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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI IZAJASZA (Iz
35, 4-7a)
Powiedzcie małodusznym: Odwagi! Nie
bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - pomsta;
przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was. Wtedy przejrzą oczy
niewidomych i uszy głuchych się otworzą.
Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język
niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie;
spieczona ziemia zmieni się w pojezierze,
spragniony kraj w krynice wód.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO JAKUBA (Jk 2, 1-5)
Bracia moi, niech wiara wasza w Pana

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: 9.00-10.45 oraz od 16.0017.45. 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 06.09. do 13.09.2009 r.
Niedziela 6.09. – 23 niedziela zwykła
7:00 + Mariana, Helenę, Edwarda, Benedykta,
Józefę Ciesielskich, Józefę i Michała Wojdów
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 6).
8:30 + Zofię (3 r. śm.) i Józefa Zdrajkowskich.
10:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 6).
11:30 + Jadwigę (4 r. śm.) i Tadeusza Przywózkich.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 Dz.-bł. w 5 r. ślubu Marzeny i Konrada
z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów oraz synka
Mikołaja.
Poniedziałek 7.09. – Bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 7).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 7).
7:00 + Józefę i Piotra Szotów, Tadeusza Strzelczyka.
7:30 + Reginę Pac.
18:00 + Marię Konieczną.
Wtorek 8.09. - NARODZENIE NAJŚW. MARYI PANNY
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 8).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 8).
7:00 + Władysławę (4 r. śm.) i Józefa (10 r. śm.)
Płatków
7:30 + Józefa Bazylczyka, Aleksandrę i Antoniego Bonderów, Tadeusza Połosaka.

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

06.09.2009

naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego
nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek
przystrojony w złote pierścienie i bogatą
szatę i przybył także człowiek ubogi w
zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na
bogato odzianego i powiecie: Usiądź na
zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś
powiecie: Stań sobie tam albo usiądź u
podnóżka mojego, to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami
przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi
umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich
tego świata na bogatych w wierze oraz na
dziedziców królestwa przyobiecanego tym,
którzy Go miłują?
S Ł OWA EWA NGEL I I W E D ŁUG
ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 7, 31-37)
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon
przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby

położył na niego rękę. On wziął go na bok,
osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy
i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w
niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha,
to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły
się jego uszy, więzy języka się rozwiązały
i mógł prawidłowo mówić. /Jezus/ przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz
im bardziej przykazywał, tym gorliwiej
to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili:
Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym
słuch przywraca i niemym mowę.

7:30 Dz.-bł. w 50 r. ślubu Wiesławy i Mariana z
prośbą o bł. dla Jubilatów i cr.
18:00 Dz.-bł. w 58 r. ślubu Zbigniewa i Ireny
Drągów z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla cr.
Środa 9.09.
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 9).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 9).
7:30 + Felicję Staroń.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Marię Sierpińską (im.), Mieczysława Sierpińskiego. + Mariannę Krogulską. + Marię Konieczną (2 r. śm.).
Czwartek 10.09.
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 10).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 10).
7:00 + Kazimierza i Barbarę oraz Janusza Witkowskich.
7:30 + Pawła (8 r. śm.) i Eugeniusza Stefaniuków, cr. Kabatów, Lechów, Nowosielskich, Stefaniuków, Annę Jańczuk, Adelę Chmielewską.
7:30 + Klarę i Józefa Filochowskich (4 r.śm.).
18:00 Dz.-bł. w 4 r. ślubu Karola i Aleksandry
Rusaków.
Piątek 11.09.
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 11).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 11).
7:00 + Jadwigę Salwę (mies. po śm.)
7:30 + Henrykę Śliwę (8 r. śm.)
7:30 Dz.-bł. w 5 r. ślubu Elżbiety i Marcina.
18:00 + Piotra Bardyszewskiego.
W int. Ks. Jacka (im.)
Sobota 12.09.
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 12).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 12).
7:00 + Helenę Sijka (4 r. śm.)
7:30 + Eugeniusza Manowskiego (20 r. śm.),
jego rodziców i teściów.
7:30 + Zdzisława Wołowicza (mies. po śm.)
18:00 + Aleksandrę Buż-Borowiec (3 r. śm.)
Niedziela 13.09. – 24 niedziela zwykła - Św.
Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

7:00 + Stanisława Kołodzieja (9 r. śm.), Stefanię i Marcina Piętków.
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 13).
8:30 + Czesława Belkę (20 r. śm.), Zofię i Aleksandra; Helenę i Grzegorza z rodz. Paduchów i
Belków oraz Marię Belka.
10:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 13).
11:30 Dz.-bł. w 30 r. ślubu Tadeusza i Bożeny
Zaczków z prosbą o bł. dla cr.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Jana, Janinę i Mariannę Kondejów
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Kol 1,24-2,3; Ps 62,6-7,9; J 10,27; Łk 6,6-11;
WT.: Mi 5,1-4a (Rz 8,28-30); Ps 13,6; Mt 1,116.18-23; ŚR.: Kol 3,1-11; Ps 145,2-3.10-13; Łk
6,23; Łk 6,20-26; CZ.: Kol 3,12-17; Ps 150,1-5;
1 J 4,12; Łk 6,27-38; PT.: 1Tm 1,1-2.12-14; Ps
16,1-2a.5.7-8.11; J 17,17ba; Łk 6,39-42; SB.: 1Tm
1,15-17; Ps 113,1-7; J 14,23; Łk 6,43-49.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 06.09.2009.
XXIII Niedziela Zwykła

wDziękujemy wszystkim za udział
w Sumie Odpustowej i uroczystych obchodach 90 – lecia naszej parafii. Festyn cieszył się również ogromną popularnością. Bóg zapłać Stowarzyszeniu
Forum Chrześcijańskie, występującym
zespołom oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tego dzieła. Spotkanie podsumowujące z wymianą doświadczeń
i spostrzeżeń jutro o godz. 19.00 na
plebani.
wOd początku września modlitwy o
pokój i dobre wychowanie młodszego
pokolenia. W nurcie tej wrześniowej
modlitwy, w zbliżającą się rocznicę
terrorystycznej napaści na Word Trade Center w Nowym Jorku 11 września (przypada w najbliższy piątek),
obejmijmy pamięcią ofiary tej i innych
tragedii, których źródłem zawsze jest
nienawiść. Prośmy Chrystusa – Księ-

cia Pokoju, by nasze dzieci wzrastały
w poczuciu bezpieczeństwa i harmonii,
a Ojczyzna uniknęła okrucieństwa terroryzmu.
wWrzesień przemierzamy z Maryją.
We wtorek, 8 września, obchodzimy
jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. A w sobotę, 12 września, w liturgii
wspominamy Najświętsze Imię Maryi.
Wspomnienie to ma bardzo wyraźny
polski akcent, bo ustanowił je papież
Innocenty XI jako dziękczynienie za
ocalenie chrześcijańskiej Europy przed
nawałą turecką w 1683 roku, do czego
przyczynił się król Jan III Sobieski.
Nadal pielgrzymujemy i gromadzimy
się w wielu maryjnych sanktuariach,
by uczyć się Chrystusa, by rozwijać w
sobie wiarę, nadzieję i miłość w szkole
Maryi. Ona w raz powiedzianym Bogu
„fiat” wytrwała w nim do końca.
wŚwięto Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny jest też okazją do specjalnej modlitwy matek i w intencji matek
z naszej wspólnoty. Oby wszystkie matki, wychowujące małe i duże dzieci, a
także te spodziewające się narodzin
potomstwa, zawsze były blisko Maryi
– najlepszej z matek.
wPielgrzymka rowerowa do Sanktuarium MB Kodeńskiej odbędzie się
w dniach 12-13 września. Do przejechania trasa ok. 240 km. Zapisy u ks.
Pawła. ZAPRASZMY!
wJednodniowa pielgrzymka autokarowa z naszej parafii do Częstochowy - 12 września (w sobotę)
– będą dwa autokary, jeszcze można
zapisywać się w zakrystii lub w kancelarii. Wyjazd o godz. 5.30, koszt 35
zł/os.
wW niedzielę za tydzień przypada 13 dzień miesiąca, więc Msza św.
wieczorna będzie połączona z Nabożeństwem Fatimskim i procesją. Zapraszamy.
W tym tygodniu patronują nam:
7 IX – św. Melchior Grodziecki (15821619), pochodzący z Cieszyna jezuita,
męczennik, który zginął podczas prześladowania katolików w Czechach (wspomnienie obowiązkowe);
9 IX – bł. Aniela Salawa (1881-1922),
świecka służąca, tercjarka z Krakowa,
człowiek gorliwej modlitwy i umartwienia
(wspomnienie obowiązkowe).

Bóg jakby ukrywa swoją sprawiedliwość, a eksponuje dobroć – „sam
przychodzi, by nas zbawić” (por. Iz 35,4). Pochylając się nad ludzką biedą,
w jakiś sposób wywyższa skrzywdzonych przez życie, pokazuje, że nie ma
ludzi lepszych i gorszych. Ciągle musimy korygować nasze spojrzenie na
drugiego człowieka. Bezwiednie przyciąga nas uroda, ładny strój, wdzięk.
Choroba, nędza materialna czy duchowa odstręczają. Dlatego prośmy Jezusa, żeby nauczył nas patrzeć na siebie samych i na drugiego człowieka
Jego oczyma.

Anna Lutostańska, „Oremus” wrzesień 2003, s. 28

OTWÓRZ SIĘ
Znów Ewangelista Marek przedstawia nam
jeden z wielu epizodów z życia Jezusa, który
pozwala nam zrozumieć kim jest Jezus, jaka
była Jego misja i jak traktowali Go wtedy ludzie. Być może nie byłoby to wcale ciekawe,
gdyby nie fakt, że ta wiedza i postawy są ciągle aktualne. Albowiem misja Jezusa jest dziś
nadal kontynuowana i tylko od naszej wiary zależy, czy Jezus będzie mógł coś dla nas zrobić,
czy też nie.
Jezus przemierza nasze współczesne posiadłości: ulice miast, osiedlowe skwery, wiejskie
drogi. Podobnie jak przed dwoma tysiącami lat,
nie trzeba Go zbytnio szukać. A raczej trzeba
trochę poszukać, ale odnalezienie Go i spotkanie, nie jest przedsięwzięciem beznadziejnym.
Kto wie, może nawet trudniej zwykłemu śmiertelnikowi dostać się do proboszcza czy biskupa, niż do Jezusa. W dobie, gdy ludzie chowają
się i uciekają przed sobą, aby mieć święty spokój, gdy nie lubią mieć żadnych zobowiązań ani
obowiązków, dostępność Jezusa jest dla nas
swego rodzaju wezwaniem i przykładem. I chyba powinna nas trochę zawstydzić.
Otóż wtedy przyprowadzili Jezusowi głuchoniemego i prosili o pomoc. W zasadzie nie
bardzo chyba wiedzieli, o co trzeba prosić. W
obliczu kalectwa czy niepełnosprawności, człowiek czuje się bezradny. Na to nie ma na ogół
lekarstwa. Być może liczyli na jakąś magiczną
terapię, skoro prosili, by Jezus zechciał dotknąć chorego. Mniejsza o to. Ale jest faktem,
że w tej usilnej, choć nieporadnej prośbie, kryła
się wielka wiara.
Była to wiara nieokreślona i nie uczona.
Mieszkańcy Dekapolu byli poganami. Nie znali
Boga objawionego w Starym Testamencie, a
przynajmniej nie oddawali Mu oficjalnej czci
– to było zarezerwowane dla obrzezanych. A
więc i o Mesjaszu mogli mieć co najwyżej tylko
mgliste pojęcie. Tym niemniej Jezus był im na
swój sposób bardzo bliski. I dlatego Mu ufali,

Grupa Modlitewna
spotkanie
w poniedziałek godz. 19:00
Ruch Światło-Życie zaprasza
młodzież (od kl. V) na
spotkania modlitewne
w piątek 18:00 – 20:00

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

wiedzieli, że można Go zaczepić i przedstawić
swoją prośbę.
Właśnie tego nam nieraz brakuje: prostej
ufności dziecka, które co prawda niewiele jeszcze wie i umie, ale za to tym bardziej polega na
innych i potrafi ich prosić. My wiemy i umiemy
dużo więcej i dlatego wydaje się nam, że potrafimy sami zaradzić naszym potrzebom, a gdy
nie potrafimy, to jesteśmy przekonani, że już
nikt tego nie może. I dlatego nie szukamy Jezusa, dlatego nawet nie zaczynamy się modlić,
bo nie wierzymy w możliwość jakiejkolwiek pomocy, a więc i w skuteczność modlitwy. To jest
nasze nieszczęście.
Także nasza przemądrzała pewność siebie
każe nam nieraz powątpiewać w autentyczność
takich cudów i sensowność podobnych próśb:
przecież Jezus nie musi używać żadnej śliny
ani podejrzanych dotyków na osobności, aby
kogoś uzdrowić, tam wystarczyło tylko słowo! Cóż, człowiek lubi mieć swój scenariusz i
chciałby, żeby Bóg się do niego dostosował. A
jeśli Bóg nie chce, to niech lepiej da w ogóle
spokój, poradzimy sobie jakoś sami. Przynajmniej nic i nikt nie zakłóci nam naszego spójnego i uporządkowanego obrazu świata, świata,
w którym w zasadzie nie ma miejsca dla Boga
i Jego cudów.
Z drugiej strony: jak wyrozumiały jest Pan
Bóg! Nie oczekuje niczego nadzwyczajnego:
żadnych ofiar i łapówek, protekcji, dobrych
świadectw, poziomu intelektualnego czy wykształcenia. Na początek wystarczy Mu tylko
prosta wiara. To nie znaczy, że na tym chce poprzestać. Nie, ale jako punkt wyjścia to wystarczy. Na więcej będzie czas potem. Dzięki temu
każdy ma dostęp do Jezusa, jeśli tylko wierzy
w Jego możliwości i dobroć. I to jest wspaniałe
i niesie wielką szansę dla każdego. Tylko czy
potrafimy z niej skorzystać? Czy coś się w nas
otworzy?
Ks. Mariusz Pohl

Służba Liturgiczna
Spotkania kandydatów,
ministrantów i lektorów
w sobotę 9:00
&
Bielanki
Spotkania w sobotę 10:00

www.parafiajozefow.pl

