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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

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 PROROKA JE-
REMIASZA  (Jr 23,1-6)
Pan mówi: „Biada pasterzom, którzy pro-
wadzą do zguby i rozpraszają owce mojego 
pastwiska”.
Dlatego to mówi Bóg Izraela, o pasterzach, 
którzy mają paść mój naród: „Wy rozproszy-
liście moją trzodę, rozpędziliście i nie za-
troszczyliście się o nią; oto Ja się zatroszczę 
o nieprawość waszych uczynków”.
Ja sam zbiorę resztę swego stada ze wszyst-
kich krajów, do których je wypędziłem. 
Sprowadzę je na ich pastwisko, by miały 
coraz liczniejsze potomstwo. Ustanowię 
zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i nie będą 
się już więcej lękać ani trwożyć, ani trzeba 

będzie szukać którejkolwiek.
Oto nadejdą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi 
Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako 
król, postępując roztropnie, i będzie wyko-
nywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. 
W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, 
a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To 
zaś będzie imię, którym go będą nazywać: 
«Pan naszą sprawiedliwością»”.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO 
PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJAN 
(Ef 2,13-18)
Bracia:
Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy 
niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy 
przez krew Chrystusa.
On bowiem jest naszym pokojem; On, któ-
ry obie części ludzkości uczynił jednością, 
bo zburzył rozdzielający je mur -wrogość. 
W swym ciele pozbawił On mocy Prawo 
przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby 
z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie 
jednego, nowego człowieka, wprowadzając 

Intencje mszalne od 19.07. do 26.07.2009 r.
Niedziela 19.07. – 16 niedziela zwykła
7:00 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr. 
19).
8:30 Dz.-bł. w 70 urodziny Anny z prośbą o bł. 
Boże dla Jubilatki i jej rodziny.
10:00 + Stanisławę i Tadeusza Trojanków, Sta-
nisławę i Władysława Piętków.
11:30 + Józefa Turzyńskigo (10 r. śm.) jego ro-
dziców Jana i Mariannę oraz córkę Dorotę i jej 
męża Grzegorza.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 + Cr. Krygierów, Jabłońskich, Miśtów i 
Wiatrowskich.
Poniedziałek 20.07. – Bł. Czesława, prezbite-
ra
7:00 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr. 
20).
7:00 +Mariannę (11 r. śm.) i Jana Grzechników.
7:30 Dz.-bł. w 5 r. urodzin Mateusza z prośbą o 
bł. Boże na dalsze lata.
18:00 + Zofię Głodek (36 r. śm.) i jej rodziców.
Wtorek 21.07. 
7:00 + Annę Markiewicz (2 r. śm.), Bronisławę, 
Feliksa i Leokadię Markiewicz.
7:00 + Mariannę Stosio (5 r. śm.).
7:30 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr. 

pokój, i aby tak jednych, jak drugich znów 
pojednać z Bogiem w jednym ciele przez 
krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości.
A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, 
którzyście daleko, i pokój tym, którzy są 
blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w 
jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.
SŁOWA EWA NGELI I W EDŁUG 
ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 6, 30-34)
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzie-
li Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. 
A On rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami osob-
no na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”. 
Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, 
że nawet na posiłek nie mieli czasu.
Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne 
osobno. Lecz widziano ich odpływających. 
Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze 
wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili.
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła 
Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie 
mające pasterza. I zaczął ich nauczać.

21).
7:30 + Stanisławę Witan (28 r. śm.), Ludwika i 
Henryka Witanów, Sewerynę i Kazimierza Bo-
guckich, Gustawa Repsza i Eugeniusza Książ-
ka.
18:00 + Józefa Ornata (2 r. śm.).
Środa 22.07. - Św. Marii Magdaleny
7:00 Mariannę Lewińską (11 r. śm.).
7:30 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr. 
22).
7:30 + Mariana Dobrzańskiego (21 r. śm.).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Józefa i Annę Pasików, Piotra i Agnieszkę Pa-
duchów oraz ich rodziców. + Anielę i Władysła-
wa Dąbrowskich, Władysławę Bartkiewicz,  + 
Lucynę Niewczas (1 r. śm.).
Czwartek 23.07. – ŚW. BRYGIDY, ZAKON-
NICY, patronki Europy
7:00 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr. 
23).
7:00 + Krystynę i Stanisława Kordzików.
7:30 Wiktorię, Danutę, Antoniego i Stanisława 
Cholewickich.
7:30 +Jerzego Bąka (ur.).
18:00 + Kazimierę i Aleksandra Barwickich, 
Czesławę Piłat.
Piątek 24.07. – Św. Kingi, dziewicy
7:00 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr. 
24).
7:00 + Stefana Batorego (r. śm.).
7:00 + Wiesława Turbacza (mies. po śm.).
7:30 + Annę, Marię i Irenę Ostabskie.
7:30 + Zygmunta (17 r. śm.), Feliksa, Joannę 
Sierpińskich, Franciszka i Juliannę Wróblów, 
Wiktora i Aleksandrę Olkowskich, Weronikę i 
Waldemara Janiszewskich.
18:00 + Annę Wolińską, Dariusza Mikołajczy-
ka.
Sobota 25.07. - ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA
7:00 + Krzysztofa Majznera oraz Mariannę i 
Władysława Majznerów.

7:00 + Danutę i Tadeusza Miłodrowskich.
7:30 + Michała i Józefę Wojda, Edwarda, Ma-
riana, Halinę, Benedykta i Józefę Ciesielskich.
7:30 + Krzysztofa Kondeja.
18:00 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr. 
25).
Niedziela 26.07. – 17 niedziela zwykła Świę-
tych Rodziców Najśw. Maryi Panny, Joachi-
ma i Anny
7:00 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr. 
26).
8:30 + Onufrego i Mariannę Pielaków i cr. Pie-
laków
10:00 Dz.-bł. w 2 r. ślubu Karoliny i Piotra Bog-
dalskich.
11:30 Dz.-bł. w 20 r. ślubu Agnieszki Jacka 
Brynczków z prośbą o bł. Dla dzieci: Grzegorza 
i Mikołaja.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 + Annę Makarewicz.

Ogłoszenia duszpasterskie 19.07.2009. 
XVI Niedziela Zwykła

wPamiętajmy o właściwym wykorzy-
staniu podarowanego nam czasu wakacji. 
To nie jest czas wolny od przykazań Bo-
żych i kościelnych! Niech sprzyja pogłę-
bieniu naszych relacji z Bogiem, umoc-
nieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie 
służy każda niedzielna Eucharystia. Nie 
rezygnujmy z tego najcenniejszego spot-
kania z Panem Jezusem, tak łatwo zasta-
wiając się wakacjami, oddaleniem świą-
tyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy 
być Jego świadkiem wobec bliźnich i 
świata!
wW czwartek, 23 lipca, w kalendarzu 

liturgicznym przywołujemy świętą Bry-
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gidę (ok. 1302-1373), patronkę Europy. 
Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, 
matki, a potem zakonnicy). Jest ono świa-
dectwem, że każdy stan może być prze-
strzenią spotkania z Bogiem. Wpatrując 
się w tę szlachetną postać, widzimy, że 
los każdego człowieka, także współ-
czesnego, jest drogą szukania Boga albo 
raczej drogą, na której jesteśmy przez 
Niego odnajdywani. Uznając aktualność 
jej przykładu, Jan Paweł II w 1999 roku 
ogłosił Brygidę współpatronką Europy. 
Jak ona trwajmy w Tym, który nas tak 
umiłował.
wW sobotę, 25 lipca, obchodzimy 

święto Jakuba Apostoła. Został powoła-
ny jako jeden z pierwszych uczniów Pana 
Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, 
stąd Jakub Starszy albo Większy. Spo-
śród Apostołów pierwszy, a po Szcze-
panie drugi męczennik Kościoła. Już w 
44 roku na rozkaz Heroda został ścięty 
mieczem (Dz 12,1-2). Jego krótkie życie 
nie jest porażką, a raczej świadczy o tym, 
że tylko miłość i pokorna służba są drogą 
do prawdziwej wielkości.
w25 lipca czcimy też świętego Krzysz-

tofa, męczennika z połowy III wieku, 
patrona kierowców i podróżujących, 
orędownika w śmiertelnych niebezpie-
czeństwach. Może warto pamiętać o nim 
podczas wakacyjnych wojaży, prosić go 
o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić 
do domu!

W tym tygodniu patronują nam:
20 VII – bł. Czesław (1180-1242), 

prezbiter, który jako kapłan diecezjalny 
przyjął habit dominikański z rąk samego 
świętego Dominika; z Krakowa wyruszył 
do Pragi i stał się założycielem rodziny 
dominikańskiej na ziemi czeskiej, a na-
stępnie we Wrocławiu, gdzie pozostał do 
śmierci (wspomnienie obowiązkowe);

22 VII – św. Maria Magdalena – Ma-
ria z Magdali, która swoje losy związała 
na zawsze z Chrystusem po tym, jak wy-
rzucił z niej siedem złych duchów; w kil-
ku miejscach wymieniają ją Ewangelie 
(wspomnienie obowiązkowe);

24 VII – św. Kinga (1234-1292), cór-
ka króla węgierskiego Beli IV, żona pol-
skiego księcia Władysława Wstydliwego. 
Po śmierci męża wstąpiła do zakonu kla-
rysek, dla których ufundowała klasztor 
w Starym Sączu i poświęciła swe życie 
dla ubogich. Papież Benedykt XIII przy-
znał jej tytuł patronki Polski i Litwy. Ka-
nonizował ją Jan Paweł II w 1999 roku 
(wspomnienie obowiązkowe).

Kościół obchodzi 23 lipca święto św. 
Brygidy zakonnicy. Jan Paweł II, ogła-
szając św. Brygidę patronką Europy, 
dał wiernym wzór „świętości w wyda-
niu kobiecym”. Dostrzegł w jej życiu 
niezwykłą umiejętność właściwego 
podejścia do problemów związanych z 
życiem rodzinnym i zarazem wielkiego 
zaangażowania w sprawy społeczne, a 
nawet polityczne. W liście do przełożo-
nej generalnej zakonu Najświętszego 
Zbawiciela św. Brygidy z okazji siedem-
setlecia urodzin jego założycielki, napi-
sał: „Wystarczy przyjrzeć się biografii tej 
niewiasty, która potrafiła połączyć naj-
wznioślejszą kontemplację z najśmiel-
szą inicjatywą apostolską, aby uświa-
domić sobie, że Brygida może udzielić 
cennych wskazówek także dzisiejszym 
kobietom w sprawie najwłaściwszego 
podejścia do problemów związanych z 
rodziną, wspólnotą chrześcijańską i sa-
mym społeczeństwem”.

Brygida - żona Ulfa, pobożnego 
chrześcijanina, z którym miała ośmio-
ro dzieci, nie pozwoliła się „zamknąć w 

kuchni” własnego domu. Razem z mę-
żem, nieustannie szukając woli Boga 
na modlitwie i podczas studium Pisma 
Świętego, troszczyli się o chrześcijań-
skie wychowanie dzieci. Nieprzypadko-
wo jedna z ich córek, Katarzyna, została 
wyniesiona na ołtarze. Swoich trosk nie 
ograniczyli jednak do przestrzeni domu 
rodzinnego, ale dostrzegali potrzeby 
chorych i cierpiących. Razem założyli 
mały szpital, w którym często sami opie-
kowali się chorymi.

Po śmierci męża Brygida opuściła w 
1349 r. Szwecję i zamieszkała w Rzy-
mie. Pielgrzymowała też do wielu miejsc 
świętych, w tym do Ziemi Świętej. Zjed-
noczona z Chrystusem przez modlitwę 
i umartwienie, głębiej rozumiejąc tajem-
nicę Kościoła, nie lękała się przemawiać 
do władców i papieży. Napisała listy do 
trzech kolejnych papieży rezydujących 
w Awinionie: Innocentego VI, bł. Urbana 
V i Grzegorza XI, wzywając ich do po-
wrotu do Rzymu. Odważnie też wzywa-
ła do odnowy moralnej duchowieństwo i 
świeckich katolików.

ŚWIĘTA BRYGIDA - PATRONKA EUROPY

ZAGROŻENIA
W Ewangeliach wielokrotnie czytamy o tym, że ludzie szukali Jezusa, że nie dawali 

Mu spokoju, chcieli Go zatrzymać. Różne były ich motywy. Najczęściej działo się tak 
po cudownych uzdrowieniach albo po rozmnożeniu chleba. Wtedy nawet chcieli Go 
obwołać królem. To jest zrozumiałe: przecież i w naszych modlitwach prośby o zdrowie 
i pomyślność zajmują wiele miejsca. Jednak czasem było inaczej. Oto Jezus i ucz-
niowie byli zmęczeni, chcieli odpocząć, ale gdy ich łódź dobiła do brzegu w miejscu, 
które miało być ustronne, zobaczyli wielki tłum. Tym razem ludzie nie oczekiwali na 
cudowne uzdrowienia, ani nie spodziewali się kolejnego rozmnożenia chleba. Oni szu-
kali Jezusa ze względu na Jego nauczanie. Gdy Jezus ich zobaczył, zdjęła Go wielka 
litość, bo byli jak owce nie mające pasterza.

Człowiek potrzebuje nie tylko zdrowia i pożywienia, mieszkania i ubrania. Tak samo 
jak tamci mieszkańcy Galilei, potrzebujemy Dobrej Nowiny, która byłaby dla nas prze-
wodnikiem. Potrzebujemy Jezusa, aby był naszym Pasterzem. Bez Niego gubimy się 
w życiu, tracimy orientację. A więc czytamy Ewangelię, wsłuchujemy się w nauczanie 
Kościoła, aby tam odnaleźć słowa pasterskie.

Ale czasem dzieje się z nami coś dziwnego. Oto mając w ręku Ewangelię i naucza-
nie Kościoła, zaczynamy czytać je jakby na opak. Nie potrafimy dostrzec i przyjąć wie-
lu treści tam zawartych i jednocześnie wyczytujemy z Ewangelii i nauczania Kościoła 
treści, których tam nie ma. Znakomitym przykładem takiego opacznego rozumienia 
Dobrej Nowiny jest słowo „zagrożenia”. Słowo to nie jest żadną istotną kategorią bi-
blijną ani teologiczną. W Biblii Tysiąclecia nie pojawia się ani raz. Ale kiedy zapytać 
katolików w Polsce o jakiekolwiek zagadnienie, słowo to pojawia się jako pierwsze: 
jest podstawowym pojęciem używanym przez nas do opisu aktualnej rzeczywistości. 
Gdy mówimy o sytuacji rodziny: współczesna rodzina jest coraz bardziej zagrożona…; 
gdy mówimy o tożsamości: zagrożenia dla naszej tożsamości narodowej i religijnej są 
coraz większe. I tak dalej.

Czyżbyśmy my, katolicy, stali się etatowymi Kasandrami i za swą specjalność uznali 
demaskowanie zagrożeń? Wydaje się, że doszliśmy do wniosku: Niech inni mają swo-
je nadzieje i marzenia. Niech inni dostrzegają to, co piękne i dobre dookoła nas. My 
nie jesteśmy tacy naiwni. Naszą rolą na świecie jest nieustanne ogłaszanie zagrożeń, 
jakie wiążą się ze wszystkim. I do tego wydaje nam się, że właśnie w ten sposób jeste-
śmy najbardziej wierni Ewangelii. Co się z nami stało? A przecież tłumy szły za Jezu-
sem nie dlatego, że wskazywał na zagrożenia, ale dlatego, że dawał nadzieję. Jezus 
jest Dobrym Pasterzem, który prowadzi nas nie poprzez nieustanne ostrzeganie przed 
zagrożeniami, ale ukazując dobroć Boga i wskazując drogę do Domu Ojca.

Ks. Jan SŁomka


