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XX NIEDZIELA ZWYKŁA

CZYTANIA LITURGICZNE

Jego sługami - wszystkich zachowujących szabat
bez pogwałcenia go i trzymających się mocno
mojego przymierza, przyprowadzę na moją
Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte
na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany
domem modlitwy dla wszystkich narodów.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA
APOSTOŁA DO RZYMIAN (Rz 11, 13-15.
29-32)
Do was, pogan, mówię: Będąc apostołem pogan,
przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim
w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli
ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to
czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem
jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz
zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście
miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni
z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i
sami mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem
Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby
wszystkim okazać swe miłosierdzie.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA (Mt 15, 21-28)

Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto
kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych
okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu
Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez
złego ducha. Lecz On nie odezwał się do niej ani
słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili
Go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami! Lecz On
odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec,
które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła,
upadła przed Nim i prosiła: Panie, dopomóż mi!
On jednak odparł: Niedobrze jest zabrać chleb
dzieciom a rzucić psom. A ona odrzekła: Tak,
Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które
spadają ze stołów ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto wielka jest twoja wiara;
niech ci się stanie, jak chcesz! Od tej chwili jej
córka została uzdrowiona.
Nasza codzienna modlitwa
PN.: Ez 24,15-24; Ps: Pwt 32,18-21; Mt 5,3;
Mt 19,16-22; WT.: Ez 28,1-10; Ps: Pwt 32,2628.30.35-36; 2 Kor 8,9; Mt 19,23-30; ŚR.: Ez
34,1-11; Ps 23,1-6; Hbr 4,12; Mt 20,1-16a; CZ.:
Ez 36,23-28; Ps 51,12-15.18-19; Ps 95,8ab; Mt
22,1-14; PT.: Iz 9,1-3,5-6; Ps 113;1-8; Łk 1,28;
Łk 1,26-38; SB.: Ez 43,1-7a; Ps 85,9ab.10-14; Mt
23,9a.10b; Mt 23,1-12.

7:00 + Wiesława Wójcika (Gr. 19).
7:30 + Marię i Witolda Gawryjołków oraz
Janinę Pytel.
18:00 + Bolesława i Andrzeja Nojków oraz
cr. Ciborków i Nojków.
Środa 20.08 - Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
7:00 + Wiesława Wójcika (Gr. 20).
7:00 + Franciszka Mazura.
7:30 + Józefa i Józefę Marczuków, Jana i
Józefę Nowocińskich.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Anielę Tarasiuk (13 r. śm.), + Genowefę Szparaga (mies. po śm.), + Władysława
Pleskota (23 r. śm.), + Danutę Książek (7
r. śm.).
Czwartek 21.08. - Św. Piusa X, papieża
7:00 + Wiesława Wójcika (Gr. 21).
7:00 + Mariannę Bujak (mies. po śm.).
7:30 + Dz.-bł. w 20 r. ślubu Andrzeja i Marii z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i ich
dzieci.
18:00 + Józefa i Zofię Szostaków, Danutę
Sabat.
Piątek 22.08. – Najśw. Maryi Panny,
Królowej
7:00 + Wiesława Wójcika (Gr. 22).
7:30 + Zofię i Jana Winiarków.
18:00 + Edwardę Komińczyk, Helenę Walicką, Bronisława Walickiego, Jadwigę i
Jana Pulczukiewiczów.
Sobota 23.08.
7:00 + Wiesława Wójcika (Gr. 23).
7:30 + Lucynę Niewczas (mies. po śm.).

17:00 Ślub: Artur Zamojski – Izabela Ponceleusz.
18:00 Ślub: Robert Szerepko – Anna Klembowska.
Niedziela 24.08. – 21 niedziela zwykła
ODPUST PARAFIALNY
7:00 + Wiesława Wójcika (Gr. 24).
7:00 Dz.-bł. w 57 r. ślubu Mariana i Reginy z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów oraz
dzieci, wnuków i prawnuków.
8:30 + Ryszarda Truskolaskiego (3 r. śm.),
Jana Wiktorię i Witolda Truskolaskich,
Jana i Zofię Ochnio.
10:00 + Janinę (21 r. śm.) Czesławę i Bolesława Krucz.
11:30 + Stefanię, Władysława, Janinę, Józefa i Antoniego.
13:00 SUMA ODPUSTOWA Za Parafian.
18:00 + O bł. boże dla Kamila w 18 urodziny.

CZYTANIE Z KSIĘGI IZAJASZA (Iz 56,
1. 6-7)
Tak mówi Pan: Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już
wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Błogosławiony człowiek, który tak czyni,
i syn człowieczy, który się stosuje do tego: czuwając, by nie pogwałcić szabatu, i pilnując swej
ręki, by się nie dopuściła żadnego zła. Niechże
cudzoziemiec, który się przyłączył do Pana, nie
mówi tak: Z pewnością Pan wykluczy mnie ze
swego ludu. Rzezaniec także niechaj nie mówi:
Oto ja jestem uschłym drzewem. Tak bowiem
mówi Pan: Rzezańcom, którzy przestrzegają
moich szabatów i opowiadają się za tym, co Mi
się podoba, oraz trzymają się mocno mego przymierza, dam miejsce w moim domu i w moich
murach oraz imię lepsze od synów i córek, dam
im imię wieczyste i niezniszczalne. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby
Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać

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 16.0018.00. 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 mszalne od 17.08. do 24.08.2008 r.
Niedziela 17.08. – 20 niedziela zwykła
– św. Jacka
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.)
Poniedziałek 18.08
7:00 + Wiesława Wójcika (Gr. 18).
7:00 + Zofię Mariannę Iwanowską (30 dz.
po śm.)
7:30 + Zygmunta Staniaka.
7:30 Dz.-bł. w 29 r. ślubu Marka i Iwony
Rzepniewskich z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów, córek oraz całej rodziny.
18:00 + Stefanię Sokół (9 r. śm.) oraz cr.
Sokołów i Gorzkowskich.
Wtorek 19.08

(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie
17.08.2008. 20 Niedziela Zwykła

•W sierpniu nasze myśli i modlitwy
kierujemy do Matki Bożej. We wtorek,
22 sierpnia, będziemy radować się Maryją - Królową. Od najwcześniejszych
wieków Kościół wierzył w królowanie
Maryi. Wiele narodów i państw obrało
Ją za swoją Królową. Także i nasz Naród, odczytując znaki czasu, powierzył
Jej swoje losy. Tak uczynił właśnie król
Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w
katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie
podczas najazdu szwedzkiego. Uroczy-

ście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954
roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową
wszystkich, gdyż wydala na świat Syna Króla i Pana wszystkiego.
•W sierpniu pamiętajmy szczególnie
o modlitwie w intencji trzeźwości naszego Narodu. Wiele zależy od nas samych.
W każdym czasie i na każdym miejscu
miejmy silę i odwagę przeciwstawić się
grzechowi pijaństwa! Maryi - Królowej
złóżmy wotum czasowej lub całkowitej
abstynencji.
•Ukoronowaniem licznych sierpniowych świąt maryjnych jest Uroczystość
MB Częstochowskiej. Przypada ona 26
sierpnia, jednak w naszej parafii zostanie przeniesiona na niedzielę 24 sierpnia.
Główna Msza św. odpustowa – Suma
zostanie odprawiona o godz. 13.00. Po
sumie w procesji wokół kościoła będziemy chcieli podziękować za wszelkie łaski otrzymane od Boga przez przyczynę
Maryi, którą w naszej parafii czcimy jak
Matkę Bożą Częstochowską. Chcemy
też prosić Boga o Jego błogosławieństwo
w naszym życiu i w pracy. Zapraszamy
wszystkich do udziału w procesji: Kościelną Służbę Porządkową, panów do
niesienia baldachimu i chorągwi, siostry
Żywego Różańca, bielanki do sypania
kwiatków, dzieci I Komunijne i rocznicowe do asysty. Zapraszamy młodzież, harcerzy, ministrantów – wszystkich. Każdy
znajdzie właściwe sobie miejsce. Będzie
to wyraz naszej wiary i naszego udziału w
życiu parafii.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
• W poniedziałek, 18 sierpnia, wspominamy błogosławioną siostrę Sancję
Szymkowiak, wielkopolską serafitkę, którą podczas ostatniej wojny wielu ludzi nazywało „aniołem dobroci”.
• W środę, 20 sierpnia, modlimy się
przez pośrednictwo świętego Bernarda,
opata cystersów w Clairvaux (Francja) i
Doktora Kościoła. Był wielkim myślicielem, teologiem i mistykiem; nazywano go
„wyrocznią Europy”.
• W czwartek, 21 sierpnia, wspominamy
świętego Piusa X, papieża, który odrodził
życie eucharystyczne, wydając dekrety o
częstszym przystępowaniu do Eucharystii
i pozwalając dzieciom na wcześniejszą
Komunię Świętą. Nazwano go „papieżem
dzieci”.
• W sobotę, 23 sierpnia, prosimy o
pośrednictwo błogosławionego Władysława Findysza, proboszcza w Nowym
Żmigrodzie koło Jasła (obecnie diecezja
rzeszowska), męczennika systemu komunistycznego w Polsce.

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA KRÓLOWA - 22 SIERPNIA
Tytuł ten podkreślony został w dokumentach Soboru Watykańskiego II, szczególnie
w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen gentium:
Niepokalana Dziewica, zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej,
dopełniwszy biegu życia ziemskiego z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła
się do Syna swego, Pana panującego (por.
Ap 19,16) oraz zwycięzcy grzechu i śmierci
(KK 59).
Tytuł “Królowa” podkreśla stan Maryi w
czasach ostatecznych jako Tej, która zasiada
obok swego Syna, Króla chwały. W ten sposób wypełniły się słowa Magnificat: “Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi
Wszechmocny”. Maryja ma uczestnictwo
w chwale zmartwychwstałego Chrystusa,
gdyż miała udział w Jego dziele zbawczym.

Hasło 297 Warszawskiej
Pielgrzymki Pieszej:
„Łaską jesteście zbawieni”
Jak wygląda dzień pielgrzyma? (w skrócie,
z małym przymrużeniem oka)
• pielgrzym wstaje o 4 lub 5 rano,
• pielgrzym radośnie opuszcza swój namiot,
bo spanie na karimacie jest bardzo niewygodne :-),
• pielgrzym, ponieważ rano jest zimno, zakłada na siebie mnóstwo ubrań, nie jest świadom,
że kiedy wzejdzie słońce będzie to wszystko
musiał włożyć do małego podręcznego plecaczka i nieść :-),
• pielgrzym je śniadanie w marszu lub na
pierwszym postoju, herbatę czerpie kubkiem
z garnków ustawionych przy drodze przez
gospodarzy,
• pielgrzym śpiewa najgłośniej jak może, nawet jeśli mu słoń nadepnął na ucho :-),
• pielgrzym na postoju leży i udaje, że nie śpi
:-),
• pielgrzym pomaga innym braciom, niesie za
nich bagaż, przyjmuje pod swój parasol,
• pielgrzym codziennie uczestniczy w Mszy
Świętej i nosi radość w sercu z przyjęcia Pana
Jezusa,
• pielgrzym na koniec dnia ustawia się w kolejce do służby medycznej w celu opatrzenia
ran na stopach (zwłaszcza jeśli całodzienny
marsz zweryfikował pogląd pt. “Mam wygodne buty”),
• pielgrzym chętnie kładzie się spać, bo nawet
najtwardsza karimata sprawia, że nie trzeba
już znajdować się w pozycji wertykalnej :-).
Mimo trudności pielgrzymka jest wspaniałym i niezapomnianym przeżyciem, w
którym warto choć raz uczestniczyć. A Ci
którzy poszli pierwszy raz... będą chcieli
wrócić na pątniczy szlak!

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

Jest Jego Matką, nosiła Go w swoim łonie,
urodziła Go, zadbała o Jego wychowanie,
towarzyszyła Mu nieustannie podczas Jego
nauczania - aż do krzyża, a potem Wieczernika w dniu Pięćdziesiątnicy.
Maryja nie jest Królową absolutną, najwyższą i jedyną. Jest nad Nią Bóg i tylko On
ma najpełniejsze prawo do tego tytułu. Jeśli
więc Maryję nazywamy Królową, to jedynie
ze względu na Jej Syna. Godność Jej Boskiego Macierzyństwa wynosi Ją ponad wszystkie stworzenia, czyni Ją Królową aniołów i
wszystkich świętych, królową nieba i ziemi.
Królewskość Maryi jest więc pośrednia. Tylko Pan Bóg jest władcą najwyższym i jedynym. Maryja ma władzę jedynie honorową i
zleconą, pełni na ziemi rolę “Regentki”.
Do najdawniejszych i najbardziej popularnych modlitw Kościoła należy “Pod Twoją obronę” (Sub Tuum præsidium) i “Witaj,
Królowo” (Salve Regina) oraz Litania Loretańska, gdzie ostatnie wezwania wychwalają
Matkę Bożą jako Królową.

WIGRY - INAUGURACJA
SZLAKU KAJAKOWEGO
Z inicjatywy biskupa ełckiego,
Jerzego Mazura, kard. Stanisław
Dziwisz 11 sierpnia poświęcił i zainaugurował kajakowy szlak papieski „Tajemnice Zawierzenia”,
prowadzący z Wigier do Studzienicznej. W trakcie ceremonii zwodowana została również replika papieskiego kajaka.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św.,
której przewodniczył kard. Józef Glemp,
Prymas Polski, zaś homilię wygłosił metropolita krakowski. Po Eucharystii zaproszeni goście przeszli na przystań żeglugi – poinformował ks. Jerzy Sikora, duszpasterz
środowisk twórczych diecezji ełckiej.
„Najpierw okolicznościowymi świadectwami podzielili się uczestnicy wypraw z
Karolem Wojtyłą, później nastąpiło zwodowanie repliki kajaka papieskiego, która
wraz z pierwszymi pielgrzymami wyruszyła na wyprawę z Wigier do Studzienicznej.
Uczestników, jak i szlak papieski pobłogosławili, poświęcili zebrani kardynałowie i
biskupi” – powiedział ks. Jerzy Sikora.
Szlak papieski ma 140 km i pokonuje się
go kilka dni, ale można wybrać też krótszą
trasę. Zaczyna się w Wigrach, gdzie w 1999
roku Jan Paweł II wypoczywał w czasie
pielgrzymki do ojczyzny, a kończy w sanktuarium w Studzienicznej, które wówczas
Papież również odwiedził w czasie rejsu
statkiem z Augustowa.

www.parafiajozefow.pl

