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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Hbr 5,7-9; Ps 31,2-6.15-16.20; J 19,25-27 (Łk 
2,33-35); WT.:1 Kor 12,12-14.27-31a; Ps 100,1-5; 
Łk 7,16; Łk 7,11-17; ŚR.: 1 Kor 12,31-13,13; Ps 
33,2-5.12.22; J 6,63b.68b; Łk 7,31-35; CZ.: Mdr 
4,7-15 (1 J 2,12-17); Ps 148,1-2.11-13a.13c-14; 
Mt 5,8; Łk 2,41-52; PT.: 1 Kor 15,12-20; Ps 17,1.6-
8.15; Mt 11,25; Łk 8,1-3; SB.: 1 Kor 15,35-37.42-
49; Ps 56,10-14; Łk 8,15; Łk 8,4-15.
(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 LICZB (Lb 21, 4b-9)
W owych dniach podczas drogi jednak lud stracił 
cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Moj-
żeszowi: Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, 
byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani 
wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizer-
ny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, 
które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów 
zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza mówiąc: 
Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko 
tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od 
nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy 
rzekł Pan do Mojżesza: Sporządź węża i umieść 

go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli 
tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Spo-
rządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił 
go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż 
ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, 
zostawał przy życiu.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO FILIPIAN (Flp 2, 6-11)
Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie 
skorzystał ze sposobności, aby na równi być z 
Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy 
postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w 
zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uni-
żył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do 
śmierci - i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg 
Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię 
ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło 
się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i 
podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus 
Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
JANA (J 3, 13-17)

Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił 
do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna 
Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża 
na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna 
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał 
życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że 
Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w 
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po 
to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez 
Niego zbawiony.

Intencje mszalne od 14.09. do 21.09.2008 r.
Niedziela 14.09. – 24 niedziela zwykła - POD-
WYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 14).
7:00 + Mieczysława Wielkopolanina, Mariannę 
i Józefa Kublików.
8:30 + Franciszka, Helenę, Leokadię, Mariana 
Rosłonek, Genowefę Matyjasiak.
10:00 + Stanisława Kołodzieja (8 r. śm.), Stefa-
nię 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.
Poniedziałek 15.09.
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 15).
7:00 + Józefa Denkę.
7:00 + Zbigniewa Gawina.
7:30 + Irenę Kosecką.
18:00 + Bożenę, Tadeusza, Helenę i cr. Lisew-
skich, Stanisławę i Alojzego Boguszów.
Wtorek 16.09.
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 16).
7:00 + Franciszka (24 r. śm.) i Juliannę Maś-
niaków, Zygmunta Szymańskiego, Henryka Pa-
rzyszka.
7:30 O bł. Boże i opiekę Mb dla Katarzyny, Pa-
tryka i Radosława.
7:30 + Irenę Kosecką.
18:00 Dz.-bł. w 2 r. ślubu Sylwii i Bartłomieja 
Papisów z prośbą o wszelkie potrzebne łaski i 
opiekę MB.

Środa 17.09.
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 17).
7:00 + Zygmunta Staniaka.
7:30 + Irenę Kosecką. 
7:30 Dz.-bł. W 1 r. urodzin Stasia Rodowicza z 
prośbą o potrzebne łaski.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. W 29 r. ślubu Bożeny i Tadeusza z proś-
bą o potrzebne łaski dla Jubilatów i ich dzieci.
O zdrowie duszy i ciała dla Krzysztofa i Stefana 
oraz całej ich rodziny.
W int. Szymona i Katarzyny Rumanów oraz ich 
zmarłego synka Stasia.
+ Bronisławę, Jana i Stanisława. + Jana i Kazi-
mierę Gąsiorowskich i za ich rodziców. + Ewę 
Maciejewską (1 r. śm.). + Marię Oszczak (mies. 
po śm.). + Walerię i Stanisłąwa Kucharczyków.
Czwartek 18.09. - ŚW. STANISŁAWA KOST-
KI, ZAKONNIKA, patrona Polski
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 18).
7:00 + Zbigniewa Chajduka (mies. po śm.).
7:00 + Tadeusza Wrzecionowskiego (mies. po 
śm.).
7:30 + Józefa Denkę.
18:00 Dz.-bł. w 16 r. ślubu Jacka i Anety z proś-
ba o bł. Boże i opiekę MB dla jubilatów oraz ich 
dzieci: Oli i Michała.
Piątek 19.09.
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 19).
7:00 + Marię i Witolda oraz Lecha Gawryjoł-
ków.
7:30 + Ireneusza Cegiełkę (mies. po śm.).
7:30 + Bogdana Skulskiego (mies. po śm.)
18:00 + Władysława Kraśniewicza (18 r. śm.), 
Stanisława, Jana i Stanisławę Kraśniewiczów.
Sobota 20.09. 
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 20).
7:00 + Józefa Denkę.
7:30 Dz.-bł. W 22 r. ślubu Jana i Konrada z 
prośb a o bł. Boże dla małżonków i ich dzieci.
7:30 O światło Ducha Świętego dla Pawła w 
dniu egzaminu.
17:00 Ślub: Piotr Makuch – Karolina Owczar-
czyk.
18:00 Dz.-bł. W 28 r. ślubu Sławomira i Marii z 

prośbą o bł. dla małżonków i dzieci.
Niedziela 21.09. – 25 niedziela zwykła.
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 21).
8:30 Dz.-bł. w 10 r. ślubu Dariusza i Urszuli z 
prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla małżonków 
i syna Kacpra.
10:00 Dz.-bł. w 25 r. ślubu Mieczysława i Anto-
niny z prośbą o bł. Boże dla całej rodziny..
11:30 + Michała Kubiaka (7 r. śm.)
13:00 Za Parafian. 
18:00 + Antoninę (5 r. śm.), Michała i Tadeusza 
Molaków, Krzysztofa Bożymowskiego, Ryszar-
da i Włodzimierza Kowalczyków.
Ogłoszenia duszpasterskie   14.09.2008.   

24 Niedziela Zwykła
wPodczas Eucharystii w Zakopanem, 

w czerwcu 1997 roku Jan Paweł II mówił: 
„Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie 
się krzyża. Starajcie się na  co dzień po-
dejmować krzyż i odpowiadać na miłość 
Chrystusa. Brońcie  krzyża, nie pozwól-
cie, aby Imię Boże było obrażane w wa-
szych sercach,  w życiu społecznym czy 
rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności 
za to, że  krzyż powrócił do szkół, urzę-
dów publicznych, szpitali. Niech on tam 
pozostanie! Niech przypomina o naszej 
chrześcijańskiej godności i narodowej  
tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd 
zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie...". 
Zastanówmy się nad znaczeniem krzyża w 
moim życiu! Dziś przypada święto Pod-
wyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest 
naszym chrześcijańskim godłem - zna-
kiem męki  i śmierci naszego Odkupiciela. 
Jednak po nim było zmartwychwstanie  i 
wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także 
znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy też, 
że Chrystusowym Krzyżem każdego staje 
się ołtarz w naszej  świątyni i we wszyst-
kich kościołach na całym świecie. Nasza 



 Kontakt z Redakcj¹ Biuletynu poprzez Kancelariê Parafialn¹. Nak³ad 1000 egz.  www.parafiajozefow.pl

Wielki Papież i nasz rodak Jan Paweł II 
w jednej ze swoich encyklik Ratio et fides 
podjął próbę ukazania trudnych i skompli-
kowanych stosunków pomiędzy wiarą a 
rozumem. Jak trudne są to relacje, widać 
to na przykładzie dość popularnego po-
działu myśli na racjonalne i nieracjonalne, 
postępowe i zacofane. Najczęściej za poję-
ciem niepostępowe czy nieracjonalne wielu 
umieszcza treści religijne. Według tzw. po-
glądów postępowych i racjonalnych, religia, 
a konsekwentnie wiara w Boga jest niera-
cjonalna. Religia bowiem odwołuje się do 
poznania metafizycznego, czyli do poznania, 
które nie jest sprawdzalne przy pomocy do-
świadczenia, eksperymentu czy przyrządów 
pomiarowych. Objawienie dla wielu myśli-
cieli a także  zwykłych ludzi, nie ma żadnego 
znaczenia, nie dostarcza żadnych rozwiązań 
ekonomicznych, technicznych czy pewnej 
wiedzy historycznej. Jak bumerang współ-
cześnie powraca ideologia wrogości do re-
ligii i określenie jej jako „opium dla ludzi” 
(Lenin). Symbolem wyzwolenia dla wielu 
ludzi, zwłaszcza młodych, jest ostentacyjne 
porzucenie religii i publiczna manifestacja 
wartości przeciwnych. Coraz silniej domi-
nuje nihilistyczny system wartości wspiera-
ny przez naukowe, postępowe i racjonalne 
poglądy. Wiara w Boga zastąpiona została 
przez wiarę w naukę i postęp. Tymczasem 
zapomina się, że nauka, a konsekwentnie lu-
dzie nauki, wielokrotnie okazywali się oszu-

stami czy służącymi polityce, niszczyciel-
skiej machinie wojennej i niszczeniu ludzi. 
Już zapomniano, o naukowych podstawach 
marksizmu, ideologii która doprowadziła 
do zniszczenia milionów ludzi, zapomniano 
o faszyzmie, ideologii, której służyli liczni 
naukowcy. Znana jest wszystkim postać Jo-
sefa Mengele, lekarza i naukowca jednego 
z najlepszych Niemieckich Uniwersytetu w 
Monachium, a potem w Lipsku, który jed-
nocześnie okazał się jednym z największych 
morderców wszechczasów. Nie można za-
pomnieć, że również współcześnie wielu 
naukowców pracuje w tajnych laboratoriach 
produkujących broń i niszczycielskie mate-
riały chemiczne czy farmakologiczne. 

Celem tego krótkiego rozważania jest 
pobudzenie czytelnika do refleksji nad za-
sadnością dychotomii racjonalizmu i irra-
cjonalizmu, postępu i zacofania. Religia, a 
konsekwentnie wiara w Boga jest ontolo-
gicznie wpisana w człowieka, w jego ist-
nienie. Poza europejskim i amerykańskim 
kręgiem kulturowym, ateizm nie jest znany. 
Tam również nie ma tych dylematów racjo-
nalności i nieracjonalności. Na koniec warto 
posłużyć się stwierdzeniem Alberta Einste-
ina, największego fizyka, który twierdzi, że 
nauka bez religii jest kulawa, ale religia bez 
nauki jest ślepa. W Józefowie istnieje euro-
pejska Uczelnia Wyższa, która łączy w sobie 
rzetelne poznanie naukowe i głęboką wiarę.         
  

Nauczyciel akademicki 

RATIO ET FIDESOjczyzna  i jej dzieje znaczone są krzy-
żami. Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza 
Zachodniej, wszędzie górują u nas krzy-
że. Zachowujmy je w szacunku i dbałości 
nie tylko przy okazji święta Podwyższenia 
Krzyża. 
wJutro przypada liturgiczne wspomnie-

nie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. 
Matka Boża stojąca pod krzyżem na Kal-
warii jest wzorem trwania przy  krzyżu 
Jezusa Chrystusa jako znaku naszego zba-
wienia. Cierpienie Maryi  posiada szcze-
gólne znaczenie, bo łączyła je z męką 
swojego Syna, stając  się dla nas w ten 
sposób Matką w porządku łaski. Dlatego 
Kościół nazywa Ją Współodkupicielką, 
co zwraca uwagę na udział Maryi w mi-
sterium  Odkupienia. Wszyscy, a zwłasz-
cza chorzy i cierpiący, uczmy się od Niej  
łączyć własne cierpienia z cierpieniami 
Chrystusa. Wtedy mają one wielki  sens i 
są nieocenionym skarbem wielkiej modli-
twy całego Kościoła.
wW modlitwach pamiętajmy o pole-

głych za Wschodzie. W środę 17 września  
przypada rocznica napaści Związku Ra-
dzieckiego na Polskę w 1939 roku.  

We wrześniu szczególnie modlimy się 
za dzieci, młodzież i wychowawców. Bę-
dzie ku temu specjalna okazja w czwartek, 
18 września, w święto Stanisława Kost-
ki, patrona polskiej młodzieży. Podczas 
Eucharystii przez jego  wstawiennictwo 
będziemy prosić o świętość dzieci i mło-
dzieży.
wRozpoczynamy przygotowanie do sa-

kramentu bierzmowania dla młodzieży z 
trzeciej klasy gimnazjum i starszej. Zapisy 
po mszy św. w zakrystii u ks. Adama. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ 
NAM:

• We wtorek, 16 września, wspominamy 
świętego Korneliusza, papieża,  i Cypria-
na, biskupa i męczennika. Obaj oddali ży-
cie w obronie wiary.

• W środę, 17 września, prosimy o wsta-
wiennictwo błogosławionego Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego, biskupa, założy-
ciela Zgromadzenia Sióstr  Franciszkanek 
Rodziny Maryi.

• W sobotę, 20 września, czcimy świę-
tych: Andrzeja Kim Taegona, koreańskiego 
kapłana, który zginął podczas prześlado-
wań chrześcijan; Pawła  Chong Hasang i 
Towarzyszy. Ponieśli oni śmierć męczeń-
ską pomiędzy  1839 a 1867 rokiem.

Od 25 września rozpoczyna się w 
naszej parafii cykl Konferencji Przed-
małżeńskich. Spotkania będą się odby-
wały o godz. 19.30 w salce na plebanii. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych.
 

Cierpienie ma swoje korzenie w 
nieprzestrzeganiu woli Boga. Utrata 
raju, czyli pełni szczęścia z Bogiem, 
to następstwo nieposłuszeństwa 
względem Jego woli. Natomiast 
krzyż Jezusa oznacza drogę wier-
ności Bogu. Tym różni się on od 
innych cierpień — krzyży. Chrystus 
był posłuszny Bogu aż do śmierci 
krzyżowej i dlatego Bóg wywyższył 
Go ponad wszelkie stworzenie (por. 
Flp 2, 8-9).

Wiara w Jezusa to wiara w Jego 
krzyż, w jego moc zbawczą, w 
chwałę i wywyższenie Zbawiciela 
(św. Andrzej z Krety). Trzeba nam 
stale wpatrywać się w Chrystusa 
Ukrzyżowanego. Pamiętamy cza-
sy, kiedy usuwano ten symbol zba-
wienia ze szkół, z zakładów pracy, 

z sal szpitalnych. Dlaczego? Prze-
cież człowiek, który wpatruje się w 
Ukrzyżowanego czerpie z Niego 
moc do wierności wartościom mo-
ralnym i do znoszenia własnych 
cierpień. Dziś powinniśmy umieścić 
krzyż Jezusa przede wszystkim w 
swoim sercu, tak aby był dla nas 
wewnętrznym światłem i umacniał 
nas w wierze, że nasza codzien-
na droga krzyżowa ma zbawczy, 
Boży sens i prowadzi do chwały 
zmartwychwstania. Święto Pod-
wyższenia Krzyża Chrystusa niech 
nam pomoże zrozumieć, że krzyż 
jest drogą do pełni życia w Bogu. 
Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć 
— powie Jezus do uczniów w dro-
dze do Emaus — aby wejść do swej 
chwały? (Łk 24, 26).

 kard. Marian Jaworski

PRZEZ KRZYŻ DO CHWAŁY


