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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Mi 5,1-4a (Rz 8,28-30); Ps 13,6; Mt 1,1-
16.18-23; WT.: 1 Kor 6,1-11; Ps 149,1-6a.9b; J 
15,16; Łk 6,12-19; ŚR.: 1 Kor 7,25-31; Ps 45,11-
12.14-17; Łk 6,23ab; Łk 6,20-26; CZ.: 1 Kor 8,1b-
7.10-13; Ps 139,1-3.13-14ab.23-24; 1 J 4,12; Łk 
6,27-38; PT.: 1 Kor 9,16-19.22-27; Ps 84,3-6.12; 
J 17,17ba; Łk 6,39-42; SB.: 1 Kor 10,14-22; Ps 
116B,12-13.17-18; J 14,23; Łk 6,43-49.
(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 EZECHIELA (Ez 
33, 7-9)
To mówi Pan: Ciebie, o synu człowieczy, wy-
znaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś 
słysząc z mych ust napomnienia przestrzegał ich 
w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: 
Występny musi umrzeć - a ty nic nie mówisz, 
by występnego sprowadzić z jego drogi - to on 
umrze z powodu swej przewiny, ale odpowie-
dzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli 
jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od 
swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje 

od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty 
zaś ocaliłeś swoją duszę.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO RZYMIAN (Rz 13, 8-10)
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajem-
ną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, 
wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie 
cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i 
wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: 
Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość 
nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest 
doskonałym wypełnieniem Prawa.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO MATEUSZA (Mt 18, 15-20)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy brat 
twój zgrzeszy [przeciw tobie], idź i upomnij go 
w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego 
brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze 
jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo 
trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli 
i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli 

nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak 
poganin i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie zwią-
zane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie 
rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam 
wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś pro-
sić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, 
który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej 
zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

Intencje mszalne od 07.09. do 14.09.2008 r.
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 Ag-
nieszki z prośbą o bł. Boże.
Poniedziałek 8.09.
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 8).
7:30 + Andrzeja i Bolesława Nojków oraz cr. 
Ciborków i Nojków.
7:30 + Józefa Bazylczyka, Aleksandrę i Anto-
niego Bąder i Tadeusza Polosaka.
18:00 + Czesława Belkę (19 r. śm.), Zofię i 
Aleksandra, Helenę i Grzegorza, Tadeusza i 
Marię i cr. Belków i Paduchów.
Wtorek 9.09.
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 9).
7:00 + Jana Kublika (5 r. śm.) oraz r-ców Ma-
riannę i Józefa Kublików.
7:00 + Marię Konieczną.
7:30 + Danutę Mart (mies. po pog.)
18:00 + Piotra Bardyszewskiego (8 r. śm.).

Środa 10.09.
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 10).
7:00 + Zofię Zdrajkowską (3 r. śm.) i Józefa 
Zdrajkowskiego.
7:00 + Pawła Stefaniuka (7 r. śm.) cr. Lechów, 
Kabatów, Nowosielskich, Stefaniuków, Annę 
Jańczuk.
7:30 + Józefa Filochowskiego (3 r. śm.) 
7:30 + Klarę i Józefa Filochowskich.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomo-
cy
Czwartek 11.09. 
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 11).
7:00 + Henrykę Śliwę (7 r. śm.).
7:30 + Juliannę, Józefa, Wacława i Wiktora.
7:30 + Stanisława, Wacława i cr. Bogowi-
czów.
18:00 Dz.-bł. w 3 r. ślubu Karola i Aleksan-
dry.
Piątek 12.09. 
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 12).
7:00 + Eugeniusza Manowskiego (19 r. śm.) i 
jego rodziców, Annę i Bronisława Jobdów.
7:00 + Annę Buż-Borowiec (2 r. śm.).
7:30 + Mariannę i Szymona, Józefa, Tadeu-
sza, Stefanię i Kazimierę Rosów, Natalię Za-
charzewską i Jana Posima.
7:30 + Balbinę Zaprzałek (mies. po śm.)
18:00 Dz.-bł. w 10 r. ślubu Moniki i Piotra z 
prośbąo bł. Boże i opiekę MB dla małżonków 
i syna Bernarda.
Sobota 13.09. 
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 13).
7:00 + Helenę Sijka (3 r. śm.).
7:30 + Aurelię i Franciszka Sepetowskich.
15:00 Ślub: Artur Chorzewski – Agata Zarzy-
cka.
17:00 Ślub: Michał Najberg – Katarzyna Si-
bilska.
18:00 W int. Szymona i Katarzyny Rumanów 
oraz ich zmarłego syna Stasia.
Niedziela 14.09. – 24 niedziela zwykła 
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 14).

7:00 + Mieczysława Wielkopolanina, Ma-
riannę i Józefa Kublików.
8:30 + Franciszka, Helenę, Leokadię, Maria-
na Rosłonek, Genowefę Matyjasiak.
10:00 + Stanisława Kołodzieja (8 r. śm.), Ste-
fanię i Marcina Piętków.
10:00 Inauguracja roku akademickiego w 
WSGE
11:30 Franciszka Stopę (10 r. śm.).
13:00 Za Parafian. 
18:00 + Jana, Janinę i Mariannę Kondejów.

Ogłoszenia duszpasterskie 07.09.2008.  
23 Niedziela Zwykła

wWitamy serdecznie w naszej wspól-
nocie parafialnej ks. Sławomira Zaczka, 
który przybliży nam dzisiaj zagadnienie 
zagrożeń wiary.
wDzisiaj I niedziela miesiąca. Po Mszy 

św. o godz. 13.00 Nabożeństwo Adoracyj-
ne i Procesja Eucharystyczna. Z racji piel-
grzymki do Loretto nie będzie spotkania 
Kół Żywego Różańca. O godz. 17.00 w 
salce na plebani katecheza dla rodziców 
i rodziców chrzestnych przed Sakra-
mentem Chrztu. Po Mszy św. wieczornej 
spotkanie dla wyjeżdżających do Ziemi 
św. 
wDzisiaj podczas Mszy św. o godz. 

11.30 odbędzie się poświęcenie podręcz-
ników i przyborów szkolnych. Dotyczy 
to zwłaszcza klas „0” i pierwszoklasistów, 
ale inne dzieci też mogą przynieść swoje 
tornistry.
wOd początku września trwają modli-

twy o pokój i dobre wychowanie młodsze-
go pokolenia. W zbliżającą  się rocznicę 
terrorystycznej napaści na World Trade 
Center w Nowym Jorku 11 września, w 
najbliższy wtorek obejmijmy pamięcią 
ofiary tej i innych  tragedii. Prośmy Chry-
stusa, by nasze dzieci wzrastały w poczu-
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Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki 
Euroregionalnej im. Alcide De Gaperi 
w Józefowie zaprasza na inaugurację 
Roku Akademickiego 2008/2009, któ-
ra odbędzie się w przyszłą niedzielę.  
Najpierw o godz. 10.00 w Kościele 
Parafialnym zostanie odprawiona Ma-
sza Św., zaś o godz. 11.30 odbędzie 
się ceremonia Inauguracji w siedzibie 
Uczelni w Józefowie-Michalinie przy 
ul. Sienkiewicza 2. Po inauguracji, 
w auli głównej Uczelni, odbędzie się 
koncert włoskiego chóru  z Trento. 
Zapraszamy zarówno do Kościoła jak i 
na uroczystości w Uczelni, wszystkich 
mieszkańców i miłośników muzyki na 
wspaniały koncert.
 

 
Bezpłatna Medyczna Szkoła Poli-
cealna (możliwość korzystania z 

internatu)
prowadzi jeszcze nabór 

do klas o profilu: 
terapeuta zajęciowy, 

kosmetyczka, masażysta.
Otwock tel. 779 - 50 -89 (88)  

Upomnij go w cztery oczy
Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o czymś 

niezwykle trudnym, przed czym wielu ludzi 
często się broni. Mówienie prawdy, zwłasz-
cza tej trudnej do przekazania, która łączy się 
z naszym osobistym, bolesnym doświadcze-
niem, nigdy nie jest rzeczą łatwą. Jest to jed-
nak nie tylko ważna umiejętność, która może 
się przydać w codziennych międzyludzkich 
relacjach, lecz również coś, co w istotny spo-
sób dotyka naszej wiary. Jest przecież wiele 
sytuacji, kiedy właśnie ze względu na wiarę 
trzeba kogoś upomnieć. I to nie czekając, aż 
inni zrobią to za nas. Pan Jezus mówi bardzo 
prosto: nie biegnij do innych, nie rozgłaszaj 
tego, co się wydarzyło - wpierw sam poroz-
mawiaj z tym, kto zawinił... Nie jest to ani ła-
twe, ani przyjemne. Ale nie inaczej, jak w taki 
właśnie sposób w konkretnych sytuacjach 
może się wyrazić nasza wiara i nasza odpo-
wiedzialność za drugiego człowieka.

ks. Dariusz Madejczyk

8 września
Najświętsza Maryja 

Panna Gietrzwałdzka
Gietrzwałd znajduje się między Olsztynem a 

Ostródą. Stał się on sławny dzięki objawieniom 
Matki Bożej, które miały miejsce 19 lat po Lour-
des i trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 
roku. Wizjonerkami były dziewczynki Justyna 
Szafryńska i Barbara Samulowska. Matka Boża, 
która ukazała się im na klonie, przemówiła po 
polsku. Jej głównym przesłaniem było zachę-
cenie ludzi do gorliwego odmawiania różańca. 
Maryja podczas objawień przedstawiła się jako 
“Niepokalane Poczęcie” - powszechnie uznano to 
za potwierdzenie dogmatu o Niepokalanym Po-
częciu, ogłoszonego 8 grudnia 1854 roku przez 
Piusa IX.  10 września 1967 r. prymas Polski kar-
dynał Stefan Wyszyński dokonał koronacji obrazu 
Matki Bożej. 2 czerwca 1970 r. papież Paweł VI 
nadał kościołowi w Gietrzwałdzie tytuł bazyliki 
mniejszej. We wrześniu 1977 roku biskup war-
miński, na terenie którego diecezji znajduje się 
Sanktuarium w Gietrzwałdzie, na mocy dekretu 
Prymasa Polski i za zgodą Stolicy Apostolskiej 
zatwierdził autentyczność objawień gietrzwałdz-
kich jako wiarygodnych, nie sprzeciwiających się 
wierze i moralności chrześcijańskiej.

MIEJMY ŚMIAŁOŚĆ 
UDZIELAĆ NAPOMNIEŃ

Niewielu znam ludzi, którym udaje się to, o czym 
mówił Jezus: “Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go 
w cztery oczy”.

Upominamy. O tak, upominamy. Ale za plecami 
ludzi. “Ta brunetka, wiecie? Jakież to godne pożało-
wania!”. Albo też walimy prosto w twarz, krzyczymy, 
jesteśmy złośliwi, niezręczni. Jezus chce, żebyśmy 
byli przebiegli i pełni miłości: “Pokaż mu jego winę, 
napomnij go delikatnie, sam na sam. Jeśli cię usłucha, 
pozyskasz brata”.

Pozyskasz go. Ażeby właściwie zrozumieć to sło-
wo, trzeba przypomnieć sobie okrzyk ojca syna mar-
notrawnego: “Mój syn zaginął, a odnalazł się!”. Jeśli 
z winowajcą rozmawiamy mając takie nastawienie, 
mamy pewną szansę pozyskać go. Pozyskać! A nie po-
konać. Często nam się zdarza napominać innych, ale 
być może nie zrozumieliśmy, że chodzi tu o akt ewan-
geliczny, a zatem wymagający ewangelicznego serca.

Co dzieje się w moim sercu w chwili, gdy zamie-
rzam kogoś upomnieć? Strofowany szybko spostrzeże 
potworną chęć upokorzenia, której niewielu popra-
wiaczom udaje się uniknąć. Lub też, jeśli porządek i 
własny honor stawiamy ponad wszystko, trudno nam 
będzie zapanować nad złością: “Widzisz, w jakiej sytu-
acji nas stawiasz? Wyobrażasz sobie, co o nas pomy-
ślą ludzie?”. Zazwyczaj osoba strofowana mało sobie z 
tego robi: “To mój problem!”.

Czy będziemy umieli znaleźć odpowiedni ton, żeby 
powiedzieć: “To jest także mój problem. Nie mogę po-
zostać obojętny. Nie zwracaj uwagi na moją niezręcz-
ność, wysłuchaj jedynie mojej troski o ciebie, kocham 
cię”.

Jezus chce, abyśmy trwali w miłości, nawet jeśli 
jest to trudne - w przeciwnym razie co to znaczy “ko-
chać”? Być może przyjdzie nam doznać z tego powodu 
wielkich przykrości. Wszyscy rodzice i wychowawcy 
mówią: teraz, gdy tylko ośmielamy się zwrócić uwagę, 
jesteśmy atakowani: “Wygłaszasz kazania, a czy ty sam 
żyjesz tą swoją moralnością?”. Spróbować humoru 
(jeśli można!): “Masz rację, zauważam twoją drzazgę, 
a nie swoją belkę. Porozmawiajmy jednak o tej twojej 
drzazdze”.

Napomnienia są tak źle przyjmowane, a my tak 
bardzo spragnieni jesteśmy spokoju, że będziemy czu-
li pokusę uchylenia się od tego przykrego obowiązku. 
Chyba że mamy wrodzony talent do robienia wymó-
wek, a w takim razie trzeba przyjrzeć się temu uważnie! 
Najczęściej zostawiamy sprawy swojemu biegowi, ale 
pragnienie świętego spokoju za wszelką cenę nie jest 
z pewnością ewangeliczne. Ileż razy mądre, spokojne 
i pełne miłości słowa mogłyby kogoś uratować? Byli 
wokół niego przyjaciele, którzy widzieli i martwili się, 
nie mieli jednak odwagi uczynić kroku: “Trzeba by z 
nim porozmawiać...”.

A więc porozmawiaj. Pozwól pociągnąć się przez 
Jezusa, który ci mówi: “Spróbuj go pozyskać”.

ANDRÉ SEVE

ciu bezpieczeństwa i harmonii, a Ojczy-
zna uniknęła okrucieństwa terroryzmu.
wW poniedziałek, 8 września, obcho-

dzimy jedno z najstarszych świąt maryj-
nych: Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny. W naszej polskiej tradycji  znane 
jest jako święto Matki Bożej Siewnej. A 
w piątek, 12 września, w liturgii wspo-
minamy Najświętsze Imię Maryi. Wspo-
mnienie to ma bardzo  wyraźny polski 
akcent, bo ustanowił je papież Innocenty 
XI jako dziękczynienie za ocalenie chrze-
ścijańskiej Europy przed nawałą turecką 
w 1683  roku, do czego przyczynił się król 
Jan III Sobieski. Nadal pielgrzymujemy  i 
gromadzimy się w wielu maryjnych sank-
tuariach, by uczyć się Chrystusa,  by roz-
wijać w sobie wiarę, nadzieję i miłość w 
szkole Maryi.
wOfiary zbierane na tacę za tydzień 

będą przeznaczone na nasze Semina-
rium Duchowne. Jest to coroczna taca 
jesienna – niedługo rozpocznie się nowy 
Rok Akademicki.
wDzisiaj przed kościołem zbiórka do 

puszek na Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski.
w13 września od godz. 10.00 w Ossowie 

odbędzie się doroczny zlot młodzieży. Ci, 
którzy chcą wziąć w nim udział proszeni 
są o zgłaszanie się do ks. Adama lub ks. 
Jacka. 
wW przyszłą niedzielę, 14 września, 

przypada święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijań-
skim godłem - znakiem męki  i śmierci 
naszego Odkupiciela. Jednak po nim było 
zmartwychwstanie  i wniebowstąpienie! 
Krzyż jest więc także znakiem naszej na-
dziei. Pamiętajmy też, że Chrystusowym 
Krzyżem każdego staje się ołtarz w naszej  
świątyni i we wszystkich kościołach na 
całym świecie. Nasza Ojczyzna  i jej dzie-
je znaczone są krzyżami. Zachowujmy je 
w szacunku i dbałości nie tylko przy oka-
zji święta Podwyższenia Krzyża.
wRozpoczynamy przygotowanie do 

sakramentu bierzmowania dla młodzie-
ży z trzeciej klasy gimnazjum i starszej. 
Zapisy po mszy św. w zakrystii u ks. Ada-
ma lub ks. Jacka. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• We wtorek, 9 września, wspominamy 

błogosławioną Anielę Salawę, świecką 
służącą, tercjarkę z Krakowa, człowieka 
gorliwej modlitwy i umartwienia.

• W sobotę, 13 września, modlimy się 
przez wstawiennictwo świętego Jana  
Chryzostoma, biskupa i Doktora Kościo-
ła. Zasłynął jako wielki obrońca  czystości 
wiary i moralności, kaznodzieja i pisarz, 
obrońca ubogich.
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