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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Ap 21,9b-14; Ps 145,10-13.17-18; J 1,49b; 
J 1,45-51; WT.: 1 Tes 2,1-8; Ps 139,1-5; Hbr 
4,12 Mt 23,23-26; ŚR.: Prz 8,22-35 lub Iz 2,2-
5; Ps 48,2-3.9-11.13-15; Ga 4,4-7; Łk 1,28; J 
2,1-11; CZ.: 1 Tes 3,7-13; Ps 90,3-4.12-14.17; 
Mt 24,42a.44; Mt 24,42-51; PT.: 1 Tes 4,1-8; Ps 
97,1.2b.5-6.10-12; Łk 21,36; Mt 25,1-13; SB.: Jr 
1,17-19; Ps 71,1-6.15.17; Mk 5,10; Mk 6,17-29.
(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 JOZUEGO (Joz 24, 
1-2a. 15-17. 18b)
Jozue zgromadził w Sychem wszystkie poko-
lenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, 
jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy 
się stawili przed Bogiem. Jozue przemówił 
wtedy do całego narodu: Tak mówi Pan, Bóg 
Izraela: Gdyby jednak wam się nie podobało 
służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć 
chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi 
przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też 
bóstwom Amorytów, w których kraju zamiesz-
kaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. 
Naród wówczas odrzekł tymi słowami: Dalekie 
jest to od nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a 
służyć bóstwom obcym! Czyż to nie Pan, Bóg 
nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z 
ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On 
przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i 
ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy, 
i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi 
przechodziliśmy? My również chcemy służyć 
Panu, bo On jest naszym Bogiem.

CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
DO EFEZJAN (Ef 5, 21-32)
Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni 
Chrystusowej! Żony niechaj będą poddane 
swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową 
żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: On 
- Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest 
Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszyst-
kim. Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus 
umiłował Kościół i wydał za niego samego 
siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem 
wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście 
stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, 
nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś 
podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. 
Mężowie powinni miłować swoje żony, tak 
jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie 
samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił 
się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] 
je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus - Kościół, bo 
jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści 
człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swo-
ją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to 
wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa 
i do Kościoła.
S Ł O WA  E WA N G E L I I  W E D Ł U G 
ŚWIĘTEGO JANA (J 6, 54. 60-69)
Ucząc w synagodze w Kafarnaum Jezus po-
wiedział: Kto spożywa moje Ciało i pije moją 
Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w 
dniu ostatecznym. A spośród Jego uczniów, 

Intencje mszalne od 23.08. do 30.08.2009 r.
Niedziela 23.08. – 21 niedziela zwykła
7:00 + Bolesława i Andrzeja Nojków oraz cr. 
Ciborków i Nojków
8:30 + Stefanię i Jana Żaczków, Leszka Komara 
i cr. Komarów
10:00 + Janinę (22 r. śm.), Czesławę, Bolesława 
i Stefana Krucz
11:30 + Stanisława Orzeł
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 + Jana i Helenę Pobożych, Zofię Kuźnia
Poniedziałek 24.08. 
7:00 + Stefanię Wojdak w miesiąc po pogrze-
bie
7:30 + Marię i Władysława Gawrych, Mariana 
Wojtasiaka, Jerzego Walewskiego
18:00 + Józefata i Bronisławę Kajka, Bronisła-
wa Celeja
Wtorek 25.08. 
7:00 + Stanisława i Józefę Firląg, cr. Firląg, Jó-
zefa, Maksymiliana i Bronisławę Chajder.
7:30 W int. pp. Ewy i Janusza w 25 r. ślubu 
dziękczynna i z prośbą o wszelkie potrzebne ła-

którzy to usłyszeli, wielu mówiło: Trudna jest 
ta mowa. Któż jej może słuchać? Jezus jednak 
świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, 
rzekł do nich: To was gorszy? A gdy ujrzycie 
Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, 
gdzie był przedtem? Duch daje życie; ciało na 
nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powie-
działem, są duchem i są życiem. Lecz pośród 
was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na 
początku wiedział, którzy to są , co nie wierzą, 
i kto miał Go wydać. Rzekł więc: Oto dlaczego 
wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do 
Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. 
Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim 
nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: 
Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział Mu 
Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty 
masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzy-
li i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga.

ski dla Jubilatów i całej rodziny
18:00 + Ks. Prałata Ludwika Antolaka (im. In-
tencja KŻR św. Faustyny)
Środa 26.08.  
7:00	
7:30 + Krzysztofa Kondeja (1 r. śm.)
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Józefa i Zofię Szostak, Dorotę Sabat
+ Marię i Józefa Rechnio
+ Ludwika Czajkę
+ Lucjana Ciechowskiego (miesiąc po śm.)
Czwartek 27.08. 
7:00 + Władysławę i Adolfa oraz Julię i Józefa 
Niemyjskich
7.30 + Urszulę Komorowska – Wojnicz (1 r. 
śm.)
18:00 + Kazimierza (10 r. śm.) Nojszewskiego 
i rodziców
Piątek 28.08.   
7:00 + Adama Ostolskiego w miesiąc po po-
grzebie
7:30 + Marię i Władysława Gawrych, Mariana 
Wojtasiaka, Jerzego Walewskiego
18:00 + Zygmunta, Paulinę i Tomasza Siwaków, 
Władysława Komorowskiego i Marię Pawłow-
ską
Sobota 29.08. 
7:00 + Katarzynę i Tomasza Firlągów, cr. Majsz-
czyków i Książków
7:00 + Bronisława Zalewskiego, Stanisława, Jó-
zefę i Andrzeja Kosierackich
7:00 Dz.-błag. w 2 r. ślubu pp. Justyny i Grzego-
rza Boguckich z prośbą o wszelkie łaski 
7:30 Dz.-błag. w 41 r. ślubu pp. Elżbiety i Hen-
ryka z prośbą o wszelkie łaski
16.00 Msza ślubna: Agata i Marcin Wójcik

17.00 Msza ślubna: Magdalena Chrzanowska i 
Justyn Reterski
18:00 Dz.-błag. w 1 r. ślubu pp. Elżbiety i Josza 
z prośbą o błog. Boże dla nich i oczekiwanego 
dziecka oraz za zmarłych z rodziny
Niedziela 30.08. – 22 niedziela zwykła
7:00 + Henrykę Obrycką (10 r. śm.)
8:30 Dz.-błag. w 47 r. ślubu pp. Józefy i Stefana 
Pielaków z prośbą o Boże błog. i wszelkie łaski 
dla nich oraz dla dzieci, wnuków i prawnuków
10:00 + Józefa Chorosia (19 r. śm.) oraz Anielę 
Choroś
11:30 Dz.-błag. w 26 r. ślubu pp. Antoniny i 
Mieczysława z prośbą o Boże błog. dla całej 
rodziny
13:00 SUMA ODPUSTOWA  Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII  
18:00 + Dariusza (20 r. śm.) i cr. Moch, Misztal 
i Chwałek.

Ogłoszenia duszpasterskie  23.08.2009. 
 XXI Niedziela Zwykła

wJutro, 24 sierpnia, obchodzimy święto 
Bartłomieja Apostoła. Według tradycji, po 
Zesłaniu Ducha Świętego dotarł z Ewange-
lią aż do Indii, dokonując licznych cudów i 
uzdrowień. Zginął prawdopodobnie śmier-
cią męczeńską w 70 roku na terenie dzisiej-
szej Armenii.
wW wielu parafialnych świątyniach i 

sanktuariach dziękujemy za tegoroczne 
zbiory. Zwyczaj ten spotykamy w Kościele 
już od IX wieku. Dojrzałe owoce, kwiaty 
i zboża są symbolem dojrzałości duchowej 
Maryi i pełni łask, jakimi Pan Bóg Ją obda-
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rzył. Podczas tego dziękczynienia prosimy 
Ojca w Niebie, aby zebrane płody ziemi 
służyły wspólnemu dobru. Dlatego też mo-
dlitewną pamięcią obejmujemy wszystkich, 
którzy własną pracą zadbali o ich obfitość, 
ale również tych, od których będzie zależał 
sprawiedliwy podział tych dóbr. Dzisiaj w 
Mrozach o godz. 11.30 odbywają się nasze 
Diecezjalne Dożynki.
wA w środę, 26 sierpnia, ponownie nasze 

myśli i serca skierujemy do Jasnej Góry, 
aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Czę-
stochowską. Czym jest i czym powinna być 
dla nas Jasna Góra, przypominał nam Oj-
ciec Święty Jan Paweł II, gdy mówił: „Na 
Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga 
z wielowiekowym już depozytem naszego 
zawierzenia, które jest dziedzictwem ca-
łych pokoleń”.
wMB Częstochowska jest patronką 

naszej parafii. W związku z tym w nie-
dzielę za tydzień (30 sierpnia) będziemy 
przeżywać Uroczystość Odpustową. Już 
teraz serdecznie zapraszamy na Mszę 
św. o godz. 13.00 i procesję, a po niej na 
festyn parafialny. Rozpocznie go koncert 
orkiestry dętej, potem wiele atrakcji. 
Przewidziano grochówkę, konkurs ciast 
wypiekanych przez panie (i panów?), 
liczne zabawy dla dzieci (m.in. pompo-
wana zjeżdżalnia), występy zespołów 
muzycznych itp. Mamy serdeczną proś-
bę, by już dzisiaj zarezerwować popołu-
dnie 30 sierpnia – chcemy spotkać się po 
odpustowych obchodach liturgicznych 
na wspólnej zabawie. W tym roku mija 
również 90 rocznica erygowania naszej 
parafii. Chcemy również o tym pamię-
tać.  	
wW sobotę, 29 sierpnia, w liturgii wspo-

minamy męczeństwo świętego Jana Chrzci-
ciela. Za swoją bezkompromisową postawę 
Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, 
a później Apostołowie, zapłacił najwyższą 
cenę. Tego dnia będziemy prosić go o ład 
moralny w naszych rodzinach, wspólno-
tach i w całym Narodzie.

W tym tygodniu patronują nam:
25 VIII – św. Ludwik IX (1214-1270), król 

Francji (wspomnienie dowolne);
tego samego dnia – św. Józef Kalasanty 

(1556/1557-1648), prezbiter, założyciel pija-
rów poświęcających się wychowaniu i szerzeniu 
oświaty; do dzisiaj znane są i cenione, także w 
Polsce, szkoły pijarów (wspomnienie dowolne);

27 VIII – św. Monika, matka świętego Au-
gustyna; swoją wytrwałą modlitwą wyprosiła 
nawrócenie dla syna, którego wspominamy wła-
śnie następnego dnia (wspomnienie obowiązko-
we);

28 VIII – św. Augustyn (354-430), syn św. 
Moniki, po nawróceniu został biskupem i wy-
bitnym teologiem; w uznaniu dla jego ciągłe 
aktualnych przemyśleń teologicznych obwołano 
go Doktorem Kościoła (wspomnienie obowiąz-
kowe).

Przychodząc do kościoła, zdecydowaliśmy się poświęcić Bogu najbliższą 
godzinę. On jednak pragnie od nas decyzji trwalszej – abyśmy widząc, co dla 
nas czyni, uznali Go za godnego służenia Mu całym swym życiem. Chce być 
przez nas wybrany tak, jak wybiera się współmałżonka – na dobre i na złe, 
kiedy widzimy Jego błogosławieństwo, ale także i wtedy, kiedy Jego mowa 
wydaje nam się trudna. Niech udział w tej Eucharystii pomoże nam z przeko-
naniem wyznać: „Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu”.

Mira Majdan, „Oremus” sierpień 2003, s. 108

Trochę zaskakujące jest zakończe-
nie Eucharystycznej mowy Jezusa. 
Wydawać by się mogło, że powinno 
być w niej więcej o Komunii św., o po-
trzebie przystępowania do sakramen-
tów. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni 
z licznych kazań i nauk rekolekcyjnych. 
Tymczasem w swoim pouczeniu o Eu-
charystii, Jezus większy nacisk położył 
na wiarę, na zaufanie i więź z Bogiem, 
niż na samo „jedzenie Komunii św.” 
Punktem kulminacyjnym tej sceny jest 
jej zakończenie: chwila próby wiary, 
której zostali poddani Apostołowie. 

Wielu uczniów Jezusa nie przeszło 
tej próby pomyślnie. Za trudna im się 
wydawała mowa Jezusa. Nie potrafili 
jej pojąć ani przyjąć. Może zbyt ufali 
sobie, swojej logice i wyobrażeniom? 
Może za mało znali Jezusa, za mało Go 
kochali, za daleko byli od Niego? Może 
za mało było w nich życia duchowego, 
a za dużo „cielesności”? Nie chodzi tu 
oczywiście o cielesność fizyczną, która 
jest przecież nieodłącznym składnikiem 
człowieczeństwa i pochodzi od Boga, 
ale o styl życia według wzoru tego 
świata, czyli przeciwnie do woli Bożej. 
Ludzie „cieleśni” to ci, którzy bardziej 
cenią sobie to, co ziemskie, ich własne, 
grzeszne, aniżeli to, co proponuje nam 
Bóg. 

Życie duchowe rodzi się ze słucha-
nia Słowa Bożego. Prawdopodobnie 
wielu z nas doświadczyło kiedyś tego, 
jak pogłębia się w nas życie wiary i mo-
dlitwy, jak lekko i radośnie przychodzi 
nam zachowywać naukę i przykazania 
Chrystusa, gdy zaczynamy ściślej ob-
cować ze Słowem Bożym, gdy częściej 
sięgamy po Pismo św. i nie tylko je czy-
tamy, ale także rozważamy i próbujemy 
na nie odpowiadać. To właśnie Słowo 
Boże przyjęte z wiarą, jest w nas źró-
dłem życia Bożego. Bez Słowa Bożego 
nie ma ani wiary, ani prawdziwej poboż-
ności, ani życia chrześcijańskiego. 

Trzeba to mocno podkreślić, bo wie-
lu ludzi poprzestaje na pobożności, po-

legającej na samym tylko pomnażaniu 
praktyk dewocyjnych czy sakramental-
nych: powtarzaniu różnych formułek, 
pacierzy, litanii, koronek, nabożeństw. 
W oderwaniu od Słowa Bożego stają 
się one jałowe i zatracają swój pier-
wotny sens. Owszem, chodzi się wte-
dy za Chrystusem, ale duchem jest się 
od Niego daleko – tak jak ci uczniowie, 
którzy odeszli, bo nie mieli autentycz-
nej wiary ani życia Bożego. 

Czym zatem wyróżniali się Aposto-
łowie, że pomimo tych samych trud-
ności intelektualnych w zrozumieniu 
Chrystusa, jednak przy Nim pozostali? 
Otóż wyróżniali się tym, co najważniej-
sze: wiarą i poznaniem Boga oraz Jego 
Słowa. Właśnie na to powołuje się św. 
Piotr: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty 
masz słowa życia wiecznego. A myśmy 
uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świę-
tym Boga.” 

Faktycznie: do kogo się udać ze 
swoim życiem, troskami, lękami, rado-
ściami, jeśli nie do Chrystusa? Niektó-
rzy szukają rozwiązań i odpowiedzi w 
horoskopach, inni w parapsychologii, 
jodze czy New Age, inni swe niepoko-
je zagłuszają alkoholem, narkotykami i 
disco. Ale nic z tego nie potrafi w pełni 
zaspokoić aspiracji i potrzeb człowie-
ka. 

Natomiast Chrystus, który jest 
samą miłością, potrafi dać człowiekowi 
wszystko, a nawet więcej. Problem w 
tym, że często nie wiemy, że chce nam 
coś dać i nie potrafimy tego przyjąć. 
Dlatego najpierw powinniśmy starać się 
Go poznać, żeby wiedzieć kim jest i co 
chce nam zaoferować. Apostołowie to 
wiedzieli i dlatego zostali przy Jezusie. 
Wielu z nas, nawet tych chodzących do 
kościoła, wie to tylko mgliście, ogólnie. 
Stąd też tyle zwątpień i niewierności, 
tyle bylejakości i powierzchowności 
naszych postaw religijnych, tyle pustki 
w życiu duchowym. Chrystus chce tę 
pustkę wypełnić. Czy Mu pozwolimy?

Ks. Mariusz Pohl

"PANIE, DO KOGÓŻ PÓJDZIEMY?"


