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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Za 8,1-8; Ps 102,16-21.29.21-23; Mk 10,45; 
Łk 9,46-50; WT.: Dn 7,9-10.13-14 (Ap 12,7-12a); 
Ps 138,1-5; Ps 103,21; J 1,47-51; ŚR.: Ne 2,1-8; 
Ps 137,1-6; Flp 3,8-9; Łk 9,57-62; CZ.: Ne 8,1-
4a.5-6.7b-12; Ps 19,8-11; Mk 1,15; Łk 10,1-12; 
PT.: Wj 23,20-23; Ps 91,1-6.10-11; Ps 103,21; Mt 
18,1-5.10; SB.: Ba 4,5-12.27-29; Ps 69,33-37; Mt 
11,25; Łk 10,17-24.
(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: 9.00-10.45 oraz od 16.00-
17.45. 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

CZYTANIE Z KSIĘGI LICZB (Lb 11, 25-
29)
Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. 
Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go 
owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął 
na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. 
Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów 
pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, 
a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo 
należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do 
namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie 
prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł 
Mojżeszowi: Eldad i Medad wpadli w obozie w 
uniesienie prorockie. Jozue, syn Nuna, który od 
młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał 
głos i rzekł: Mojżeszu, panie mój, zabroń im! Ale 
Mojżesz odparł: Czyż zazdrosny jesteś o mnie? 
Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał 
Pan swego ducha!

CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO JAKU-
BA (Jk 5, 1-6)
Teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań 
na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wa-
sze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla 
moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza 
ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć 
będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w 
dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata 
robotników, żniwiarzy pól waszych, którą za-
trzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana 
Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród 
dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. 
Potępiliście i zabili sprawiedliwego: nie stawia 
wam oporu.
S Ł O WA  E WA N G E L I I  W E D Ł U G 
ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 9, 38-43. 45.47-
48)
Wtedy Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, 
widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w 
Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy 
mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: 
Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w 
imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o 
Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten 
jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, 
dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, 

Intencje mszalne od 27.09. do 04.10.2009 r.
Niedziela 27.09. – 26 niedziela zwykła - Św. 
Wincentego a Paulo, prezb.
7:00 Dz.-bł. w 40 r. ślubu Jana i Zofii z proś-
bą 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 Sier-
pińskich.
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.
Poniedziałek 28.09. – Św. Wacława, męczen-
nika
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 28).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 28).
7:00 + Wacława Gniadka.
7:30 + Elżbietę Pawluch (2 r. śm.).
18:00 + Rafała Pawlucha.
Wtorek 29.09. - ROCZNICA POŚWIĘCE-

powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto 
by się stał powodem grzechu dla jednego z tych 
małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać 
kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli 
twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij 
ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia 
wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w 
ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie 
powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, 
chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami 
być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla 
ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla 
ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż 
z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie 
robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie.

NIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 29).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 29).
7:00 + Anielę Krysiak (21 r. śm.) i jej rodzi-
ców; Walerię i Teofila Krysińskich.
7:30 O bł. Boże w dla Marcina w nowym roku 
akademickim.
18:00 + Michała Wójcika (im.)
Środa 30.09. - Św. Hieronima, prezbitera i 
doktora Kościoła
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 30).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 30).
7:00 + Władysława Auguścińskiego (27 r. 
śm.)
7:00 + Mariannę (6 r. śm.), Jana i Tadeusza 
Stelmaszewskich.
7:30 + Zenona Bergiela.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
O bł. Boże, zdrowie i szczęśliwe załatwienie 
spraw urzędowych dla Krzysztofa.
O bł. Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Leny 
(1 r. urodzin) oraz jej rodziny.
+ Marię Batory (14 r. śm.). + Zdzisława Stęp-
nia (mies. po pog.). + Helenę Sierpińską (mies. 
po śm.). + Janinę i Juliana Pawlikowskich, Ele-
onorę, Wiktorię i Kazimierza Paszkiewiczów.
Czwartek 1.10. – Św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus, dziewicy i doktora Kościoła
6:30 
7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 1).
7:00 + Janinę Stępień (Gr. 1).
7:00 O powołania do Zgromadzenia SS Domi-
nikanek.
7:30 + Zdzisława Schiffera (mies. po śm.)
18:00 W int. księży z naszej parafii i misjona-
rzy – int. KŻR św. Teresy od Dz. J.
Piątek 2.10. – Świętych Aniołów Stróżów
6:30 
7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 2).

7:00 + Janinę Stępień (Gr. 2).
7:00 + Mariannę i Juliana Więckowskich, cr 
Więckowskich i Salwów.
7:00 Za dobrodziejów SS Dominikanek.
7:30 + Leszka Komara.
16:30 + Justynę Klotz (5 r. śm.), Krzysztofa 
Klotz.
18:00 MSZA ZBIOROWA
Sobota 3.10. - ŚWIĘTYCH ARCHANIO-
ŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
6:30 
7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 3).
7:00 + Janinę Stępień (Gr. 3).
7:00 + Władysławę i Mieczysława Pielaków, 
Stanisławę Gawryś, cr. Pielaków i Gawrysiów.
7:30 + Henryka Zalewskiego (10 r. śm.).
7:30 + Halinę i Czesława Olechnowiczów.
7:30 + Aleksandra i Genowefę Kalinowskich, 
Zofię Walesiak.
18:00 MSZA ZBIOROWA
Dz.-bł. w 45 r. ślubu Tadeusza i Krystyny z 
prośbą o Boże bł. dla cr.
Dz.-bł. w 1 r. ślubu Grzegorza i Barbary z proś-
bą o potrzebne dla nich łaski.
+ Władysława i Stefanię Szmuc.
Niedziela 4.10. – 27 niedziela zwykła - Św. 
Franciszka z Asyżu
7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 4).
7:00 + Janinę Stępień (Gr. 4).
8:30 + Mariannę, Annę, Jana, Zdzisława, Hen-
ryka i cr. Wawryniuków i Kowalczyków.
10:00 + Władysława Krajewskiego.
11:30 + Stanisława (7 r. śm.), Konstantego i 
Bronisławę Skwarek.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 + Henryka (8 r. śm.) i Piotra (2 r. śm.) 
Parzyńskich.
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wDzisiaj po Mszy św. o godz. 13.00 w 
naszym kościele odbędzie się koncert pt. 
Polski Wrzesień. Program koncertu zawie-
rać będzie poezję i pieśni związane z 70  
rocznicą wybuchu II wojny światowej, z 
rocznicą napaści Związku Radzieckiego na 
Polskę (17 września), a także kolejną rocz-
nicą zakończenia Powstania Warszawskie-
go (2 października). Wykonawcą koncertu 
będzie miejsko - parafialny chór "Schola 
Cantorum Maximilianum" pod dyrekcją 
Zbigniewa Siekierzyńskiego. Wszystkich, 
którzy chcieliby jeszcze raz oddać hołd po-
ległym w obronie Ojczyzny zapraszamy na 
ten koncert.
wDzisiaj o godz. 19.00 spotkanie dla 

rodziców lektorów, ministrantów i kandy-
datów.
wWe wtorek, 29 września, przypada 

święto Archaniołów: Michała, Gabriela i 
Rafała, a w piątek, 2 października, wspo-
mnienie świętych Aniołów Stróżów. Może 
na co dzień nie zawsze pamiętamy, że to 
miłosierny Bóg troszczy się o każdego, po-
syłając swoich Aniołów, którzy chronią nas 
i nam pomagają. To nie lukrowana bajka 
dla dzieci. Anioły są bowiem namacalnym 
przejawem obecności Boga w świecie, 
Jego głosem. Łączą niebo z ziemią. Wszę-
dzie, gdzie spotykamy dobroć, miłość, 
jedność i pokój, tam też są obecne Anioły. 

Archaniołowie cieszą się wyjątkową bli-
skością Boga. Dlatego korzystajmy z ich 
pośrednictwa, prośmy o pomoc, zwłaszcza 
w trudnych sprawach, kiedy zaczyna bra-
kować nadziei. W dziejach Kościoła ciągle 
odnotowuje się wiele cudownych ingeren-
cji tych naszych Niebieskich Przyjaciół. 
wOd czwartku rozpoczynają się nabo-

żeństwa różańcowe. Za odmówienie jednej 
części różańca, czyli pięciu tajemnic w spo-
sób ciągły, można uzyskać  odpust zupełny. 
Z odmawianiem należy łączyć rozważanie 
tajemnic, które  są niejako streszczeniem 
Ewangelii i dlatego różaniec można uważać 
za  modlitwę Chrystusową, gdyż odnosi się 
on do tajemnicy Wcielenia i Odkupienia. 
Wielkim propagatorem takiej modlitwy był 
Jan Paweł II, który  wzbogacił różaniec o 
tajemnice światła. Zapraszamy do naszej 
świątyni na różaniec – będzie odmawiany 
codziennie (również w niedziele) o godz. 
17.15. Tych zaś, którym trudniej dotrzeć do 
kościoła,  prosimy o wspólne odmawianie 
różańca w domach. W naszych modlitwach  
pamiętajmy o studentach rozpoczynających 
rok akademicki.
wW tygodniu tym przypada pierwszy 

czwartek, piątek i sobota miesiąca. W 
pierwszy piątek miesiąca Msze św. o Najśw, 
Sercu P. Jezusa o godz., 7.30, 18.00 i dla 
dzieci o godz. 16.30. Spowiedź dzieci od 
godz. 16.00. W Pierwszą sobotę Msze św. o 
Niep. Sercu Maryi o godz. 7.30 i 18.00.

wNajbliższa niedziela to I Niedziela Mie-
siąca. Po Mszy św. o godz. 13.00 Procesja 
i potem spotkanie Kół Żywego Różańca. O 
godz. 17.00 w salce na plebani konferencja 
dla rodziców i chrzestnych przed chrztem 
dziecka.
wZapraszamy dzieci i młodzież na spo-

tkania chóru rozpoczynającego działalność 
przy naszej parafii. Próby odbywają się w 
każdy poniedziałek w godzinach 19.00 - 
20.30.
wTrwają zapisy na przygotowanie do 

Sakramentu Bierzmowania – u ks. Adama.
wOd 22 września rozpoczął się Kurs 

Przedmałżeński. Spotkania w każdy wto-
rek o godz. 19.30. Najbliższy wtorek jest 
ostatecznym terminem, aby się zapisać. 
wOd 1 października wprowadzamy do-

datkową, codzienną (od poniedziałku do 
soboty) Mszę św. o godz. 6.30 rano.

 W tym tygodniu patronują nam:
28 IX – św. Wacław (ok. 903-935?), ksią-

żę czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa 
z rąk swego brata, poganina (wspomnienie 
obowiązkowe);

30 IX – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 
420), prezbiter i Doktor Kościoła, któremu 
zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego 
na język łaciński (wspomnienie obowiązko-
we); 

1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-
1897), dziewica i Doktor Kościoła, która jest 
patronką misji katolickich (wspomnienie obo-
wiązkowe).

"KTO NIE JEST PRZECIWKO..."
W dobie różnorakich nacjonalizmów, separatyzmów, wojen religijnych, rozmaitych kampanii nienawiści, fałszywych pomówień, szczucia jednych 

przeciwko drugim, Jezus daje nam jako lekarstwo złotą zasadę tolerancji: „Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”. Ponieważ jednak kwestia 
tolerancji religijnej budzi wiele gorących emocji i sporów, warto przyjrzeć się współczesnym „wojnom religijnym” w świetle tej Ewangelii.

Od razu widzimy, że Janowi trochę tej tolerancji zabrakło. Prawdopodobnie w dobrej wierze: chciał ustrzec dzieło Chrystusa przed zniekształ-
ceniem, rozdrobnieniem i profanacją. Być może dały też o sobie znać ciągotki monopolistyczne – Jan też miał prawo nie lubić konkurencji. Dość, 
że potrzebna była interwencja Chrystusa.

Jednakże jeśli ktoś myśli sobie z satysfakcją, że w ten sposób Jezus utarł nosa Kościołowi, a szczególnie jego hierarchom, to się grubo myli. W 
tej Ewangelii na pewno nie ma pretekstu do kolejnego ataku na Kościół w imię rzekomej „obrony tolerancji przed zapędami klerykalnego totalita-
ryzmu”. Czy czytając ten cytat (w zasadzie nawet dość oględny) z rozmaitych „Nie”, „Wprost”, „Poznaniaków” itp. nie czujemy jakiegoś niesmaku, 
jakiejś wielkiej dysharmonii ze słowami Chrystusa? Jest to język propagandy i walki, jakże obcy kojącej mowie Ewangelii. A jednak, wielu ludzi ulega 
presji tego języka nienawiści i daje się nią owładnąć.

Tymczasem Jezus podaje warunki, które musi spełniać ktoś, kto ma mieć prawo do miana i przywilejów chrześcijanina. Innymi słowy: podaje 
granice tolerancji, poza którymi nie można już mówić o postawie chrześcijańskiej. Tą granicą i kryterium przynależności do Chrystusa, jest cześć dla 
imienia Jezusowego, czyli wiara. Kto podejmuje jakiekolwiek działanie w imię Jezusa, czyli w zgodzie z zasadami, które Jezus głosił, nie może być 
nastawiony wrogo. Jeśli ktoś podejmuje krytykę Kościoła w imię Jezusa, czyli kierując się miłością, braterskim upomnieniem, dyskrecją, pokorą, 
troską o wspólne dobro – jest to zawsze krytyka twórcza i konstruktywna. I taką krytykę Kościół z wdzięcznością, choć może niekiedy bez entuzja-
zmu poszczególnych księży, przyjmuje.

Ale to, z czym na ogół mamy do czynienia w prasie, radiu i telewizji, z krytyką i miłością nie ma nic wspólnego. Są to często niewybredne, nie-
kulturalne, kłamliwe ataki, których celem nie jest wcale żadna troska, ani nawet chęć zmiany postępowania Kościoła, lecz jego zdyskredytowanie, 
oczernienie, podważenie zaufania ludzi do wiary. Dzieje się to często pod przykrywką obłudnych zapewnień o swych szlachetnych intencjach, przy 
wtórze okrzyków w obronie pokrzywdzonych, wybuchów serdecznego oburzenia, jękami zawodu nieprzychylną postawą biskupów.

Tymczasem dla wszystkich powinno być jasne, że poniżej pewnego poziomu dyskusji się nie schodzi, że z niektórymi ludźmi dialog jest niemoż-
liwy, dopóki wyraźnie nie pokażą, że ich intencje są szczere, a metoda dyskusji uczciwa. W przeciwnym razie szkoda zdrowia i języka na udział w 
słownych burdach. To tu najlepiej widać, że ludzie tacy z nawiązką spełniają warunek „przeciwko nam”, a z takimi ludźmi chrześcijanin nie ma nic 
wspólnego.

Mało tego! Postępowanie takie ma wszelkie znamiona zgorszenia. Za tym wojowniczym pokrzykiwaniem przeciwko Kościołowi, idzie wielu „ma-
łych”, których być może nie stać na samodzielną i krytyczną refleksję, którzy na ogół bez zastanowienia powtarzają cudze poglądy. Najpierw dają 
sobie odebrać wiarę w Kościół, łudząc się, że w ten sposób oczyszczają tylko swoją wiarę w Boga. Ale bez Kościoła żadna wiara w Boga nie jest 
możliwa, dlatego zaraz potem tracą wszelką wiarę i zostaje straszliwa duchowa pustka. Biada tym, którzy świadomie takim procesem sterują!

Ks. Mariusz Pohl


