicie 15 sierpnia Radzymina. Właśnie ono zakończyło fazę obronną 

bitwy i zapoczątkowało masowe zmuszanie bolszewickich wojsk do odwrotu, który ostatecznie zamienił się w bezładną 
ucieczkę. Szybkość natarcia jednostek uderzeniowych i zdecydowanie polskich dowódców doprowadziły do zakończenia 
bitwy.  
Bitwa Warszawska a losy Europy

Zwycięska bitwa na przedpolach Warszawy jest zaliczana do najważniejszych starć zbrojnych w dziejach oręża polskie-
go. Zadecydowała ona nie tylko o wyniku prowadzonej wojny ale też o losach młodego państwa, dopiero kształtującego 
się  po 123 latach zaborów.

Jednak zarówno bitwa ta miała również wymiar europejski. Historycy porównują ją ze zwycięstwami oręża polskiego 
pod Grunwaldem i pod Wiedniem. Te trzy bitwy decydowały o przyszłych losach całego kontynentu. Grunwald stanął na 
drodze germańskiej ekspansji na wschód, Wiedeń złamał siłę tureckich wojsk a Warszawa powstrzymała bolszewików w 
zwycięskim marszu rewolucji do Europy.
Losy święta

Polacy bardzo szybko zaczęli kojarzyć Bitwę Warszawską z jednym z najważniejszych maryjnych świąt - Wniebowzię-
ciem NMP. Powszechne stało się przekonanie, że polskie zwycięstwo zostało wymodlone przez wiernych przed jasno-
górską ikoną. “Cud nad Wisłą” stał się kolejnym po obronie Częstochowy podczas szwedzkiego potopu w XVII wieku, 
dowodem na szczególną więź polskiego narodu z Matką Jezusa.

Dziś, w rocznicę Bitwy Warszawskiej obchodzony jest uroczyście Dzień Wojska Polskiego. Świętem państwowym ogłosił 
je już Józef Piłsudski w  1923 roku.  W rozkazie ministra spraw wojskowych, ustanawiającym to święto czytamy między 
innymi: “Dzień 15-go sierpnia jest Świętem Żołnierza. W tym dniu wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, 
której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą 
święci się pamięć poległych w wiekowych walkach z wrogiem o całość i niepodległość Polski”.  

Po II wojnie światowej zmieniono datę wojskowego święta. Od roku 1947 obchodzono je 9. maja (na pamiątkę kapitulacji 
hitlerowskich Niemiec). W roku 1950 nastąpiła kolejna zmiana - na dzień 12. października, rocznicę bitwy pod Lenino 
(bojowego chrztu polskiej armii utworzonej na terenie Rosji Radzieckiej).

Do świętowania Dnia Wojska Polskiego 15. sierpnia powrócono w roku 1992.	 	 Joanna Gacka

bowiązującym przykładem.

•W piątek, 15 sierpnia, przypada uro-
czystość Wniebowzięcia Najświętszej  
Maryi Panny (w tradycji polskiej nazywa-
na Świętem Matki Bożej Zielnej). Prawdę 
wiary o tym, iż Maryja po ziemskim życiu 
z ciałem  i duszą została wzięta do chwały 
niebieskiej i wywyższona przez Pana  jako 
Królowa, ogłosił papież Pius XII w 1950 
roku. Ta proklamacja dogmatu było przy-
pieczętowaniem starodawnej tradycji. Już 
w V wieku obchodzono bowiem w Ko-
ściele święto Wniebowzięcia właśnie 15 
sierpnia. Myśli i serca nas, Polaków, po-
dążają razem z tłumami pielgrzymów na 
Jasną  Górę, gdzie od wieków z głęboką 
wiarą wspólnie zanosimy do Matki Bożej  
Królowej Polski wszystkie nasze sprawy 
narodowe, rodzinne i osobiste.  Dziękuje-
my za tyle dowodów Jej wielowiekowej 
opieki nad naszą Ojczyzną wśród wielu 
zawirowań historii, także tej najnowszej. 
Ofiarujmy Maryi  nie tylko poświęcone 
w tym dniu bukiety i wieńce, ale przede 
wszystkim  serca i codzienny trud przybli-
żania się do Boga. W naszej diecezji ob-
chodzimy ten dzień jako Uroczystość Mat-
ki Bożej Zwycięskiej – Patronki Diecezji 
Warszawsko-Praskiej. Jest to Uroczystość 
kościelna i zarazem Święto Państwowe 
(Rocznica Cudu nad Wisłą). Zapraszamy 
więc do kościoła – Msze św. będą od-
prawiane jak w każdą niedzielę, a więc: 
o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 
18.00. W tym dniu przychodzimy do ko-
ścioła z tegorocznymi plonami. Podczas 
wszystkich Mszy św. będzie tradycyjne 
poświęcenie zbóż, owoców, warzyw, ziół 
i kwiatów. 

•W ten dzień też tradycyjnie pamięcią 
sięgamy do naszej historii, by wspominać 
„Cud nad Wisłą” z 1920 roku. Pamiętaj-
my, że zmagania o właściwe  miejsce Pol-
ski wśród narodów Europy i świata ciągle 
trwają. Polecajmy  Królowej Polski losy 
naszego Narodu.

•Taca w dniu dzisiejszym jest przezna-
czona we wszystkich kościołach w Polsce 
(więc i u nas) na Katolicki Uniwersytet 
Lubelski. 

•Przypominamy i zapraszamy: w każdy 
piątek w naszym kościele od godz. 17.15 
wystawienie Najśw. Sakramentu i Adora-
cja zakończona Mszą św. o godz. 18.00.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE 
NAM:

• W poniedziałek, 11 sierpnia, przypa-
da wspomnienie świętej Klary, dziewicy. 
Idąc za wzorem św. Franciszka, wybrała 
życie w ubóstwie i założyła zakon sióstr 
zwanych od jej imienia klaryskami.
	 	


