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Biuletyn Parafialny nr 38 (714)

CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI IZAJASZA (Mdr
2, 12. 17-20)
Bezbożni mówili: Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia
się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie
prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa,
wybadajmy, co będzie przy jego zejściu. Bo jeśli
sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie
się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników.
Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego
łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo - jak mówił
- będzie ocalony.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO JAKUBA (Jk 3, 16-4,3)

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 20.09. do 27.09.2009 r.
Niedziela 20.09. – 25 niedziela zwykła - Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon,
prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
7:00 + Lucję, Zbigniewa, Dariusza Kaniów, rców 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.
Poniedziałek 21.09. – ŚW. MATEUSZA,
APOSTOŁA I EWANGELISTY
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 21).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 21).
7:00 + Mariana Zajdlera (21 r.śm.).
7:00 + Olgę Gołuch (mies. po śm.)
7:30 + Hannę Kosecką (mies. po śm.)
7:30 + Antoninę, Michała i Tadeusza Molaków, Ryszarda i Włodzimierza Kowalewiczów,
Krzysztofa Borzymowskiego.

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

20.09.2009

Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam
też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś
/zstępująca/ z góry jest przede wszystkim
czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa,
posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy.
Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci,
którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą
wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w
członkach waszych. Pożądacie, a nie macie,
żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie
osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie
posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się,
a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając
się jedynie o zaspokojenie swych żądz.
S Ł O WA E WA N G E L I I W E D Ł U G
ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 9, 30-37)
Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o
tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił
im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce
ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach
zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli

tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do
Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: O
czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między
sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł,
przywołał Dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto
chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze
wszystkich i sługą wszystkich! Potem wziął
dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je
ramionami, rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno
z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a
kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz
Tego, który Mnie posłał.

18:00 Dz.-bł. w 23 r. ślubu Joanny i Konrada z
prośbą o bł dla małż. i dzieci.
Wtorek 22.09.
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 22).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 22).
7:00 + Mirosława Malinowskiego (43 r. śm.)
oraz cr. Malinowskich i Borkowskich.
7:00 O bł. Boże i opiekę MB dla Bronisławy
Zajdler.
7:30 + Martę Zdziarską (mies. po śm.)
18:00 + Zygmunta Styburskiego ( 1 r. śm.)
Środa 23.09. - Św. Pio z Pietrelciny
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 23).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 23).
7:00 + Rozalię, Jakuba i cr. Chmielaków.
7:00 + Jana Kublika (6 r. śm.), Mariannę i Józefa Kublików.
7:30 + Wacława Bogusza (12 r. śm.)
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Krzysztofa Pogorzelskiego (13 r. śm.), Henryka, Feliksa i Marię Pogorzelskich, Jana, Marię,
Henryka i Stanisława oraz cr. Figurów. + Michała Kubiaka (8 r. śm.). Helenę Mazek (2 r. śm.),
Stefanię, Jana i Henryka Mazków, Władysławę
Ćwiek. + Annę Orłowską (mies. po śm.). +Martę Rusak.
Czwartek 24.09.
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 24).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 24).
7:00 + Martę Rusak.
7:30 + Janinę (1 r. śm.) i Franciszka (19 r. śm.)
Bogdalskich.
18:00 O bł. Boże dla Magdaleny.
Piątek 25.09. – Bł. Władysława z Gielniowa,
prezbitera
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 25).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 25).
7:00 + Jadwigę Górecką (mies. po śm.).
7:30 + Mieczysława Miturę (4 r. śm.), r-ców
Józefę i Piotra oraz brata Aleksandra Czarneckich.
18:00 + Sabinę i Tomasza oraz Waldemara Kozłowskich, Marię Szmidt, Anielę Wrzesień.

Sobota 26.09.
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 26).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 26).
7:00 + Anielę, Tadeusza, Włodzimierza i Danutę Miłodrowskich.
7:00 + Janinę Pytel (5 r. śm.)
7:30 + Wiesława Chułerańskiego (18 r. śm.) i
jego r-ców Jana i Halinę.
18:00 + Mariannę Wojcieszkiewicz i Helenę
Śliwińską oraz cr. Kollów.
Niedziela 27.09. – 26 niedziela zwykła - Św.
Wincentego a Paulo, prezb.
7:00 Dz.-bł. w 40 r. ślubu Jana i Zofii z prośbą o
bł. Boże i opiekę MB dla Jubilatów oraz dzieci.
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 27).
8:30 Dz.-bł. w rocznicę urodzin Krzysztofa i
Pawła.
10:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 27).
11:30 + Wacława Zawadę (im.)
13:00 Za Parafian.
Dz.-bł. w 50 r. ślubu Józefa i Aleksandry Sierpińskich.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – dz.-bł. w
12 r. ślubu Pawła i Agnieszki z prośbą o bł. Boże
dla Jubilatów oraz dzieci: Benedykta, Scholastyki, Bernarda, Józefa i Jana.
18:00 + Wacława Koczyka.

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Ef 4,1-7.11-13; Ps 19,2-5; Mt 9,9-13; WT.:
Ezd 6,7-8.12b.14-20; Ps 122,1-2.4-5; Łk 11,28; Łk
8,19-21; ŚR.: Ezd 9,5-9; Tb 13,2-4.7-8; Mk 1,15;
Łk 9,1-6; CZ.: Ag 1,1-8; Ps 149,1-6.9; J14,6; Łk
9,7-9; PT.: Ag 1,15b-2,9; Ps 43,1-4; Mk 10,45; Łk
9,18-22; SB.: Za 2,5-9.14-15a; Ps: Jr 31,10-13; 2
Tm 1,10b; Łk 9,43b-45.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 20.09.2009.
XXV Niedziela Zwykła
wDzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom
społecznego przekazu. Umiejmy roztropnie
korzystać z dobrodziejstw mediów oraz pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to,
by właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze młodsze pokolenie.
wOfiary zbierane dzisiaj na tacę są przeznaczone na Seminarium Duchowne naszej
Diecezji.
wPrzypominamy i zapraszamy: w każ-

dy piątek w naszym kościele jest Adoracja
Najśw. Sakramentu. Wprowadzamy małą
zmianę. Adoracja rozpoczyna się w każdy
piątek o godz. 17.00, a kończy się Mszą św.
o godz. 18.00 i podczas jej trwania będzie
stały dyżur w konfesjonale.
wNa dobre rozpoczął się rok szkolny i
katechetyczny. Zachęcamy do podjęcia
mądrej decyzji, by poza nauką znaleźć
właściwe miejsce dla swojego wzrostu
duchowego. Jest wiele propozycji, choćby
ministranci i lektorzy (soboty g. 9.30), ruch
Światło – Życie (piątki g. 18.00), grupa
modlitewna (poniedziałki g. 19.00), schola,
chóry i zespoły działające przy naszej parafii. Zapraszamy wszystkich chętnych!
wW ubiegły poniedziałek odbyło się
pierwsze spotkanie kandydatów do dziecięco - młodzieżowego chóru działającego
przy naszej parafii. Przybyło na to spotkanie kilka młodych, zdolnych osób wraz z
rodzicami i w dalszym ciągu oczekujemy
na zgłoszenia kandydatów. Gorąca prośba do rodziców, aby wykazali inicjatywę
i wraz ze swoimi dziećmi uczestniczyli w
próbach, które odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 - 20.30.
wStowarzyszenie Forum Chrześcijańskie zaprasza wszystkie dzieci do świetlicy
przy naszej parafii, od środy 23 września.
Świetlica czynna od godz. 14.00 do 18.00
w środę, czwartek i piątek. Na dzieci czeka fachowa opieka doświadczonych peda-

gogów oraz wiele atrakcji np. kurs tańca.
Zapewniamy podwieczorek.
wTrwają zapisy na przygotowanie do
Sakramentu Bierzmowania – u ks. Adama.
wOd 22 września rozpoczyna się Kurs
Przedmałżeński. Spotkania w każdy wtorek o godz. 19.30.
w27 września o godz. 19.00 spotkanie
dla rodziców lektorów, ministrantów i kandydatów.
wOd 1 października wprowadzamy dodatkową, codzienną Mszę św. o godz. 6.30.
Msza św. o godz. 7.00 oczywiście zostanie,
a w przyszłości prawdopodobnie zrezygnujemy z odprawiania Mszy św. o godz. 7.30.
Te zmiany nie dotyczą oczywiście niedzieli.
wW przyszłą niedzielę podczas Mszy
św. o godz. 13.00 oraz bezpośrednio po
niej (ok. godz. 14.00) w naszym kościele
odbędzie się koncert p.t. Polski Wrzesień.
Program koncertu zawierać będzie poezję
i pieśni związane z 70 rocznicą wybuchu
II wojny światowej, z rocznicą napaści
Związku Radzieckiego na Polskę (17 września), a także kolejną rocznicą zakończenia
Powstania Warszawskiego (2 października). Wykonawcą koncertu będzie miejsko
- parafialny chór "Schola Cantorum Maximilianum" pod dyrekcją Zbigniewa Siekierzyńskiego. Wszystkich, którzy chcieliby
jeszcze raz oddać hołd poległym w obronie
Ojczyzny zapraszamy na ten koncert.

wW związku z nowym rokiem szkolnym
prosimy rodziców, by w rozmowie ze swoimi pociechami, stosownie do ich wieku,
wskazali zagrożenia, jakie niesie współczesny świat (łącznie z zaczepianiem i nagabywaniem dzieci przez dorosłych mężczyzn).
W tym tygodniu patronują nam:
21IX –św. Mateusz Apostoł. Zredagowana przez świętego niego Ewangelia jest
najdoskonalszym zapisem wydarzeń z życia
Pana Jezusa. A historia jego życia przebiega od celnego kantoru, gdzie nie zawsze panowała uczciwość, do pójścia za Mistrzem
i godności Apostoła. Przez jego pośrednictwo prośmy, aby każdy z nas, zajęty sobą
i własnymi sprawami, a dotknięty spojrzeniem Chrystusa, umiał pozostawić wszystko
i pójść za Nim. Dziękujmy za dar naszego
powołania do wspólnoty Kościoła.
22 IX – bł. Bernardyna Jabłońska (18781940), siostra albertynka, kontynuatorka
dzieła świętego brata Alberta (wspomnienie obowiązkowe);
23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki czciciel
Eucharystii; za życia i nadal po śmierci
przyciąga do siebie wielkie rzesze; przypisujemy mu wiele cudów i nawróceń (wspomnienie obowiązkowe);
25 IX – bł. Władysław z Gielniowa
(1440-1505), franciszkanin przepełniony
duchem pokuty i płomienny kaznodzieja
(wspomnienie obowiązkowe).

ZACZERPNIJCIE ZE ŹRÓDEŁ ZBAWIENIA

Śpiew istnieje tak długo, jak długo istnieje
człowiek. Śpiew towarzyszył człowiekowi od za-

Wrzesień jest miesiącem pamięci
narodowej. W 1939 r. Polacy wykazali
się ogromnym bohaterstwem, przeciwstawiając się dwóm potęgom militarnym, Niemcom i Rosji. I chociaż ten
wielki zryw narodowy przegraliśmy, to
jednak jego pamięć zagrzewa kolejne
pokolenia do walki o naszą i waszą
przyszłość. Wrzesień to przede wszystkim miesiąc nauki. Dzieci rozpoczynają
nowy rok szkolny, a studenci powracają z wakacji i przygotowują się do podjęcia studiów. Dzisiaj Wyższa Szkoła
w Józefowie im. Alcide De Gasperi, z
Bożą pomocą rozpoczyna ósmy rok
akademicki.
Kontekst historyczny, a także szkolny zwraca nasze myśli do wiedzy, którą
winien człowiek posiadać. Wiedza jest
potrzebna każdemu człowiekowi, a szacunek do niej otwiera nowe horyzonty. Wiedza może być humanistyczna,
społeczna, techniczna, informatyczna
i religijna. Wielu dzisiaj neguje potrzebę kształcenia religijnego, uważając to
za zbytek i niepotrzebne wyrzucanie
pieniędzy. Coraz częściej daje się słyszeć głos nawołujący do likwidacji na-

uki religii w szkołach, a wiedzę religijną
uznaje się za przejaw irracjonalizmu.
Tak postawa nie jest czymś nowym.
Również w dzisiejszej Ewangelii Pan
Jezus użala się nad tym, że ludzie nie
rozumieją jego nauki. Skąd bierze się
ta niechęć i wrogość do Boga i jego
ludzi? Zapewne odpowiedzi jest wiele, ale najważniejsza wypływa z istoty grzechu pierworodnego. To pycha,
chęć bycia tak jak Bóg, legła u podstaw
grzechu Adama i Ewy, to chęć dosięgnięcia nieba o własnych siłach pchnęła człowieka do budowy wieży Babel.
Dzisiejszy człowiek jest zbyt dumny i
pyszny, aby wziął do ręki Księgę Życia
i czerpał z niej wiedzę o sobie, Bogu i
zbawieniu. Jak można się zbawić, nie
znając drogi, jaka prowadzi do tego
celu? Może warto przywrócić dawny
zwyczaj czytania choćby niewielkich
fragmentów Biblii przynajmniej raz na
tydzień, w niedzielę. Nie wystarczy bowiem samo chodzenie do Kościoła raz
na tydzień. Wiara musi być ciągle żywa
i pogłębiana poprzez poznawanie wiedzy o Bogu, człowieku i świecie.
Nauczyciel akademicki

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

wsze niemal we wszystkich dziedzinach życia (zabawa, praca, wypoczynek).
Prawidłowy fizjologicznie śpiew ma ogromnie pozytywny wpływ na kształtowanie się wielu sfer osobowości młodego człowieka, a także na jakość jego
życia w wieku dorosłym. Śpiew oddziałuje przede
wszystkim na sferę fizyczną człowieka, wywołując
lepsze dotlenienie całego organizmu. Prawidłowe
oddychanie przy śpiewie powoduje zwiększenie
czynnej powierzchni płuc. Drgania (tzw. rezonans)
podczas prawidłowego śpiewu pozytywnie wpływają na korę mózgową. Dobrze prowadzony śpiew
ma też znaczenie profilaktyczne przeciw chorobom
zawodowym dotykającym ludzi, których praca jest
(lub będzie w przyszłości) związana ze znacznym
wysiłkiem głosowym (np. nauczyciele, wykładowcy,
księża).
Prawidłowy śpiew ma również ogromny wpływ na
sferę psychiczną i emocjonalną człowieka. Wśród
znawców tematu powszechna jest opinia o terapeutycznym wręcz znaczeniu śpiewu. Rezonans dźwięku
powoduje bowiem stan pewnej euforyczności, przyczynia się do powstania poczucia odprężenia i relaksu. Muzyka, a w szczególności śpiew, wyjątkowo
pozytywnie porusza i nastraja wnętrze człowieka.
Szczególnie korzystnym rodzajem śpiewu jest
śpiew zespołowy dający tak potrzebne dzisiejszemu
człowiekowi poczucie wspólnoty. Śpiewanie wartościowych pieśni ma też duże znaczenie kulturotwórcze.

www.parafiajozefow.pl

