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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI IZAJASZA (Iz 50,
5-9a)
Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem
ani się cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i
policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem
mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan
Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na
obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz
i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten,
który Mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć
spór ze Mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim
oskarżycielem? Niech się zbliży do Mnie! Oto
Pan Bóg Mnie wspomaga. Któż Mnie potępi?
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO JAKUBA
(Jk 2, 14-18)
Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś
będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie
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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 13.09. do 20.09.2009 r.
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 prośbą o bł. dla cr.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Jana, Janinę i Mariannę Kondejów
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
Poniedziałek 14.09. – PODWYŻSZENIE
KRZYŻA ŚWIĘTEGO
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 14).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 14).
7:00 + Mariannę, Szymona, Józefa, Tadeusza,
Stefanię, Kazimierę Rosów, Natalię Zacharzewską i Jana Posima.
7:00 + Cr. Gromków.
7:30 + Helenę, Franciszka i Mariana Rosłonków, Leokadię Rosłonek, Jacka Mołotkiewicza,
Genowefę Matyjasiak.
18:00 + Jana Gąsiorowskiego (17 r. śm.) i jego
Rodziców.

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

13.09.2009

spełniał uczynków? Czy /sama/ wiara zdoła
go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra
nie mają odzienia lub brak im codziennego
chleba, ktoś z was powie im: Idźcie w pokoju,
ogrzejcie się i najedzcie do syta! - a nie dacie
im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała
- to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli
nie byłaby połączona z uczynkami, martwa
jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć:
Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż
mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę
wiarę ze swoich uczynków.
S Ł O WA E WA N G E L I I W E D Ł U G
ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 8, 27-35)
Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do
wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał
uczniów: Za kogo uważają Mnie ludzie? Oni
Mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za
Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On
ich zapytał: A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Mu Piotr: Ty jesteś Mesjasz. Wtedy
surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie
mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony
przez starszych, arcykapłanów i uczonych w

Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach
zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie
te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął
Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na
swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź
Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co
Boże, ale o tym, co ludzkie. Potem przywołał
do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł
im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech
Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje
życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu
Mnie i Ewangelii, zachowa je.

Wtorek 15.09. - Najśw. Maryi Panny Bolesnej
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 15).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 15).
7:00 + Stanisławę Chomicz.
7:30 + Juliannę i Józefa Wolińskich, Stanisławę
i Władysława Bogowiczów.
18:00 + Franciszka Stopę (11 r. śm.)
Środa 16.09. - Świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 16).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 16).
7:00 + Franciszka (25 r. śm.) i Juliannę Maśniaków, Zygmunta Szymańskiego, Henryka Parzyszka.
7:30 Dz.-bl. w 3 r. ślubu Krzysztofa i Sylwii z
prośbą o bł. dla Jubilatów i cr.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Zofię i Kazimierza Dobrskich (2 r.śm.); + Eugeniusza (4 r. śm.), Elżbietę i Marka Szmidtów.
+ Tadeusza Bajkowskiego, Stefana i Zbigniewa
Górskich. + Zdzisława (7 r. śm.), Bolesława (35
r. śm.) Lewińskich, Antoniego Zarokczyńskiego
(37 r. śm.). + Borysa Czyżewskiego (mies. po
śm.).
Czwartek 17.09.
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 17).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 17).
7:30 + Leszka Komara.
18:00 + Bronisławę, Jana i Stanisława.
Piątek 18.09. – ŚW. STANISŁAWA KOSTKI,
ZAKONNIKA, patrona Polski
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 18).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 18).
7:00 + Izabelę Kwiatkowską (pog.)
7:30 + Annę Szczypek (2 mies. po śm.)
18:00 + Ewę Maciejewską (2 r. śm.)
Sobota 19.09.
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 19).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 19).
7:00 + Marię i Witolda oraz Lecha Gawryjołków.

7:30 Dz.-bł. w 30 r. ślubu Bożeny i Adama Poryckich.
17:00 Ślub: Marcin Wojnicz – Karolina Kostecka.
18:00 + Aleksandrę i Zygmunta Niesłuchowskich.
Niedziela 20.09. – 25 niedziela zwykła - Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon,
prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
7:00 + Lucję, Zbigniewa, Dariusza Kaniów, rodziców Stefana i Mariannę Raków.
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 20).
8:30 + Antoniego i Bronisławę Domareckich.
10:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 20).
10:00 W int. Wykładowców i Studentów Szkoły
Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide Gasperiego – Inauguracja roku akademickiego.
11:30 Dz.-bł. w 11 r. ślubu Urszuli i Dariusza
Talarków z prośbą o bł. dla Jubilatów i syna
Kacpra.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – dz.-bł. w
30 r. ślubu Tadeusza i Bożeny Zaczków z prośbą
o bł. dla cr.
18:00 + Michała Traczyka.

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Lb 21,4b-9 (Flp 2,6-11); Ps 78,1-2.34-38;
J 3,13-17; WT.: Hbr 5,7-9; Ps 31,2-6.15-16.20;
J 19,25-27 (Łk 2,33-35); ŚR.: 1Tm 3,14-16;
Ps 111,1-6; Łk 7,31-35; CZ.: 1 Tm 4,12-16; Ps
111,7-10; Mt 11,28; Łk 7,36-50; PT.: Mdr 4,715 (1 J 2,12-17); Ps 148,1-2.11-13a.13c-14; Mt
5,8; Łk 2,41-52; SB.: 1Tm 6,13-16; Ps 100,1-5;
Łk 8,4-15.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 13.09.2009.
XXIV Niedziela Zwykła

wDzisiaj przypada 13 dzień miesiąca,
więc Msza św. wieczorna będzie połączona z Nabożeństwem Fatimskim i procesją. Zapraszamy.
wJutro, w poniedziałek, 14 września,
przypada święto Podwyższenia Krzyża
Świętego. Podczas Eucharystii w Zakopanem, pod krzyżem na Giewoncie, w
czerwcu 1997 roku Sługa Boży Jan Paweł II mówił do nas: „Umiłowani bracia
i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i

odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże
było obrażane w waszych sercach, w
życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż
powrócił do szkół, urzędów publicznych,
szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech
przypomina o naszej chrześcijańskiej
godności i narodowej tożsamości, o tym,
kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie
są nasze korzenie…”. W dzisiejsze święto
z jeszcze większą pobożnością spójrzmy
na Chrystusowy krzyż, który jest równocześnie znakiem naszej wiary, zbawienia,
Odkupienia, ale także chrześcijańskiej
drogi życiowej, która wiedzie ku zmartwychwstaniu. Może warto zastanowić
się nad miejscem i znaczeniem krzyża w
moim życiu!
wWe wtorek, 15 września, ponownie
swoje serca kierujemy do Maryi. Tego
dnia przypada liturgiczne wspomnie-

W

dniu 20 września o godz.
10.00 odbędzie się Msza Św.
z okazji inauguracji roku akademickiego 2009/2010 w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im.
Alcide De Gsasperi w Józefowie. O
godz. 11.30 w Auli Głównej WSGE
odbędzie się uroczysta inauguracja
Roku Akademickiego. Rektor WSGE
zaprasza wszystkich na ww. uroczystości a jednocześnie prosi o modlitwę za studentów i kadrę akademicką
w nowym roku akademickim.

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

nie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.
Matka Boża stojąca pod krzyżem na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania przy
krzyżu Jezusa Chrystusa jako znaku naszego zbawienia. Cierpienie Maryi u stóp
krzyża posiada szczególne znaczenie.
Maryja łączyła je z męką swojego Syna,
stając się dla nas w ten sposób Matką w
porządku łaski. Dlatego Kościół nazywa
Ją Współodkupicielką, co w niczym nie
umniejsza dzieła Jezusa Chrystusa, ale
zwraca uwagę na wkład, udział Maryi
w misterium Odkupienia. Wszyscy, a
zwłaszcza chorzy i cierpiący, uczmy się
od Niej łączyć własne cierpienia z cierpieniami Chrystusa. Wtedy mają one
wielki sens i są nieocenionym skarbem
wielkiej modlitwy całego Kościoła.
wW naszych modlitwach pamiętajmy
też o poległych za Wschodzie. Właśnie
w środę, 17 września, przypada rocznica
napaści Związku Radzieckiego na Polskę

w 1939 roku.
wWe wrześniu szczególnie modlimy
się za dzieci, młodzież i wychowawców. W nadchodzącym tygodniu będzie
ku temu specjalna okazja, bo w piątek,
18 września, przypada święto Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży.
Mimo upływu stuleci, nadal jest on czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii przez jego
wstawiennictwo będziemy prosić o świętość dzieci i młodzieży, bo od nich zależy
przyszłość naszego Narodu i Kościoła.
W tym tygodniu patronują nam:
16 IX – św. Korneliusz (†253), papież,
i Cyprian (210-258), biskup i męczennik;
obaj oddali życie w obronie wiary (wspomnienie obowiązkowe);
17 IX – bł. Zygmunt Szczęsny Feliński
(1822-1895), biskup, założyciel Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny
Maryi (wspomnienie obowiązkowe).

Jakże trudno jest przyjąć Chrystusowe wezwanie do codziennego niesienia krzyża. Boimy się, że to ponad nasze siły, nie potrafimy zaufać i
uwierzyć, że Pan nie pozostawia nas samym sobie. A przecież On nigdy
nie prosi nas o coś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić. Zaufajmy Bogu,
naszemu Stwórcy, który naprawdę pragnie naszego dobra i szczęścia. On
zna nas najlepiej i wie, do czego jesteśmy zdolni. Nigdy nie zostawia nas
samych, lecz przez krzyż prowadzi nas do pełni życia.
Joanna Woroniecka-Gucza, „Oremus” wrzesień 2006, s. 76

WIARĘ ZAMIENIAMY W SŁOWA
Niegdyś w codziennych, ale także w
ważnych sprawach funkcjonowało powiedzenie będące obietnicą: „Dajesz słowo?
– Daję!” I to wystarczało. Dziś słyszy się
je coraz rzadziej. Dlaczego? Może dlatego, że słów wypowiadamy i słyszymy
wiele, zbyt wiele. To z ust polityków, to z
ust aktorów. Głośniki radiowe i telewizyjne nie milkną. Tony papieru zadrukowane
słowami docierają do nas każdego dnia.
Jaka jest waga wszystkich tych słów?
Nie mamy możliwości sprawdzenia. Nawet się nad tym nie zastanawiamy. I tak
słowa tracą na wartości. Nasze słowa
też. „Co? Ja tak powiedziałem? Co? Ja ci
obiecałem?” – Bywamy czasem szczerze
zdziwieni. Sami już nie pamiętamy słowa
danego wczoraj, obietnicy złożonej przed
kilku dniami, zapewnień składanych przed
miesiącem. Nie zawsze jest w tym zła
wola. Ale przyznasz, że tak jest wygodniej
– nie pamiętać danego słowa. Przesiąkamy tym od dziecka.
Słowo zostaje oderwane od przekonań. Czy można się zatem dziwić, że
przekonania i słowa mają coraz mniejsze
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odzwierciedlenie w czynach i w postępowaniu? I na odwrót: zachowanie wielu ludzi nie wypływa ani z przekonań, ani nie
ma związku ze słownymi deklaracjami.
Odruchy, wygoda, oportunizm. To samo
dzieje się ze słowem wiary. Jej wyznanie
wypowiadane ustami nie ma pokrycia ani
w przekonaniach, ani w czynach. Oczywiście, nie zawsze, nie u każdego człowieka.
Ale pewnie wiecie więcej na ten temat niż
ja – bo przed księdzem niejeden udaje, a
wobec najbliższych udawać nie potrzebuje, ani nawet nie jest w stanie.
Stąd biorą się w chrześcijańskim kraju markety pełne ludzi w niedziele. Stąd
ciągle wracający spór o aborcję. Stąd niewyobrażalne łapownictwo. Stąd łamanie
przez kierowców nie tylko przepisów, ale
i zasad zdrowego rozsądku. Stąd niewiarygodność rządu, sejmu i senatu. Stąd
zdarzające się nawet wśród ludzi Kościoła rozmijanie się z głoszonymi zasadami
moralności. Wszystko to dlatego, że wiarę
sprowadzamy do samych słów. A słowa
nie mają pokrycia w przekonaniach. Jak
żyć w takim świecie?
Ks. Tomasz Horak

www.parafiajozefow.pl

