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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: 1 Kor 2,1-5; Ps 119,97-102; Łk 4,18; Łk 4,16-
30; WT.: 1 Kor 2,10b-16; Ps 145,8-14; Łk 7,16; 
Łk 4,31-37; ŚR.: 1 Kor 3,1-9; Ps 33,12-15.20-21; 
Łk 4,18; Łk 4,38-44; CZ.: 1 Kor 3,18-23; Ps 24,1-
4ab.5-6; Mt 4,19; Łk 5,1-11; PT.: 1 Kor 4,1-5; Ps 
37,3-6.27-28ab.39-40; J 8,12; Łk 5,33-39; SB.: 1 
Kor 4,6-15; Ps 145,17-21; J 14,6; Łk 6,1-5.
(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, 7-9)
Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się 
uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem 
się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi 
urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, 
muszę obwieszczać: Gwałt i ruina! Tak, słowo 
Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą 
i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie: Nie 
będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię! 
Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, 
nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by 
go stłumić, lecz nie potrafiłem.

CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO RZYMIAN (Rz 12, 1-2)
Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, 
abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, 
Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej 
służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego 
świata, lecz przemieniajcie się przez odnawia-
nie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest 
wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i 
co doskonałe.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO MATEUSZA (Mt 16, 21-27)
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, 
że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od 
starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; 
że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwych-
wstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić 
Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie 
przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił 
się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! 
Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co 
Boże, ale o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł 

do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie, niech weźmie 
krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce 
zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe 
życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem 
za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat 
zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co 
da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem 
Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego 
razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu 
według jego postępowania.

Intencje mszalne od 01.09. do 07.09.2008 r. 
Poniedziałek 1.09. 
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 1).
7:00 + Teresę Kalbarczyk (0d ucz. pogrz.)
7:30 Dz.-bł. Z racji urodzin Pawła – o zdro-
wie bł. Boże i wszelkie potrzebne łaski oraz 
opiekę MB.
7:30 + Zdzisława Kosiarkę.
18:00 + Halinę Mazurkiewicz.
18:00 Dz.-bł. W 20 r. ślubu Grzegorza i Iza-
beli z prośbą o opiekę nad dziećmi: Damia-
nem i Rafałem.
Wtorek 2.09. 
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 2).
7:00 + Stefana Kondeja.
7:30 + Stefana Kondeja.
7:30 + Stefana i Aleksandrę Ornoch.
18:00 + Stanisławę i Mikołaja (15 r. śm.) Ko-
stek.
Środa 3.09. 
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 3).
7:30 + Zdzisława Kosiarkę.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomo-
cy
+ Stefanię, Felicję i Feliksa Sitków. + Broni-
sława i Wiktorię Konrad.
Czwartek 4.09. 
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 4).
7:00 + Rozalię i Józefa Kurdej; Stefanię i Sta-
nisława Żołądek.
7:30 + Wiktorię, Antoniego i Stanisława Cho-

lewickich, Danutę Kolendo.
18:00 + Jadwigę, Józefa, Mariannę, Andrze-
ja, Bolesława i Janinę oraz Cr. Drągów i 
Charchułów.
Piątek 5.09.
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 5).
7:00 + Janinę Wójcik (od ucz. pogrz.).
7:30 
18:00 MSZA ZBIOROWA
 + Władysława i Rozalię Pałysków. + Feliksa, 
Joannę, Walerię, Eugeniusza, Zygmunta oraz 
Mariannę Sierpińską, Antoniego i Bronisławę 
Rojek, Tomasza i Emilię Żuczek.
Sobota 6.09. 
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 6).
7:00 + Mariannę i Stefana Raków.
7:00 + Reginę Sikora.
7:30 Dz.-bł. w 18 r. urodzin Aleksandry z 
prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla Jubilatki 
oraz całej rodziny – int. Dziadków.
7:30 + Włądysławę (3 r. śm.) i Józefa (9 r. 
śm.) Płatek.
15:00 Ślub: Piotr Kiwak – Magdalena Regul-
ska.
17:00 Ślub: Grzegorz Kliciński – Anna Ga-
domska.
18:00 MSZA ZBIOROWA
+ Dariusza (19 r. śm.) Cr. Misztalów, Mo-
chów i Chwałków.
Niedziela 7.09. – 23 niedziela zwykła 
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 7).
7:00 + Mariana, Halinę, Edwarda, Józefę, 
Benedykta, Ciesielskich, Józefę i Michała 
Wojda.
8:30 + Wiktorię, Katarzynę, Jana, Romualda, 
Bogusława Kortyków, Mariannę Śliwińską, 
Zofię i Stefana Baśkiewiczów.
10:00 + Jadwigę (3 r. śm.) i Tadeusza Przy-
wóskich.
11:30 Dz.-bł. w 57 r. ślubu Zbigniewa i Ireny 
Drąg z prośbą o bł. Boże dla całej rodziny.
13:00 Za Parafian. 

18:00 Dz.-bł. w 4 r. ślubu Arkadiusza i 
Agnieszki z prośbą o bł. Boże.
Ogłoszenia duszpasterskie   31.08.2008.   

22 Niedziela Zwykła
wNa progu roku szkolnego Kościół ape-
luje o to, aby udział dzieci i młodzieży w 
katechezie szkolnej był pełen świadome-
go zaangażowania. Dzisiaj podczas Mszy 
św. o godz. 10.00 i 11.30 naszą modlitwą 
obejmujemy młodzież i dzieci, a także 
nauczycieli, katechetów, wychowawców 
i wszystkich pracowników oświaty. U 
początku nowego roku szkolnego pro-
simy o Boże błogosławieństwo na czas 
żmudnego zdobywania wiedzy. Zachęca-
my do skorzystania z sakramentu poku-
ty,  by w ten czas pracy i nauki wejść po 
Bożemu i z Bożym błogosławieństwem. 
Spowiadamy codziennie podczas każdej 
Mszy św. W pierwszy piątek (5 września) 
od godz. 16.00. Za tydzień podczas Mszy 
św. o godz. 11.30 odbędzie się poświęce-
nie podręczników i przyborów szkolnych. 
Dotyczy to zwłaszcza klas „0” i pierwszo-
klasistów, ale inne dzieci też mogą przy-
nieść swoje tornistry.
wJutro mija już 69 lat od wybuchu dru-
giej wojny światowej. Naszą powinno-
ścią jest pamiętać o poległych w obronie 
Ojczyzny na frontach i w obozach  oraz o 
pomordowanych przez braci po skończo-
nej wojnie w więzieniach  politycznych. 
Prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie była 
daremna. Zapraszamy poczty sztandaro-
we, harcerzy i wszystkich mieszkańców 
Józefowa na nasz cmentarz grzebalny. O 
godz. 16.00, Władze Samorządowe na-
szego miasta organizują uroczyste złoże-
nie kwiatów przed pomnikiem na starej 
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„Nigdy nie 
zajmuję się tłu-
mami, lecz jed-
ną osobą. Gdy-
bym spojrzała 
na tłumy, nigdy 
bym nie zaczę-
ła”. Tak mówi 
Matka Teresa. 
To samo źró-
dło Ewangelii, 
czyste i krysta-
liczne!     Jakże 
jednak musiała 

cierpieć, czując się jedynie kroplą, podczas 
gdy w jej piersi biło serce o rozmiarach świa-
ta! Do tego stopnia, że tę maleńką niewiastę, 
ożywioną wolą gigantyczną i miłością goreją-
cą jak płomień ku bosym, leżącym na ulicach 
żebrakom, ogarniało czasem wyczerpanie: 
„Są takie chwile – jęczała – w których czuję 
się jak puste naczynie, rzecz bez zawartości. 
Czuję się wtedy tak sama, tak nędzna!” Chwi-
le te były rzadkie i przelotne. Jako wierna 
oblubienica Chrystusa promieniała radością, 
choć całkowicie zanurzona w największej nę-
dzy. Ta radość tryskała z samego wnętrza jej 
istoty jako potężne źródło. 

PIERWSZA LEKCJA: RADOŚĆ 
Czy można być naprawdę chrześcijaninem 

bez posiadania w sobie radości Chrystusa 
„jakiej nikt nie zdoła odebrać?” (J 16,22). Co 
mówi na to Matka Teresa? „Radość to modli-
twa. Ona jest siłą i miłością. Ona jest siecią 
rybaka, w którą łowi się dusze. Serce pałają-
ce miłością to serce radosne.” I ona porówny-
wała „głęboką radość” do busoli wskazującej 
nieomylnie kierunek, jaki powinno się nadać 
życiu: „Trzeba więc jej się oddać, nawet jeśli 
idziemy drogą usianą przeszkodami.”

Tak, Chrystus wzywa nas wszystkich do 
bycia rybakami ludzi z radością jako przy-
nętą. Smutny chrześcijanin nigdy nikogo nie 
nawróci. 

DRUGA LEKCJA: PRAWDA
Mówić prawdę wiernie, odważnie, jeśli 

trzeba, wbrew wszystkim. Społeczeństwo 
końca tego wieku w krajach, nazwijmy je roz-
winiętymi, zbudowało w swej kulturze śmierci 
(jak mówi Jan Paweł II) całą serię tabu. Jeśli 
się ich nie respektuje, spotyka się pogardę, 
zostaje się zaklasyfikowanym do grupy nie-
poprawnych dinozaurów. Zabijanie dzieci 
nienarodzonych to jeden z tematów tabu, 
bez wątpienia najmocniejszy. Matka Teresa 
nie omieszkała go naruszać. „Zabija się dzie-
ci mające się narodzić, milionami. A my nic 

nie mówimy... nikt nie mówi o milionach ma-
łych istnień, poczętych, mających takie samo 
życie, jak wy i ja, życie Boże. A my nic nie 
mówimy... Narody rozwinięte są najbiedniej-
sze. Boją się maleństw, boją się mającego 
się narodzić dziecka, dlatego to dziecko musi 
umrzeć. Bo nie chcą żywić jeszcze jednego 
dziecka, nie chcą wychowywać jeszcze jed-
nego dziecka, dziecko musi umrzeć...”

Ogłosić prawdę wobec wszystkich i prze-
ciw wszystkim. 

TRZECIA LEKCJA: MIŁOŚĆ DZIAŁAJĄCA
Miłość działająca to Słowo Chrystusa 

przemienione w złoto miłosierdzia. Matka 
Teresa wspięła się na szczyty rzadko osiąga-
ne w czasie 2000 lat chrześcijaństwa. „Gdy 
dotykam cuchnących członków – mawiała 
– wiem, że dotykam Ciała Chrystusa takie-
go, jakim je przyjmuję w Komunii św., pod 
postacią chleba. To z tego przekonania czer-
pię siłę i odwagę. Z pewnością bym tego nie 
robiła, gdybym nie była pewna i przekonana, 
że w tym trędowatym ciele, opiekuję się Je-
zusem.”

Doszliśmy do serca Ewangelii, do bezcen-
nego jądra Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa, 
do żywotnego ośrodka tajemnicy Boga-Czło-
wieka. Niech przykład ognia miłości Matki 
Teresy wpije się jak drzazga w ociężałość 
naszego ciała. Drzazga, zadająca ból dopó-
ty, dopóki miłość nie przekształci się w praw-
dziwe miłosierdzie. „Miłość, żeby była praw-
dziwa, musi zadawać ból... Pamiętajcie, że 
mamy kochać biednych aż do bólu” – mówiła 
z uporem święta z Kalkuty.

Pan nałożył na nas obowiązek dzielenia 
się dobrami z ubogimi, bogactwami ducho-
wymi z nieszczęśliwymi, bogactwami mate-
rialnymi z nędzarzami. Jeśli tego nie czynimy, 
czy nie powinniśmy przestać uczęszczać do 
kościoła i przestać przyjmować Ciało Chry-
stusa? Zaoszczędzilibyśmy Mu łez z powodu 
tego, że tak źle żyjemy Jego orędziem miło-
ści wcielonej, żyjącej. A nie zapominajmy, że 
gdy dajemy, Pan zwraca nam stokrotnie.

Matko Tereso, teraz gdy jesteś w wiecznej 
radości Pana, po Jego prawicy (Ps 15), wsta-
wiaj się za nami, aby Duch Święty dawał nam 
moc do rzeczywistego życia tymi trzema war-
tościami, najcenniejszymi z przekazanych 
nam przez Chrystusa. Dziękujemy, Matko 
Tereso, za skarby, jakie nam zostawiłaś. Gdy 
odeszłaś do Domu Ojca, zapadała noc. Set-
ki milionów ludzi poczuły się osierocone, ale 
przypomniały sobie o swej wartości. Ty bła-
gałaś: „Niech każdy, kto do was przychodzi, 
odchodzi lepszy i szczęśliwszy!”

René Lejeune

DZIEŃ SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI
Dzień Solidarności i Wolności – polskie święto państwowe, obchodzone co roku 31 sierpnia w 

rocznicę porozumień sierpniowych, ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków 
do wolności i niepodległości z 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwole-
nia narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Punktem kulminacyjnym Sierpnia 1980 było podpisanie 
porozumień kolejno - w Szczecinie (30 sierpnia), w Gdańsku (31 sierpnia) i w Jastrzębiu (3 września). 
Za symboliczną datę przyjmuje się dzień 31 sierpnia - podpisanie porozumienia w Gdańsku. Dzień ten 
ma na celu podtrzymanie pamięci i swoiste oddanie hołdu osobom, które czynnie uczestniczyły w wy-
darzeniach sierpnia ‘80 oraz wszystkich Polaków dążących do wolności poprzez obalenie komunizmu.

TRZY LEKCJE MATKI TERESY (5 IX)

części cmentarza. Potem, tradycyjnie już, 
przy kaplicy na Nowym Cmentarzu zosta-
nie odprawiona Msza św. za poległych. 
Serdecznie wszystkich zapraszamy — 1 
września o godz. 16.00 spotkajmy się na 
józefowskim cmentarzu.
wOd 2 września (wtorek) przyjmujemy 
intencje Mszy św. na rok 2009. 
wW tym tygodniu przypada pierwszy 
czwartek, pierwszy piątek i pierwsza so-
bota miesiąca. W pierwszy czwartek po 
Mszy św. o godz. 18.00 Godzina Święta. 
W pierwszy piątek Msze św. o Najśw. 
Sercu Pana Jezusa o godz. 7.30, 16.30 i 
18.00 (na 16.30 zapraszamy zwłaszcza 
dzieci). Spowiedź po południu od godz. 
16.00. W sobotę Msze św. o Niep. Sercu 
Maryi o godz. 7.30 i 18.00.
w6 września o godz. 5.30 wyruszy z na-
szej parafii jednodniowa pielgrzymka 
autokarowa do Częstochowy. Koszt 40 
zł. Nie mamy pewności czy pojedzie dru-
gi autokar. Zależy to od ilości osób zapisa-
nych; zainteresowanych prosimy o podję-
cie decyzji i zapisanie się jeszcze dzisiaj. 
Natomiast w niedzielę 7 września o godz. 
8.00 wyjeżdżamy autokarem do Loretto 
– Sanktuarium na terenie naszej Diecezji, 
gdzie o godz. 12.00 odbędzie się koro-
nacja figury Matki Bożej z Dzieciątkiem 
– jest kilka miejsc wolnych. Koszt 20 zł. 
Prosimy też osoby zapisane na te wyjazdy 
o wpłaty jeszcze dzisiaj w zakrystii.  
wZa tydzień (7 września) I niedziela 
miesiąca. Po Mszy św. o godz. 13.00 Na-
bożeństwo Adoracyjne i Procesja Eucha-
rystyczna. Z racji pielgrzymki do Loretto 
nie będzie spotkania Kół Żywego Różań-
ca. O godz. 17.00 (za tydzień) w salce na 
plebani katecheza dla rodziców i rodziców 
chrzestnych przed Sakramentem Chrztu.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ 
NAM:
• W poniedziałek, 1 września, w liturgii 
wspominamy błogosławioną Bronisławę, 
norbertankę pochodzącą z polskiego rodu 
Odrowążów.
• W środę, 3 września, modlimy się przez 
wstawiennictwo świętego Grzegorza 
Wielkiego, papieża, wybitnego teologa i 
reformatora Kościoła.
• W czwartek, 4 września, wspominamy 
błogosławioną Marię Stellę i jej Towa-
rzyszki, siostry nazaretanki, które w 1943 
roku zginęły z rąk nazistów  w Nowo-
gródku.
• W piątek, 5 września, przywołujemy 
błogosławioną matkę Teresę z Kalkuty, 
założycielkę Zgromadzenia Sióstr Misjo-
narek Miłości, którą dobrze pamiętamy 
z jej bezgranicznego poświęcenia się dla 
ubogich i umierających  w Indiach.
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