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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.:Prz 3,27-35; Ps 15,1-5; Mt 5,16; Łk 8,16-
18); WT.: Prz 21,1-6.10-13; Ps 119,1.27.30.34-
35; Łk 11,28; Łk 8,19-21; ŚR.: Prz 30,5-9; Ps 
119,29.72.89.101.104.163; Mk 1,15; Łk 9,1-6; 
CZ.: Koh 1,2-11; Ps 90,3-6.12-14.17; J 14,6; Łk 
9,7-9; PT.: Koh 3,1-11; Ps 144,1a.2abc.3-4; Mk 
10,45; Łk 9,18-22; SB.: Koh 11,9-12,8; Ps 90,3-
6.12-14.17; Tm 1,10b; Łk 9,43b-45.
(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 55, 
6-9)
Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzy-
wajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny 
porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje 
knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się 
nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny 
jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są my-
ślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami 
- wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad 
ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami 
i myśli moje - nad myślami waszymi.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO FILIPIAN (Flp 1, 20c-24. 
27a)
Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to 
przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem 

żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk. Jeśli bo-
wiem żyć w ciele - to dla mnie owocna praca, co 
mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch 
stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z 
Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostawać 
zaś w ciele - to bardziej dla was konieczne. 
Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii 
Chrystusowej.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO MATEUSZA (Mt 20, 1-16a)
Królestwo niebieskie podobne jest do gospo-
darza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby 
nająć robotników do swej winnicy. Umówił 
się z robotnikami o denara za dzień i posłał 
ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny 
trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku 
bezczynnie, i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej 
winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni 
poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 
szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wy-
szedł około godziny jedenastej, spotkał innych 
stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały 
dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas 
nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winni-
cy! A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel 
winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników 

i wypłać im należność, począwszy od ostatnich 
aż do pierwszych! Przyszli najęci około jedena-
stej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc 
przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; 
lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, 
szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci 
ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich 
z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. 
Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie 
czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś 
się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i 
temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi 
nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to 
złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak 
ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Intencje mszalne od 21.09. do 28.09.2008 r.
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.
Poniedziałek 22.09.
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 22).
7:00 + Janinę Hada.
7:30 + Henrykę Denkę.
18:00 + Helenę Mazek (1 r. śm.)..
18:00 + Bronisława Malinowskiego (42 r. śm.) i 
cr. Malinowskich i Borkowskich.
Wtorek 23.09.
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 23).
7:00 + Janinę Hada.
7:30 + Jadwigę, Wacława i Ewę Wilków, Kazi-
mierę Góral.
7:30 + Stefana Nowakowskiego.
18:00 + Rozalię i Jakuba oraz cr. Chmielaków.
Środa 24.09. 
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 24).

7:00 + Stefana i Michała Traczyków.
7:00 + Janinę Hada.
7:30 + Henrykę Denkę.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. W 18 urodziny Doroty z prośbą o bł. 
Boże i opiekę MB.
+ Sabinę i Tomasza Kozłowskich.
Czwartek 25.09. 
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 25).
7:00 + Mieczysława Miturę (3 r. śm.) oraz r-ców 
Józefa i Marię;
Piotra i Józefę Czarneckich oraz brata Aleksan-
dra.
7:00 + Janinę Hada.
7:30 + Elżbietę Pawluch (1 r. śm.).
7:30 + Rafała Pawlucha.
18:00 + Felicję (12 r. śm.) i cr Kowalskich i Ły-
sików.
Piątek 26.09. 
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 26).
7:00 + Wiesława Chułerańskiego (17 r. śm.) i 
jego r-ców Jana i Helenę.
7:00 + Janinę Pytel (5 r. śm.).
7:30 + Mariana Kasprzaka.
7:30 + Krzysztofa Kondeja (mies. po śm.)
18:00  + Krzysztofa (11 r. śm.), Henryka, Marię 
i Feliksa Pogorzelskich, Jana i Marię, Henryka i 
Stanisława Figurów..
Sobota 27.09. 
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 27).
7:00 + Anielę, Tadeusza, Włodzimierza Mi-
łodrowskich.
7:00 + Juliannę (30 r. śm.) i Stanisława Piela-
ckich , Józefę i Feliksa Beczek, Rozalię i Win-
centego Kurachów..
7:30 + Władysławę Pielak, Stanisławę Gawryś i 
cr. Gawrysiów i Pielaków.
7:30 + Wacława i cr. Gniadków.
18:00 + Urszulę Dolińską (15 r. śm.), Czesława 
i Marię Dolińskich.
Niedziela 28.09. – 26 niedziela zwykła.

7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 28).
7:00 + Marka Strzemińskiego (4 r. śm.), Jana 
i Agnieszkę Bylinków, Halinę i Jakuba Strze-
szewskich, Genowefę i Jana Cudzewskich.
8:30 + Wacława Zawadę.
10:00 O bł. Boże dla Ewy.
11:30 + Janinę i Jana Dzienniaków.
13:00 Za Parafian. 
18:00 + Henryka (7 r. śm.) i Piotra (1 r. śm.) 
Parzyńskich.

Ogłoszenia duszpasterskie   21.09.2008.   
25 Niedziela Zwykła

wDzisiejsza niedziela jest poświęcona 
środkom społecznego przekazu.  Kate-
chizm Kościoła Katolickiego podkreśla 
ich wielki wpływ na przekaz  informacji 
oraz rozwój kultury i kształcenie. Jakim 
mogą być dobrem, wielokrotnie przeko-
nywaliśmy się podczas pielgrzymek pa-
pieskich do naszej  Ojczyzny. Wiemy, że 
media, jeśli chcą, mogą być wspaniałym 
narzędziem  ewangelizacyjnym. Roztrop-
nie korzystajmy z ich dobrodziejstw. Za-
dbajmy też, by właściwie korzystało z nich 
młodsze pokolenie.
wDzisiejsze modlitwy zanosimy do Boga 

przez świętego Mateusza Apostoła,  gdy-
by bowiem nie przypadała dziś niedziela, 
21 września obchodzilibyśmy  jego świę-
to. Zredagowana przez niego Ewangelia 
jest najdoskonalszym  zapisem wydarzeń 
z życia Pana Jezusa, a historia jego życia 
przebiega  od kantoru, gdzie nie zawsze 
panowała uczciwość, do godności Aposto-
ła.  Przez jego pośrednictwo prośmy, aby 
każdy z nas, dotknięty spojrzeniem  Chry-
stusa, umiał pozostawić wszystko i pójść 
za Nim. Dziękujmy za dar  naszego powo-
łania do wspólnoty Kościoła.
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Czy Pan Bóg jest sprawiedliwy?
Dzisiejsza przypowieść o robotnikach w 

winnicy budzi pewien niepokój.
Podobnie, jak robotnicy, którzy pracowali 

w winnicy najdłużej, nasza ludzka sprawied-
liwość domaga się, by Pan Bóg bardziej wy-
nagrodził tych, którzy pracowali cały dzień 
niż tych, którzy pracowali tylko godzinę w 
ciągu dnia.

Czy Pan Bóg jest sprawiedliwy, gdy jedne-
mu daje zdolności, a drugiemu nie; jednemu 
daje bogactwo, a drugiemu biedę; jednemu 
daje zdrowie, drugiemu chorobę; każdego z 
nas skazuje na śmierć ?

Nasza ludzka sprawiedliwość bardziej 
akceptuje “sprawiedliwość komunistyczną” 
- system kartek, który panował swego czasu 
w Polsce: przydział miesięczny dla osoby 
dorosłej: 2,5 kg mięsa i wędliny, pół litra ole-
ju, kostka masła, no i paczka papierosów, 
niezależnie od tego, czy dana osoba była 
palaczem, czy nie. To jest sprawiedliwe w 
ludzkim mniemaniu.

Moja znajoma, Agnieszka, często powta-
rzała mi: równo - nie znaczy sprawiedliwie.

Czy Pan Bóg jest sprawiedliwy, czy my 
możemy sądzić Pana Boga?

Ja wierzę, jestem wewnętrznie pewien, 
że Pan Bóg jest sprawiedliwy. Mimo, że po 
ludzku można próbować osądzać Go o nie-
sprawiedliwość - jest sprawiedliwy.

Zdolności, bogactwo, zdrowie są darami 
od Boga, darem od Boga może być też bie-
da, choroba, cierpienie. I te trudne dary, przy-
jęte w Panu, częstokroć bardziej ubogacają 
człowieka niż, gdyby ich nie doświadczył. Te 
trudne dary, przyjęte jako dar od Pana, po-
zwalają więcej kochać, widzieć, rozumieć. 
To tak, jak osoba ociemniała, pozbawiona 
wzroku, zaczyna słyszeć, czuć zapach, od-
czuwać ruch powietrza, reagować na ciepło 
i zimno, “widzieć” emocje drugiej osoby w 
sposób, w jaki nie potrafi tego zrobić osoba 
widząca.

Mirek  

Bóg jest sprawiedliwy. To jedna z głównych 
prawd wiary, a dawniejszy „Krótki Katechizm” 
ujmował ją tak: Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, 
który za dobre wynagradza, a za złe karze. I to 
wydaje się zrozumiałe — przynajmniej jako zasa-
da. Boga nie da się jednak ująć w ramy naszych 
ludzkich pojęć, bo Jego myśli nie są myślami 
naszymi, ani nasze drogi Jego drogami. I całe 
szczęście! Gdyby Bóg był tylko sprawiedliwy, 
według naszych wyobrażeń o sprawiedliwości, 
to wszyscy bylibyśmy straceni. Ale Bóg jest 
większy. Jest sprawiedliwy na swój boski spo-
sób: nie jest — tak jak my — małostkowy, nie 
„rozmienia się na drobne”. Również i temu, który 
pracował tylko jedną godzinę, daje całego dena-
ra. I wygląda na to, że musi się jeszcze z tego 
tłumaczyć przed nami, faryzeuszami. Bowiem na 
końcu mówi: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; 
czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co 
twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać 
tak samo jak tobie... Czy na to złym okiem pa-
trzysz, że ja jestem dobry?”. Bóg nie pozwala 

BÓG JEST DOBRY
nam do swojej dobroci przykładać miary naszej 
ludzkiej sprawiedliwości, a nasze domaganie się 
sprawiedliwości demaskuje jako zwykłą zawiść. 
Bóg jest dobry — dla wszystkich, a więc także 
i dla mnie. 

Czy moje życie ma sens? Czy wiem, po co 
żyję, pracuję, cierpię? Żaden człowiek nie umknie 
przed tym pytaniem. Ale też nikt z nas nie może 
sam nadać swojemu życiu ostatecznego sensu. 
Może go jednak odkryć — nawet jeszcze około 
godziny jedenastej. A wówczas zobaczy, że nie 
żył na darmo; że w jego czekaniu i poszukiwa-
niach przez cały czas był obecny dobry Bóg i 
czekał na niego, tak jak się czeka na przyjaciela. 
Wtedy będzie mógł powtórzyć za nawróconym 
św. Augustynem: „Późno Cię ukochałem, Pięk-
ności dawna i zawsze nowa! We mnie byłeś, ja 
zaś byłem na zewnątrz i na zewnątrz Cię poszu-
kiwałem... Przemówiłeś, zawołałeś i pokonałeś 
moją głuchotę. Zajaśniałeś, Twoje światło usunę-
ło moją ślepotę”. 

Ks. ADAM KALBARCZYK

I oni otrzymali po denarze
Brak pracy, który dotyka wielu ludzi, niejed-

nokrotnie mobilizuje do modlitwy przepełnionej 
wdzięcznością tych, którzy ją posiadają lub do-
piero co zdobyli. Czy jednak potrafimy się cie-
szyć, gdy widzimy, że także innym dobrze się 
wiedzie? Albo czy dziękujemy za nawrócenie i 
wiarę innych?

Bruce Marshall w swojej znakomitej książce 
„Ale i oni otrzymali po denarze”, która weszła 
do kanonu lektur katolickich, myśląc o Kościele 
i tych, których Pan Bóg powołuje do swojej służ-
by, dochodzi do wniosku, że w gruncie rzeczy 
dla pracujących w winnicy Pana już sama praca 
dla Niego i w Jego obecności jest wystarczającą 
zapłatą. Stąd właśnie z całą prostotą przyjmuje 
za rzecz nieomal oczywistą to, co zawiera się w 
przypowieści o robotnikach winnicy - każdy, bez 
względu na zdolności, trud i czas pracy, otrzymu-
je tyle samo. Ostatecznie to przecież sam Pan jest 
naszą nagrodą.

Gdybyśmy chcieli odczytywać słowa dzisiejszej 
Ewangelii jako wykład nauki społecznej czy suge-
stię dla jakiejś nowej ekonomii z przydomkiem 
„ewangeliczna”, znaleźlibyśmy się w dużym kło-
pocie. Mogłoby się bowiem okazać, że w krótkim 
czasie pojawiłyby się zastępy robotników ostat-
niej godziny. Większość wyruszałaby na poszuki-
wanie pracy przed zachodem słońca, by niewiele 
pracując, korzystać z zapłaty, jaką otrzymali ci, co 
pracowali cały dzień. Tymczasem nie o ekonomię 
i nie o pracę tu chodzi. Przypowieść chce nam 
przybliżyć prawdę o zbawieniu.

Bóg jest dobry, a zbawienie jest Jego darem, 
który ofiarowuje każdemu człowiekowi. Nasz 
wysiłek i całe staranie, by ten dar pozyskać, nie 
może nas jednak ani tak pochłonąć, ani tak zaśle-
pić, byśmy nie potrafili się cieszyć, że także inni, 
choć może bez szczególnych zasług i wielkiego 
wysiłku, a do tego może jeszcze z dużym opóź-
nieniem, dotarli szczęśliwie do portu zbawienia. 
Ich szczęście powinno być naszym szczęściem i 
zachętą do wdzięczności Bogu.

ks. Dariusz Madejczyk

wDzisiaj po Mszach św. przed kościołem 
zbiórka do puszek na Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski.
wTaca za tydzień będzie przeznaczona 

na budowę kościoła w Nadmie.
wTrwa rok szkolny i katechetyczny. Za-

chęcamy i prosimy, aby dla dzieci,  mło-
dzieży, rodziców, katechetów i wycho-
wawców był to czas rozpoczęty  w imię 
Boże. Zachęcamy też, by poza nauką  zna-
leźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu 
duchowego, na przykład w  Ruchu Światło 
– Życie, organizacjach katolickich, Litur-
gicznej Służbie Ołtarza, bielankach ... Za-
praszamy wszystkich chętnych! Spotkania: 
Ministranci – sobota godz. 9.30, bielanki 
– sobota godz. 10.00, Ruch Światło – Ży-
cie – piątek godz. 18.00, Grupa Modlitew-
na – środa godz. 19.00. 
wSpotkania dla rodziców i dzieci przed I 

Komunią św. rozpoczną się za miesiąc – w 
trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. o 
godz. 11.30. 
wOd 25 września (w czwartek) rozpo-

czyna się w naszej parafii cykl Konferencji 
Przedmałżeńskich. Spotkania będą się od-
bywały o godz. 19.30 w salce na plebani.
wRozpoczynamy przygotowanie do sa-

kramentu bierzmowania dla młodzieży z 
trzeciej klasy gimnazjum i starszej. Zapisy 
po mszy św. w zakrystii u ks. Adama. 
w28 września (w niedzielę za tydzień) 

wyrusza autokar do Białegostoku na Uro-
czystość beatyfikacji Sługi Bożego ks. Mi-
chała Sopoćki – spowiednika św. Siostry 
Faustyny Kowalskiej (pojedziemy razem 
z parafią w Falenicy). Tych, którzy się za-
pisali prosimy o wpłaty. Wyjazd o godz. 
5.00, koszt 35 zł.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ 
NAM:

• W poniedziałek, 22 września, wspo-
minamy błogosławioną Bernardynę Ja-
błońską, siostrę albertynkę, kontynuatorkę 
dzieła świętego brata Alberta. 

• We wtorek, 23 września, prosimy o wsta-
wiennictwo świętego ojca Pio, kapucyna, 
stygmatyka i mistyka, wielkiego czciciela 
Eucharystii. Za życia  i nadal po śmierci 
przyciąga do siebie wielkie rzesze. Przypi-
sujemy mu  wiele cudów i nawróceń.

• W czwartek, 25 września, wspominamy 
błogosławionego Władysława  z Gielnio-
wa, franciszkanina przepełnionego duchem 
pokuty i płomiennego kaznodzieję.

• W sobotę, 27 września, czcimy świę-
tego Wincentego a Paulo, „duszpasterza 
galerników”, założyciela Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy - lazarystów  i Sióstr 
Miłosierdzia - szarytek.

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.


