PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE
Biuletyn Parafialny nr 42 (718)

CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI IZAJASZA (Iz 53,
10-11)
Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem.
Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy,
ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola
Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej
duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój
Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On
sam dźwigać będzie.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA
APOSTOŁA DO HEBRAJCZYKÓW (Hbr
4, 14-16)
Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł
przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy
mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł

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 18.10. do 25.10.2009 r.
Niedziela 18.10. – 29 niedziela zwykła - ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY
7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 18).
7:00 + Janinę Stępień (Gr. 18).
7:00 + Krzysztofa Filińskiego (1 r. śm.)
8:30 + Władysława i Helenę Pol, cr. Brzezińskich
i Mączyńskich.
10:00 + Jadwigę i Tadeusza Przywózkich.
11:30 + Małgorzatę Prusińską (3 r. śm.)
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 Dz.-bł. Krwiodawców z okazji 10 –lecia
akcji.
18:00 + Jarosława, Annę i Reginę Jakubiec.
Poniedziałek 19.10.
6:30 + Alinę Kledyńską (int. cioci Janiny z rodz.
Kwiatkowskich z Włocławka).
7:00 + Marię i Witolda Gawryjołków, Janinę Pytel.
7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 19).
7:00 + Janinę Stępień (Gr. 19).
7:30 + Barbarę i Jana Gołębiewskich.
18:00 Dz.-bł. w 40 r. ślubu Bogumiły i Jana Kałasków z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla Jubilatów, dzieci i wnuków.
Wtorek 20.10. - Św. Jana Kantego, prezbitera
6:30 + Jerzego Rolę (ur.).
7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 20).
7:00 + Janinę Stępień (Gr. 20).
7:00 + Helenę i Teofila Siemiątkowskich, Stanisława i Irenę Kalinowskich.

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

18.10.2009

współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo,
z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc
z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali
miłosierdzie i znaleźli łaskę dla /uzyskania/
pomocy w stosownej chwili.
S Ł O WA E WA N G E L I I W E D Ł U G
ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 10, 35-45)
Jakub i Jan synowie Zebedeusza zbliżyli się do
Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam
uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał:
Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli Mu: Daj
nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden
po prawej, drugi po lewej Twej stronie. Jezus im
odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić
kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest,
którym Ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli
Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich,
który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który
Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do
Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie
prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla
których zostało przygotowane. Gdy dziesięciu

[pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się
na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie
i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za
władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają
im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między
wami. Lecz kto by między wami chciał się stać
wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by
chciał być pierwszym między wami, niech będzie
niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy
nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i
dać swoje życie na okup za wielu.

7:00 + Tadeusza (15 r. śm.) i Janinę Stępniów.
7:30 + Dz.bł. w 25 r. ślubu Małgorzaty i Mirosława Przywóskich z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów
i cr.
7:30 + Irenę Kosecką (im.).
18:00 Dz.-bł. w 30 r. ślubu Stanisławy i Zbigniewa
Mackiewiczów.
Środa 21.10. - Bł. Jakuba Strzemię
6:30
7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 21)
7:00 + Janinę Stępień (Gr. 21).
7:00 + Stanisława Pleskota (3 r. śm.) i cr. Pleskotów.
7:30 Dz.-bł. w 42 r. ślubu Marianny i Stefana Lutych z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Jubilatów,
dzieci i wnuków.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Stefanię i Michała Gassów. + Irenę i Stefana Zaciewskich.
Czwartek 22.10.
6:30
7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 22).
7:00 + Janinę Stępień (Gr. 22).
7:00 + Andrzeja Janika.
7:30 + Jerzego Woźniaka (mies. po śm.)
18:00 + Zofię Orzechowską (1 r. śm.).
Piątek 23.10.
6:30
7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 23).
7:00 + Janinę Stępień (Gr. 16).
7:00 Janinę Szeląg (mies. po pog.).
7:30
18:00 + Tadeusza Sikorskiego (6 r. śm.)
Sobota 24.10.
6:30
7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 24).
7:00 + Janinę Stępień (Gr. 24).
7:30 + Irenę Węgrzyn
16:00 Ślub: Łukasz Dziedzic – Ewa Majzner.
18:00 Dz.-bł. w 17 r. ślubu Agnieszki i Zbigniewa Chudzików z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów
i córki Joanny.
Niedziela 25.10. – 30 niedziela zwykła
7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 25).

7:00 + Janinę Stępień (Gr. 25).
7:00 + Ewę Wilk (3 r. Sm.)
8:30 + Tadeusza Gomoraka.
10:00 + Marcjannę i Stanisława Bartników.
11:30 + Krystynę (4 r.śm.) i cr. Mochów, Misztalów i Chwałków.
13:00 Za Parafian.
Dz.-bł. w 50 r. ślubu Marianny i Stefana Niewczasów.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Henryka (3 r. śm.) i Annę Żurków.

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Rz 4,20-25; Ps: Łk 1,68-75; Mt 5,3; Łk
12,13-21; WT.: Rz 5,12.15b.17-19.20b-21; Ps
40,7-10.17; Łk 21,36; Łk 12,35-38; ŚR.: Rz 6,1218; Ps 124,1-8; Mt 24,42a.44; Łk 12,39-48; CZ.:
Rz 6,19-23; Ps 1,1-4.6; Łk 12,49; Łk 12,49-53;
PT.: Rz 7,18-24; Ps 119,66.68.76-77.93-94; Mt
11,25; Łk 12,54-59; SB.: Rz 8,1-11; Ps 24,1-6;
Ez 33,11; Łk 13,1-9.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 18.10.2009.
29 Niedziela Zwykła
wDzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się
w intencji misji i misjonarzy zakonnych i
świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni
skutecznie wypełniać swoje powołanie i
nieść Ewangelię ludom i narodom, które
wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas abyśmy przypomnieli
sobie, że do istoty życia Kościoła należy
powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez
to rzeczywiście powszechny. To mozaika
kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj
także składając ofiary na tacę na Papieskie
Dzieła Misyjne, a po Mszy św. kupując kalendarz misyjny wydany przez oo. Oblatów
Maryi Niepokalanej, których gościmy dzisiaj w naszej parafii.
wDzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących
się do I Komunii św., a za tydzień spotkanie rodziców i dzieci, które będą obchodziły rocznicę I Komunii św.

wGdyby nie dzisiejsza niedziela, 18 października, obchodzilibyśmy święto świętego Łukasza Ewangelisty. Jak pamiętamy
to święto jest jednocześnie Dniem modlitw
za pracowników służby zdrowia, których
święty Łukasz jest patronem. Zatem gorącą modlitwą obejmujemy dzisiaj również
wszystkich, którzy troszczą się o nasze
zdrowie i życie.
wDzisiaj, po raz pierwszy w niedzielę,
w Stacji Caritas przy naszej parafii kolejna
akcja krwiodawstwa. Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Warszawy pobierają krew od
wszystkich chętnych dawców w godzinach
od 9.00 do 13.30. Serdecznie zachęcamy do
podejmowania tego tak konkretnego ewangelicznego czynu miłości bliźniego, a oddanie krwi po Mszy św. jest jakże pięknym
symbolem. Dawcą może być każda zdrowa
osoba w wieku 18-60 lat.
wRównież dzisiaj w naszym kościele po
Mszy św. o godz. 18.00 (odprawionej w intencji honorowych krwiodawców z Józefowa i ich rodzin) odbędzie się koncert Pani
Anny Vranowej i solistów chóru Rubikon
- Weroniki Krupy i Kamila Olpińskiego
dedykowany honorowym dawcom krwi z
Józefowa (mija 10 lat krwiodawstwa w Józefowie). Na Mszę św. i koncert serdecznie
zapraszamy wszystkich józefowian, pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Warszawy
oraz krwiodawców z rodzinami.Przed nami

kolejny różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej Opatrzności. Matka
Boża w swych objawieniach i wielu świętych wskazuje na różaniec jako mistyczną
broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako
chrześcijanie, nie walczymy mieczem.
„Kto mieczem wojuje, od miecza ginie”!
Naszym orężem jest różaniec, w myśl zawołania Sługi Bożego Jana Pawła II: „Zło
dobrem zwyciężaj”! Codziennie gromadzimy się na Eucharystii, którą łączymy z nabożeństwem różańcowym. Wszystkich bez
wyjątku zapraszam na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła.
wTrwają obchody 25 rocznicy męczeńskiej śmierci Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Jutro o godz. 18.00 Uroczysta
Msza św. w kościele św. Stanisława Kostki
w Warszawie.
wW październiku codziennie o godz.
17.15 gromadzimy się na różańcu oraz na
Eucharystii o godz. 18.00. Wszystkich bez
wyjątku zapraszamy na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła.
wZbliża się listopad – miesiąc modlitewnej pamięci o zmarłych. W sposób szczególny zmarłych Kościół poleca Bożemu
miłosierdziu w modlitwie wypominkowej.
Na wypominki będą przyjmować klerycy
na cmentarzu w sobotę (31 X po południu)
i w niedzielę 1 listopada. Księża przyjmują
na wypominki już teraz w kancelarii i w
zakrystii. Kartki wypominkowe są wyłożone na stolikach.

wStowarzyszenie Forum Chrześcijańskie, podobnie jak w latach ubiegłych, zaprasza na kiermasz zniczy przy kościele 25
X 2009, za tydzień. Dochód ze sprzedaży
zostanie przeznaczony na opłacenie obiadów potrzebującym dzieciom ze szkół w
Józefowie. Serdecznie zapraszamy.
w7 listopada (sobota) odbędą się w naszej parafii warsztaty małżeńskie dla małżeństw ze stażem 1 – 5 lat. Zapisy do 18
października, więcej informacji na stronie
internetowej parafii.
W tym tygodniu patronują nam:
20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z niezwykłej pracowitości i
wielkiego miłosierdzia (wspomnienie obowiązkowe);
21 X – bł. Jakub Strzemię (1340-1409),
franciszkanin, biskup, gorliwy misjonarz
Kresów Wschodnich (wspomnienie obowiązkowe);
22 X 23 X – św. Jan Kapistran (1386-1456),
wielki kaznodzieja franciszkański, działający również w Polsce (wspomnienie dowolne);
24 X – bł. Jan Balicki (1869-1948), wykładowca i rektor Seminarium Duchownego w Przemyślu; jako kapłan miał zawsze
otwarte serce dla wszystkich potrzebujących (wspomnienie obowiązkowe).

Człowiek będący szafarzem swego cierpienia, umiejący je wykorzystać dla siebie i dla innych, staje się kapłanem
i dysponuje mocą płynącą ze składanej przez siebie ofiary. Jeśli tę ofiarę połączy z ofiarą Chrystusa, jej moc
przemienia ludzkie serca.
Ks. Edward Staniek

MAJESTAT POKORY

Zdumiewający tupet okazali dwaj
synowie Zebedeusza, umiłowany
uczeń Jezusa Jan i jego brat Jakub,
gdy przedstawili prośbę, by w chwale
Mistrza jeden z nich siedział po prawej
stronie a drugi po lewej. Szokuje sama
prośba świadcząca o nieopanowanej ambicji braci i szokuje sposób, w
jaki proszą. Chcąc mieć pewność, że
zostaną wysłuchani, wpierw stawiają
żądanie: „Chcemy, żebyś nam uczynił
to, o co Cię poprosimy”. Przygotowują
grunt. Słowo „chcemy” świadczy wyraźnie o próbie „wymuszenia” na Jezusie realizacji prośby. To już nie jest
prośba, to jest żądanie.
Ta historia często się powtarza.
Wielu podchodzi do Boga nie z prośbą, lecz z żądaniem. Rzecz się ma podobnie jak w kawiarni, gdzie gość przy
stoliku prosi kelnera, ale jego prośba
jest żądaniem. Kelner ma obowiązek
spełnić tę prośbę, a gość ma prawo

stawiać żądania. Przeniesienie tej postawy na Boga to poważne nieporozumienie. Jest bowiem wręcz odwrotnie,
to Bóg mógłby potraktować człowieka jak kelnera, jak pełniącego Jego
polecenia, nigdy odwrotnie. Z Ewangelii dowiadujemy się, że nawet Bóg
nie traktuje człowieka jak chłopca na
posyłki, choć ma do tego prawo, lecz
traktuje go jak przyjaciela. Tymczasem
człowiek ma tendencje do sprowadzania Boga do roli swego sługi. Rodzi się
więc ta tendencja w sercu nadętym
pychą. Człowiekowi się wydaje, że im
częściej wydaje rozkazy, tym jest ważniejszy. Im więcej ludzi jest do jego
dyspozycji, tym większa jest jego wartość. Sny o wielkości łączą się z reguły z rzeszą wielbicieli, dumą sukcesu,
rozgłosem i podziwem.
Człowiek jednak nigdy nie będzie
sobą, jeśli stara się realizować życie
w garniturze o dwa numery dla niego
za dużym. Prawdziwa wielkość umie
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zająć właściwe miejsce. Każdy z nas
ma przygotowane miejsce przez Boga
zarówno tu na ziemi, jak i w niebie. To
drugie jest ściśle uzależnione od postawy, jaką zajmiemy wobec miejsca
przygotowanego na ziemi. Jeśli potrafimy je przyjąć z radością i zrealizować życie tak, jak zaplanował Bóg,
to i w przyszłym życiu odnajdziemy
się w pełni. Ten, komu nie odpowiada,
jako zbyt niskie lub zbyt wysokie miejsce wyznaczone na ziemi, nie będzie
szczęśliwy ani tu, ani tam. Jakże często Jezus musiałby nam powiedzieć:
„Nie wiecie, o co prosicie”. Nasze modlitwy przypominają żądanie synów
Zebedeusza. Chcemy, by Bóg spełnił
naszą wolę. Chcemy wymusić na Nim,
by swoją wolę dostosował do naszej.
Śmieszny jest człowiek, który podchodzi do Boga z żądaniem. Zdradza w
tym swoją głupotę. Gdyby pamiętał,
kim jest Bóg, nigdy nie uczyniłby takiego nietaktu.

www.parafiajozefow.pl

Ks. Edward Staniek

