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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: 2 Tes 1,1-5.11b-12; Ps 96,1-5; J 10,27; 
Mt 23,1.13-22; WT.: Ez 28,1-10; Ps: Pwt 32,26-
28.30.35-36; 2 Kor 8,9; Mt 19,23-30; ŚR.: 2 Tes 
3,6-10.16-18; Ps 128,1-2.4-5; 1 J 2,5; Mt 23,27-
32; CZ.: 1 Kor 1,1-9; Ps 145,2-7; Mt 24,42a.44; 
Mt 24,42-51; PT.: Jr 1,17-19; Ps 71,1-6.15.17; Mk 
5,10; Mk 6,17-29; SB.: 1 Kor 1,26-31; Ps 33,12-
13.18-19.20-21; Ef 1,17-18; Mt 25,14-30.
(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 
22, 19-23)
To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu: 
Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę 
cię z twojej posady, tegoż dnia powołam 
sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. 
Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go 
twoim pasem, twoją władzę oddam w jego 
ręce: on będzie ojcem dla mieszkańców 
Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz 
domu Dawidowego na jego ramieniu; gdy on 
otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, 
nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miej-
scu pewnym; i stanie się on tronem chwały 
dla domu swego ojca.

CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PA-
WŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN (Rz 
11, 33-36)
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy 
Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki 
i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bo-
wiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego 
doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, 
aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem 
z Niego i przez Niego, i dla Niego [jest] 
wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘ-
TEGO MATEUSZA (Mt 16, 13-20)
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei 
Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo 
ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni 
odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, 
inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza 
albo za jednego z proroków. Jezus zapytał 
ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpo-
wiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, 
Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: 

Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. 
Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, 
lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż 
i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli 
Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, 
a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie 
dam klucze królestwa niebieskiego; cokol-
wiek zwiążesz na ziemi, będzie związane 
w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie 
rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabro-
nił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On 
jest Mesjaszem.

Intencje mszalne od 24.08. do 31.08.2008 r.
Niedziela 24.08. – 21 niedziela zwykła OD-
PUST 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.
Poniedziałek 25.08.
7:00 + Wiesława Wójcika (Gr. 25).
7:30 + Stanisława i Józefę Firlągów i cr Frlągów, 
Józefa, Maksymiliana i Bronisławę Chajder.
7:30 + Zofię Łuniewską (13 r. śm.), syna 
Krzysztofa Łuniewskiego (10 r. śm.) i Annę 
Choromańską (27 r. śm.).
18:00 + Marię Belka.
Wtorek 26.08 - NAJŚW. MARYI PANNY 
CZĘSTOCHOWSKIEJ
7:00 + Wiesława Wójcika (Gr. 26).
7:00 Dz.-bł. w 2 r. ślubu Urszuli i Łukasza Ko-
walczyków z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie 
oraz wszelkie potrzebne łaski dla małżonków i 

rodziców.
7:30 Dz.-bł. w 40 r. urodzin Darosława Jobdy z 
prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla jubilata, żony 
Anny oraz dzieci: Macieja i Gabrysi.
18:00 + Józefata i Bronisławę Kajków, Broni-
sława Celeja.
Środa 27.08 - Św. Moniki
7:00 + Wiesława Wójcika (Gr. 27).
7:30 + Mirosława Szczudlińskiego (mies. po 
śm.)
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. w 25 r. ślubu Barbary i Leszka z prośbą 
o wszelkie potrzebne łaski i opiekę MB dla Ju-
bilatów i ich Synów.
Dz.-bł. w 15 r. ślubu Katarzyny i Janusza Pie-
laszków z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla 
Małżonków i syna Krzysztofa.
O bł. Boże  dla Elżbiety i Józefa.
+ Krzysztofa Łuniewskiego (10 r. śm.); + Lu-
dwika Czajkę (im.); + Wiesława Smolika (mies. 
po śm.); + Ks. Prałata Ludwika Antolaka (im.)
Czwartek 28.08. - Św. Augustyna, biskupa i 
doktora Kościoła
7:00 + Wiesława Wójcika (Gr. 28).
7:00 + Zofię w 2 r. śm. oraz Bronisława Majek.
7:30 
18:00 + Zygmunta, Paulinę i Tomasza Siwek, 
Władysława Komorowskiego, Marię Pawłow-
ską.
Piątek 29.08. – Męczeństwo św. Jana Chrzci-
ciela
7:00 + Wiesława Wójcika (Gr. 29).
7:00 + Janinę Bagińską (im.)
7:30 + Stanisława Zalewskiego (4 r. śm.)
18:00 + Bronisława Zalewskiego.
Sobota 30.08. 
7:00 + Wiesława Wójcika (Gr. 30).
7:00 + Emanuela Bagińskiego.
7:30 + Teresę Ostrzycką (15 r. śm.).
17:00 Ślub: Kamil Piątkowski – Magdalena 
Majorczyk.
18:00 + Bolesława i Leokadię Sternów.

Niedziela 31.08. – 22 niedziela zwykła 
7:00 Dz.-bł. w 56 r. ślubu Stefana i Józefy Piela-
ków z prośbą o bł. Boże dla całej rodziny.
8:30 + Stefanię Pokorską.
8:30 + Stefanię Pomykała.
10:00 + Józefa Chorosia (18 r. śm.)
11:30 Dz.-bł. w 5 r. ślubu Bartłomieja i Agniesz-
ki z prośbą o dalsze bł. Boże dla Jubilatów i 
dzieci oraz w 10 r. ślubu Marzeny i Marka z 
prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i Dzieci.
13:00 Za Parafian. 
18:00. 

Ogłoszenia duszpasterskie   24.08.2008.    
Uroczystość odpustowa MB Częstochowskiej 

(21 Niedziela Zwykła)
•Dziś w naszej parafii obchodzimy uroczy-

stość patronalną – oddajemy cześć Matce Bo-
żej Częstochowskiej.  Nasze serca, modlitwy i 
myśli podążają na Jasną Górę, do stóp naszej 
Matki Częstochowskiej, gdzie dziękujemy Jej 
za „przedziwną pomoc i obronę”. Sługa Boży 
Jan Paweł II ciągle nam przypominał: „Na Jasną 
Górę  przychodzimy do Matki Boga z wielo-
wiekowym już depozytem naszego  zawierze-
nia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”. 
W częstochowskiej  ikonie od wieków czcimy 
Maryję jako Matkę i Królową. Jej kopie znaj-
dują  się w wielu katedrach, bazylikach i sank-
tuariach dosłownie na całym świecie i, miejmy 
nadzieję, w każdym katolickim polskim domu. 
Pani Częstochowska towarzyszy nam przez całe 
życie. Wpatrujmy się w Jej Matczyne  Obli-
cze, „pamiętajmy i czuwajmy” poprzez dobre, 
pokorne i wierne Bogu  życie w naszej trudnej 
codzienności.

•Główna Msza św. odpustowa – Suma zo-
stanie odprawiona o godz. 13.00. Po sumie w 
procesji wokół kościoła będziemy chcieli po-
dziękować za wszelkie łaski otrzymane od Boga 
przez przyczynę Maryi, którą w naszej parafii 
czcimy jak Matkę Bożą Częstochowską. Chce-
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Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 992) i Ka-
techizm Kościoła Katolickiego (n. 1471) definiują 
odpust następująco: 

.Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary 
doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. 
Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposo-
biony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za 
pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owo-
ców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela 
zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i 
świętych.

Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie odpustów wy-
maga spełnienia określonych warunków i wykona-
nia określonych dzieł.

Aby uzyskać odpust zupełny lub częściowy, 
wierny powinien być – przynajmniej przed wyko-
naniem ostatnich czynności związanych z dziełem 
odpustowym – w stanie łaski uświęcającej.

Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz 
dziennie. Aby go jednak otrzymać, wierny musi być 
w stanie łaski uświęcającej, a ponadto powinien:

• wzbudzić w sobie wewnętrzną postawę całko-
witego oderwania od grzechu, także powszednie-
go;

• wyznać grzechy, przystępując do spowiedzi 
sakramentalnej;

• przyjąć komunię św. (oczywiście lepiej jest 
uczynić to uczestnicząc we Mszy św.; jednakże dla 
uzyskania odpustu wymagane jest tylko przyjęcie 
komunii św.);

WSPOMNIENIA Z PIESZEJ PIELGRZYMKI ZDJĘCIA …

• pomodlić się zgodnie z intencjami Ojca Świę-
tego.         

Wskazane jest, ale nie konieczne, aby przystą-
pić do spowiedzi sakramentalnej, a zwłaszcza do 
komunii św. i pomodlić się w intencjach papieskich 
w tym samym dniu, w którym dokonuje się dzieła 
związanego z odpustem; wystarczy jednak, jeśli 
dopełni się tych pobożnych obrzędów i modlitw w 
okresie kilkunastu dni przed lub po dziele odpusto-
wym. 

Wybór modlitwy do odmówienia w intencjach 
papieskich pozostawia się wiernym, ale zaleca się 
«Ojcze nasz» i «Zdrowaś Maryjo». Dla uzyskania 
kilku odpustów zupełnych wystarczy jedna spo-
wiedź sakramentalna, ale dla każdego z osobna 
wymagana jest komunia św. i modlitwa w inten-
cjach papieskich.

W przypadku osób, którym rzeczywiste prze-
szkody uniemożliwiają spełnienie przepisanych 
dzieł i warunków, spowiednicy mogą je zmienić 
(oczywiście nie dotyczy to obowiązku wyrzeczenia 
się grzechu, także powszedniego – jeśli brakuje 
pełnej tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną 
spełnione wyliczone warunki, wtedy odpust będzie 
tylko cząstkowy).

Odpusty można zawsze uzyskać:
• dla samego siebie
• dusz osób zmarłych 
• NIE można natomiast uzyskać ich dla innych 

osób żyjących na ziemi.

OGÓLNE UWAGI O ODPUSTACHmy też prosić Boga o Jego błogosławieństwo w 
naszym życiu i w pracy. Zapraszamy wszyst-
kich do udziału w procesji: Kościelną Służbę 
Porządkową, panów do niesienia baldachimu i 
chorągwi, siostry Żywego Różańca, bielanki do 
sypania kwiatków, dzieci I Komunijne i roczni-
cowe do asysty. Zapraszamy młodzież, harce-
rzy, ministrantów – wszystkich. Każdy znajdzie 
właściwe sobie miejsce. Będzie to wyraz naszej 
wiary i naszego udziału w życiu parafii.

•W wielu parafialnych świątyniach i sanktu-
ariach dziękujemy za tegoroczne  zbiory. Zwy-
czaj ten spotykamy w Kościele już od IX wieku. 
Dojrzałe owoce, kwiaty i zboża są symbolem 
dojrzałości duchowej Maryi i pełni łask,  jakimi 
Pan Bóg Ją obdarzył. Podczas tego dziękczynie-
nia prosimy Ojca  w Niebie, aby zebrane płody 
ziemi służyły wspólnemu dobru. Łączymy się 
duchowo z Siennicą, gdzie dzisiaj o godz. 11.00 
odbywają się Diecezjalne Dożynki. Modlitewną 
pamięcią obejmujemy wszystkich, którzy włas-
ną pracą zadbali o ich obfitość, ale również tych, 
od których będzie zależał sprawiedliwy  podział 
tych dóbr.

•W piątek, 29 sierpnia, w liturgii wspomina-
my męczeństwo świętego Jana  Chrzciciela. Za 
swoją bezkompromisową postawę Jan Chrzci-
ciel, podobnie jak inni prorocy, a później Apo-
stołowie, zapłacił najwyższą cenę. Tego  dnia 
przez jego wstawiennictwo będziemy prosić o 
ład moralny w naszych  rodzinach, wspólnotach 
i w całym Narodzie. Warto zapytać  samego 
siebie: czy święty Jan Chrzciciel musiałby coś 
wytykać także  i mnie?

•Przed nami coraz bliżej nowy rok szkolny i 
katechetyczny. Dzieci,  młodzież i wszystkich 
zachęcamy już teraz do skorzystania z sakra-
mentu pokuty,  by w ten czas pracy i nauki wejść 
po Bożemu i z Bożym błogosławieństwem. Spo-
wiadamy codziennie podczas każdej Mszy św. 

•W niedzielę za tydzień podczas Mszy św. o 
godz. 10.00 i 11.30 naszą modlitwą obejmujemy 
młodzież i dzieci, a także nauczycieli, kateche-
tów, wychowawców i wszystkich pracowników 
oświaty. U początku nowego roku szkolnego 
będziemy prosić o Boże błogosławieństwo na 
czas żmudnego zdobywania wiedzy. 

•6 września wyruszy z naszej parafii jedno-
dniowa pielgrzymka autokarowa do Częstocho-
wy, natomiast 7 września wyjeżdżamy autoka-
rem do Loretto – Sanktuarium na terenie naszej 
Diecezji, gdzie o godz. 12.00 odbędzie się 
koronacja figury Matki Bożej z Dzieciątkiem; 
już dziś można zapisywać się w zakrystii lub w 
kancelarii. 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• Dzisiejsza niedziela przykryła obchodzone 24 
sierpnia święto Bartłomieja  Apostoła. Według 
tradycji, po Zesłaniu Ducha Świętego dotarł z 
Ewangelią aż do Indii. Zginął prawdopodobnie 
śmiercią męczeńską w 70 roku na  terenie dzi-
siejszej Armenii.
• W środę, 27 sierpnia, przypada liturgiczne 
wspomnienie świętej Moniki, matki świętego 
Augustyna. Swoją wytrwałą modlitwą wypro-
siła  nawrócenie dla syna, którego wspomina-
my właśnie następnego dnia,  w czwartek, 28 
sierpnia. Święty Augustyn po nawróceniu został 
biskupem i wybitnym teologiem. W uznaniu dla 
jego ciągle aktualnych przemyśleń teologicz-
nych obwołano go Doktorem Kościoła.


