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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

CZYTANIA LITURGICZNE

jeśli - jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli
jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne
współczucie - dopełnijcie mojej radości przez
to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą
miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego
współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz
w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej
stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie
tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich!
To dążenie niech was ożywia; ono też było w
Chrystusie Jezusie. On, 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, uniżył 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 MATEUSZA (Mt 21, 28-32)
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych

ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch
synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się
do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł:
Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł.
Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią
Mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice
wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego.
Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś
i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na
to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby
mu uwierzyć.
Nasza codzienna modlitwa
PN.: Dn 7,9-10.13-14 (Ap 12,7-12a); Ps 138,1-5;
Ps 103,21; J 1,47-51; WT.: Hi 3,1-3.11-17.20-23;
Ps 88,2-8; Mk 10,45; Łk 9,51-56; ŚR.: Hi 9,112.14-16; Ps 88,10-15; Flp 3,8-9; Łk 9,57-62;
CZ.: Wj 23,20-23; Ps 90,1-6.10-11; Ps 103,21; Mt
18,1-5.10; PT.: Hi 38,1.12-21;40,3-5; Ps 139,13.7-10.13-14; Ps 95.8ab; Łk 10,13-16; SB.: Hi
42,1-3.5-6.12-17; Ps 119,66.71.75.91.125.130;
Mt 11,25; Łk 10,17-24.

18:00 + Wojciecha Sierpińskiego.
Środa 1.10.
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 1).
7:00 + Urszulę Komorowską-Wojnicz (mies. po
śm.)
7:30 O łaskę zbawienia dla dusz pokutujących
w czyśćcu.
7:30 + Mariannę Stelmaszewską (5 r. śm.), Jana
i Tadeusza Stelmaszewskich.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Za kapłanów z naszej parafii i misjonarzy oraz
o nowe powołania kapłańskie i zakonne – int K.
Róż. Św. Teresy od Dz.J.
Dz.-bł. W 80 urodziny Jana z prosbą o zdrowie
i wszelkie łaski.
O zdrowie duszy i ciała dla Stefana, Krzysztofa
i całej rodziny.
+ Michalinę Migas (2 r. śm.).
Czwartek 2.10.
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 2).
7:00 + Mariannę i Juliana Więckowskich, cr
Więckowskich i Salwów.
7:30 + Laurę Granowską (mies po pogrz.)
18:00 + Edwarda Zaprzałka (48 r. śm.), Jana i
Teofilę Sygów.
Piątek 3.10.
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 3).
7:00 + Monikę Mongird (mies. po śm.).
7:30 + Teresę Ratajczyk, cr. Ratajczyków, Kalbarczyków i Królaków.
7:30 + Monikę Mongird (mies. po śm.)
16:30 + Zmarłe koleżanki i koledzy- nauczycieli ze szk. Nr 2 w Józefowie oraz członków ich
rodzin.
18:00 MSZA ZBIOROWA.
Sobota 4.10.
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 4).
7:00 + Helenę i Stanisława Rybakowskich.
7:30 + Cr. Boguszów.
7:30 + Genowefę i Jana, cr Roguskich i Baliń-

skich
16:00 Ślub: Piotr Marsicki – Małgorzata Parol
17:00 Ślub: Robert Wojdyga – Jolanta Gawryś
18:00 MSZA ZBIOROWA.
Dz.-bł. w 22 r. ślubu Danuty i Marka Latoszków
z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów, dzieci: Katarzyny, Ewy i Piotra.
+ Cr. Lewickich, Kotlińskich i Olszewskich.
Niedziela 5.10. – 27 niedziela zwykła.
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 5).
7:00 + Henryka Zalewskiego w rocz. śm.
8:30 Dz.-bł. w 30 r. urodzin Pawła i 34 r. urodzin Krzysztofa z prośbą o bł. Boże.
10:00 + Stanisława (6 r. śm.) i Konstantego
Skwarków.
11:30 + Helenę i Władysława Pol, Andrzeja i
Czesława Brzezińskich.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Władysława Krajewskiego.

CZYTANIE Z KSIĘGI IZAJASZA (Ez 18,
25-28)
Wy mówicie: Sposób postępowania Pana nie
jest słuszny. Słuchaj jednakże, domu Izraela:
Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny,
czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne?
Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości,
dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny
odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i
postępuje według prawa i sprawiedliwości, to
zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił
się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów,
które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie,
a nie umrze.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA
APOSTOŁA DO FILIPIAN (Flp 2, 1-11)
Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie,

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 16.0018.00. 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

Intencje mszalne od 28.09. do 05.10.2008 r.
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 Strzeszewskich, 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.
Poniedziałek 29.09.
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 29).
7:00 + Michała Traczyka.
7:00 + Anielę Krysiak (20 r. śm.), Walerię i Teofila Krysińskich.
7:30 + Michała Wójcika.
7:30 O bł. Boże dla Marcina w nowym roku
akadem.
18:00 O bł. Boże dla Włodzimierza z okazji
imienin.
Wtorek 30.09.
7:00 + Mateusza Brynczkę (Gr. 30).
7:00 + Władysława Auguścińskiego (26 r. śm.).
7:30 + Marię Batory (13 r. śm.).
7:30 + Emanuela Bagińskiego oraz Helenę
(mies. po śm.).

(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 28.09.2008.
26 Niedziela Zwykła
wDzisiaj ostatnia niedziela września. W
ciągu tego miesiąca polecaliśmy Bogu losy
Ojczyzny, życie i rozwój naszych dzieci,
nasze rodziny. Nadal prośmy o żywą wiarę, nadzieję i miłość. Może w pobliżu nas
żyją biedne dzieci, które trzeba wesprzeć,
by i one godnie i radośnie uczęszczały do
szkoły. Niech nasze rodziny, jako domowe
Kościoły, promieniują Ewangelią, a czerpią do tego moc ze wspólnej modlitwy i
Eucharystii, nie tylko niedzielnej i świątecznej.
wJutro, w poniedziałek, 29 września,
przypada święto Archaniołów: Michała,
Gabriela i Rafała, a w czwartek, 2 października, wspomnienie świętych Anio-

łów Stróżów. Nie zawsze pamiętamy, że
Bóg troszczy się o każdego, posyłając
swoich Aniołów, którzy chronią nas i nam
pomagają. Anioły są przejawem obecności
Boga w świecie, Jego głosem. Łączą Niebo z ziemią. Wszędzie, gdzie spotykamy
dobroć, miłość, jedność i pokój, tam też są
obecne Anioły. Archaniołowie cieszą się
wyjątkową bliskością Boga. Korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy o pomoc
w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakować nadziei. W dziejach Kościoła ciągle
odnotowuje się wiele cudownych ingerencji tych naszych Niebieskich Przyjaciół.
wOd środy rozpoczynają się nabożeństwa
różańcowe. Za odmówienie jednej części
różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób
ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Z
odmawianiem należy łączyć rozważanie
tajemnic, które są niejako streszczeniem
Ewangelii i dlatego różaniec można uważać
za modlitwę Chrystusową, gdyż odnosi się
on do tajemnicy Wcielenia i Odkupienia.
Wielkim propagatorem takiej modlitwy
był Jan Paweł II, który wzbogacił różaniec
o tajemnice światła. Zapraszamy do naszej
świątyni na różaniec – będzie odmawiany
codziennie (również w niedziele) na godz.
17.15. Tych zaś, którym trudniej dotrzeć
do kościoła, prosimy o wspólne odmawianie różańca w domach. W naszych modlitwach pamiętajmy o studentach rozpoczynających rok akademicki.
wW tygodniu tym przypada pierwszy
czwartek, piątek i sobota miesiąca. W
Pierwszy Czwartek po Mszy św. o godz.
18.00 Godzina Święta. W pierwszy piątek
miesiąca Msze św. o Najśw, Sercu P. Jezusa o godz., 7.30, 18.00 i dla dzieci o godz.
16.30. Spowiedź dzieci od godz. 16.00. W
Pierwszą sobotę Msze św. o Niep. Sercu
Maryi o godz. 7.30 i 18.00.
wNajbliższa niedziela to I Niedziela Miesiąca. Po Mszy św. O godz. 13.00 Procesja
i potem spotkanie Kół Żywego Różańca. O
godz. 17.00 w salce na plebani konferencja
dla rodziców i chrzestnych przed chrztem
dziecka.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
• We wtorek, 30 września, wspominamy
świętego Hieronima, prezbitera i Doktora
Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński.
• W środę, 1 października, prosimy o
wstawiennictwo świętą Teresę od Dzie
ciątka Jezus, dziewicę i Doktora Kościoła,
która jest patronką misji katolickich.
• W sobotę, 4 października, czcimy
świętego Franciszka z Asyżu, ojca wielkiej
rodziny franciszkańskiej, stygmatyka, którego duchowość wywiera olbrzymi wpływ
nie tylko na życie wierzących i Kościoła.

BEATYFIKACJA KSIĘDZA MICHAŁA SOPOĆKO (1888 - 1975)

Dostrzegając niezwykle gorliwą służbę Bogu
i Kościołowi w kapłaństwie oraz świętość życia
ks. Sopoćki wszczęto w 1987 roku jego proces
beatyfikacyjny. Proces Rozpoczął go abp Edward
Kisiel, dzieło to kontynuowali jego następcy. Etap
diecezjalny zamknięto w 1993 roku. W roku 2002
dokumentacja procesu wraz z obszerną biografią
ks. Sopoćki, zestawiona w tzw. positio, przekazana została do Kongregacji ds. Świętych w Rzymie.
W roku 2004 komisja teologów powołana przez
Kongregację pozytywnie oceniła opracowanie
positio, a następnie komisja kardynałów przyjęła
i potwierdziła orzeczenie teologów. W następstwie tych prac Kongregacji w 20 grudnia 2004
r. w Watykanie ogłoszony został uroczyście
w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II dekret
o heroiczności cnót Sługi Bożego. W grudniu
2007 r. zatwierdzony został w Watykanie cud
za przyczyną Sługi Bożego. W następstwie tego
w styczniu 2008 r. z potwierdzeniem Ojca Świętego Benedykta XVI wyznaczono termin i miejsce
beatyfikacji Sługi Bożego. Białystok określany jest

WCHODZĄ PRZED WAMI

Jakże często spotykamy się z różnymi,
raz mniejszymi, a raz większymi, formami
niesłowności. A przecież także przez słowa
wyraża się nasza miłość bliźniego i odpowiedzialność za świat, w którym żyjemy.
Czasami rzecz dotyczy spraw zupełnie elementarnych, jak choćby zwykłej punktualności, która jest znakiem szacunku dla drugiego
człowieka i zrozumienia, że jego czas jest nie
mniej cenny niż nasz. Innym razem problem
zamyka się w braku odpowiedzialności za
słowo. Bo jakże inaczej potraktować sytuacje, w których „zaraz", „za chwilę" czy „jutro" przeradza się w nieokreślone „kiedyś", a
czasami nawet w „nigdy"? Pomyślmy choćby
o oczekiwaniach związanych z pracą. Choć
stają się coraz większe i można by się spodziewać, iż znajdą przełożenie na codzienną
odpowiedzialność także na innych płaszczyznach życia, okazuje się, że często wcale tak
nie jest.
Ewangelia o dwóch braciach, którzy w
skrajnie różny sposób reagują na polecenie
swego ojca, pokazuje nam wprawdzie dwie
różne postawy wobec pewnego wezwania,
ale nie chce nas na nich zatrzymać. Sensem
obrazu, który Jezus przedstawia arcykapłanom i starszym ludu, jest przemiana drugiego
z synów. Jego postawa na pierwszy rzut oka
wydaje się godna potępienia, później okazuje
się jednak, że jest on zdolny do nawrócenia i
spełnia wolę ojca. Pozory mylą.
„Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami
do królestwa niebieskiego...". Nie jest to, bynajmniej, pochwała nieprawości. Chrystus
przypomina nam jednak, że człowiek może
powstać nawet z największego upadku. Czasami nawet to właśnie wielki grzech jest początkiem wielkiego nawrócenia i ostatecznie
świętości (nierzadko potwierdzonej kanonizacją). Wiele zależy od tego, czy słowa i dobre
natchnienia zechcemy potraktować poważnie
i wprowadzić w czyn, czy też pozostaniemy przy pustosłowiu. A dotyczy to zarówno
spraw wielkich, jak i małych. Ot, choćby zwykłej punktualności lub odpowiedzialności za
to, do czego się zobowiązaliśmy.

Kontakt z Redakcj¹ Biuletynu poprzez Kancelariê Parafialn¹. Nak³ad 1000 egz.

jako "Miasto Miłosierdzia". Wciąż żywa jest tu pamięć o spowiedniku s. Faustyny. Wierni wspominają ks. Michała Sopoćkę zwłaszcza w dniu jego
imienin (29 września), w rocznicę przeniesienia
zwłok Sługi Bożego do kościoła Miłosierdzia
Bożego (30 listopada) oraz w rocznicę śmierci,
która była wówczas jednocześnie dniem imienin
s. Faustyny (15 lutego). Obecnie wspomnienie
liturgiczne św. Faustyny Kowalskiej obchodzone
jest 4 października, wspomnienie liturgiczne ks.
Michała Sopoćki od dnia beatyfikacji będzie obchodzone właśnie 15 lutego. Data beatyfikacji też
jest symboliczna – 28 września w archidiecezji
białostockiej obchodzony jest jako Dzień Modlitw
o Świętość Kapłanów, a zarazem rocznica śmierci
abp. Edwarda Kisiela, który rozpoczął przed laty
starania o beatyfikację ks. Sopoćki, a w swoim
testamencie zapisał, że wszystkie swoje cierpienia ofiaruje w intencji kapłanów diecezji, „aby byli
święci”. Beatyfikacja odbędzie się dokładnie w 15.
rocznicę śmierci abp. Kisiela.
ks. Dariusz Madejczyk

MIŁOŚĆ BUDZI NADZIEJĘ
„Przekonująca moc miłości...” Słowo
„miłość” otwiera ludzkie serca, rozgrzewa
je, budzi w nich dobro i nadzieję. Mówić, że
Bóg jest miłością przychodzi łatwo. Jednak
ta miłość wydaje się odległa, bo jest taka
inna od nas samych. Ale rozejrzyj się wokół siebie, przypomnij sobie miłość jakiej
doznałeś od ludzi. Nawet jeśli życie miałeś
trudne, nawet jeśli ludzie cię krzywdzili
– nie mów, że miłości nie zaznałeś. Ewangelia jest właśnie przekonującą mocą miłości. Przekonuje nas do dobra, do tego,
że zawsze warto odpowiadać „tak”, gdy
ktokolwiek prosi o spełnienie dobra. Jak
ów ojciec o pracę w winnicy. Jak Bóg prosi
każdego i każdą z nas o choć trochę wysiłku
w budowaniu lepszego świata.
A trafi się komuś odpowiedzieć „nie, daj
mi święty spokój” – to zawsze można postąpić inaczej, niż się w chwili rozżalenia,
lenistwa, złości czy zazdrości rzekło. Pamiętam, jak matka jednej nastolatki powiedziała kiedyś: „Wie ksiądz, ona zawsze najpierw się buntuje, ale potem zawsze zrobi,
jak trzeba”. Myślę, że i tobie przekonywająca moc miłości doda siły, by sprzeciwiając się pierwszemu odruchowi, zachować
się tak, jak trzeba i jak tego w głębi duszy
pragniesz. Miłość obudzi nadzieję..
Ks. Tomasz Horak

Od 25 września rozpoczyna się w
naszej parafii cykl Konferencji Przedmałżeńskich. Spotkania będą się odbywały o godz. 19.30 w salce na plebanii.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
SEMINARIUM ODNOWY WIARY

Konferencje dla dorosłych
w kościele Św. Jana Chrzciciela
piątki godz. 19.00

www.parafiajozefow.pl

