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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI DANIELA (Dn 12,
1-3)
W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę,
który jest opiekunem dzieci twojego narodu.
Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było,
odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej.
W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci
wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu
zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się:
jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie,
ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak
blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu
sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na
zawsze.

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 15.11. do 22.11.2009 r.
Niedziela 15.11.
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 15).
7:00 + Bolesława i Andrzeja Nojków, cr. Ciborków i Nojków.
8:30 + Wiesława Wójcika (11 r. śm.).
10:00 + Wiesława Kalinowskiego.
11:30 + Władysława Piorunka (6 r. śm.).
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Piotra Skowrońskiego (13 r. śm.).
Poniedziałek 16.11. – Najśw. Maryi Panny
Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia
6:30
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 16).
7:30
18:00 + Klemensa Matoska (10 r. śm.) i cr. Matosków.
Wtorek 17.11. - Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
6:30
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 17).
7:00 O bł. Boże i dary Ducha Świętego dla Klary w 15 r. urodzin.
7:30
18:00 + Marię Pawłowską (5 r. śm.), Tomasza,
Paulinę, Zygmunta Siwków.
Środa 18.11. - Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
6:30
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 18).

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

15.11.2009

CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA
APOSTOŁA DO HEBRAJCZYKÓW (Hbr
10, 11-14. 18)
W Starym Przymierzu każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele
razy te same składając ofiary, które żadną miarą
nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie,
złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko,
aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem
nóg Jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na
wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie zaś jest
ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi
potrzeba ofiary za grzechy.
S Ł O WA E WA N G E L I I W E D Ł U G
ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 13, 24-32)
Jezus powiedział do swoich uczniów: W owe dni,
po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da
swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce
na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą
Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach
z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów
i zbierze swoich wybranych z czterech stron

świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od
drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo!
Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza
liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy
ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest,
we drzwiach. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo
i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani
aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.

7:00 + Annę Polak i Tadeusza Chrapkowskiego.
7:30 + Halinę Dominowską (1 r. śm.)
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. w 63 r. ślubu Heleny i Juliana Kasprzaków z prośbą o o bł. Boże dla Jubilatów i ich
córek z rodzinami.
+ Annę Szczypek (4 mies. po śm.)
Czwartek 19.11. – Bł. Salomei, zakonnicy
6:30
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 19).
7:00 + Marię i Witolda Gawryjołków.
7:00 + Ks. Sławomira Wielgoleskiego (1 r. śm.),
Henryka Przyczkę, Kazimierza Jobdę.
7:30
18:00 + Leokadię i Romana Kwiatkowskich
oraz ich rodziców.
Piątek 20.11. – Św. Rafała Kalinowskiego,
prezbitera
6:30
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 20).
7:00 + Danutę (2 r. śm.) i Tadeusza Miłodrowskich.
7:00 + Helenę, Marię, Anielę, Piotra, Wacława,
Stanisława, Mieczysława i Aleksandra Remiszewskich.
7:30 + Zygmunta Kamionkę (30 dz. po śm.)
18:00 O bł. dla Patryka w 4 r. urodzin.
Sobota 21.11. - Ofiarowanie Najśw. Maryi
Panny
6:30 + Bronisławę i Henryka Sobieszuków.
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 21).
7:00 + Wacława Czapika (mies. po pog.).
7:30 + Helenę, Zofię, Wacława, Krystynę, Jerzego i cr. Szczypków.
7:30 + Janusza Rusaka (im.), cr. Rusaków i Kowalskich.
18:00 Dz.-bł. w 20 r. ślubu Ewy i Mirosława
Bączkowskich z prośbą o bł. Boże i opiekę MB
dla Jubilatów oraz cr.
Niedziela 22.11. –34 niedziela zwykła- JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

7:00 + Anielę Choroś (Gr. 22).
8:30 + Anielę i Bronisława Mańkowskich, Antoninę Zadarnowską.
10:00 + Jadwigę (23 r. śm.) oraz Jana, Henryka
Hamerskich.
11:30 O bł. Boże , dary Ducha Świętego dla Izabeli w rocz. urodzin.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Eugeniusza Rusaka (4 r. śm.) i Władysława Rusaków.

Nasza codzienna modlitwa
PN.: 1 Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Ps
119,53.61.134.150.155.158; J 8,12b; Łk 18,3543; WT.: 2 Mch 6,18-31; Ps 3,2-7; 1 J 4,10b; Łk
19,1-10; ŚR.: 2 Mch 7,1.20-31; Ps 17,1.5-6.8.15;
J 15,16; Łk 19,11-28; CZ.: 1 Mch 2,15-29; Ps 50
1-2.5-6.14-15; Ps 95,8ab; Łk 19,41-44; PT.: 1
Mch 4,36-37.52-59; 1 Krn 29,10-12; J 10,27; Łk
19,45-48; SB.: 1 Mch 6,1-13; Ps 9,2-4.6.16.19;
2 Tm 1,10b; Łk 20 27-40.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 15.11.2009.
33 Niedziela Zwykła

wGościmy dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej Grzegorza Mioduchowskiego, który będzie zbierał ofiary na
budowę kościoła w Nadmie. Również
dzisiaj katecheza dla rodziców i dzieci
kl. II po Mszy św. o 11:30.
wW niedzielę za tydzień odwiedzi nas
ks. Krzysztof Karbowski, którego poznaliśmy przed rokiem, a swoją posługę duszpasterską pełni w Abakanie, w
diecezji Irkuck (wschodnia Syberia). Po
Mszy św. będzie okazja do wsparcia tej
misji.
wJurto, we wspomnienie Matki Bożej
Ostrobramskiej, modlimy się za Polonię Zagraniczną i jej Duszpasterzy. W
szczególny sposób pamięcią obejmujemy Rodaków, zwłaszcza naszych
bliskich, którzy żyją gdzieś w świecie,
poza granicami Ojczyzny. Dzisiaj ta modlitwa jest niezwykle ważna i potrzebna.
Po otwarciu naszych granic wielu Polaków wyjechało za chlebem. Inni wcześniej wyjechali za wolnością. Los wielu
z nich na obczyźnie nie jest łatwy. To-

warzyszy im niepewność, czyhają przeróżne zagrożenia i pokusy. Módlmy się
o to, by Boga, wiarę ojców i Ojczyznę
zawsze mieli w swoich sercach. Pamiętajmy też o tych, którzy są u siebie, ale
granice już biegną inaczej. Im jeszcze
trudniej, bo pozostali na ukochanej ziemi, ale nie w ukochanej Polsce. Niech
nasze modlitwy, Msza Święta będzie dla
nich specjalnym darem.
wW sobotę, 21 listopada, wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi
Panny. Tradycja podaje, że gdy Maryja
miała trzy lata, rodzice, święty Joachim
i święta Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu świętego Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja
pozostała w świątyni około 12 lat. Dla
uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od
VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzono specjalne święto. Dziś wspominając tamto
Ofiarowanie, powinniśmy odnawiać w
sobie pragnienie poświęcania się Bogu
i szukania Jego woli.
wMałymi krokami zbliżamy się do
końca obecnego roku liturgicznego.
Przyszła niedziela to uroczystość Jezusa
Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela przed Adwentem.
W tym tygodniu patronują nam:
17 XI – św. Elżbieta Węgierska (12071231), żona Ludwika IV, landgrafa Turyngii, po jego śmierci poświęciła się
wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu; jako jedna
z pierwszych przywdziała habit tercjarki
świętego Franciszka (wspomnienie obowiązkowe);
18 XI – bł. Karolina Kózkówna (18981914), polska rozmodlona dziewczyna,
która zginęła z rąk carskiego żołnierza
na początku I wojny światowej, mając
zaledwie 17 lat, broniąc swojej czystości;
jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych
Serc (wspomnienie obowiązkowe);
19 XI – bł. Salomea (†1268), zakonnica; była córką Leszka Białego; poślubiła węgierskiego księcia Kolomana, a po
jego śmierci wstąpiła do klarysek (wspomnienie obowiązkowe);
20 XI – św. Rafał Kalinowski (18351907), jeden z przywódców powstania
styczniowego w 1863 roku, sybirak,
wychowawca księcia Augusta Czartoryskiego (dziś błogosławiony!), karmelita
i kapłan galicyjski; miał niezwykły dar
jednania grzeszników z Bogiem (wspomnienie obowiązkowe).

O prostą pamięć
wołam dziś do Ciebie

bogactwo niepowtarzalne, jedyne, jak
niepowtarzalne jest życie człowieka. Jeśli
jednak serce będzie wypełnione nieprawością, niewyznaną i nieodpokutowaną,
nie da się przeliczyć na giełdowe akcje
okryte hańbą zostanie odrzucone na wiedumy i honoru - wiary i miłości …
ki.
krzyży rozrzuconych przy drogach do Polski
Dziś wielu fałszywych proroków usiłuje
i ceny rozwłóczonych po historii kości
traktować wypowiedź Jezusa o wiecznym
potępieniu jako przenośnię. Konsekwentgdy Cię zapytają o to … kto ty jesteś?
nie więc i słowo Boga na temat wiecznego
ci co twoje serce jak psa tresowali
zbawienia należy traktować jako przenopopatrz za siebie… w tysiąc lat historii
śnię. Wtedy jednak Ewangelia i Kościół,
duma i pamięć może cię ocali…
to najwięksi oszuści świata. Już dawno
posłuchaj szumu naszych polskich skrzydeł to oszustwo powinno być zdemaskowane, a oszuści winni być surowo ukarani.
niech opowiedzą Ci o orlim trudzie
tym spod Kircholmu, Wiednia czy Chocimia Realizm wiecznego zbawienia i wiecznego
Sławie i Bogu … Ojczyźnie i cudzie ...
potępienia jest głównym motywem bohaterstwa męczenników i heroizmu święo zniewoleniu i dramacie powstań
tych.
i o tęsknocie bolesnej jak rana
Nie można z Ewangelii robić wycinanek
i o wolności cudzej oraz naszej
i przyjmować to, co się podoba, a odrzui o chichocie podłego tyrana …
cać lub wkładać między poetyckie wyrażenia to, co nam nie odpowiada. Jezus
i o nadziei która szła o kulach
oświadczył bardzo jasno: „Niebo i ziemia
do Matki – Polski przez śnieżne gułagi
przeminą, ale moje słowa nie przeminą”.
i przez brzozowe lasy pod Katyniem
Wszystkie słowa Chrystusa — te pełne
i przez śmiertelne wyznanie odwagi
błogosławieństwa, nadziei, szczęścia, i te
mocne, zawarte w wielokrotnym „biada” i
o prostą pamięć wołam dziś do ciebie
mówiące o wiecznym odrzuceniu.
i o uczciwość serca i sumienia
Słowa Jezusa trzeba wziąć na serio. Im
byś dług co niesiesz w krwi twych ojców
bardziej
na serio zostaną one potraktowaoddał jak Tobie przeszłe pokolenia
ne, tym głębsza jest wiara przyjmująceKRWOTOK 2007
go i bardziej ewangeliczne jest życie. To
Kazimierz Józef Węgrzyn
słowo bowiem kształtuje nasze podejście
do dnia dzisiejszego. Jezus też traktuje
ŚMIERĆ SNEM
śmierć jako sen. Stojąc nad zmarłą córką
„Chciałbym przyłożyć głowę do ziemi i
Jaira, oświadczył: nie umarła, lecz śpi, i
zostać nią przykryty jak kołdrą, chciałbym
obudził ją swoim słowem. Kiedy Łazarz
tak zasnąć na wieki i obudzić się dopiero
umarł, oświadczył uczniom, że przyjaciel
przy dźwięku trąby wzywającej na sąd”. Oto
ich zasnął. Przybył więc do grobu, aby go
wyznanie człowieka czekającego na ampuobudzić. Nasza śmierć też będzie snem, z
tację drugiej nogi. Cierpienie może potęgoktórego obudzi nas Chrystus. Czy będzie
wać w człowieku pragnienie śmierci.
to początek życia wiecznego, czy wejście
Autor Księgi Daniela traktuje śmierć jako
w krainę hańby wiecznej, zależy wyłącznie
sen, z którego zostaniemy zbudzeni: „jedni
od nas, od naszego życia w dniu dzisiejdo wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku
szym.
wiecznej odrazie”. Dziś najłatwiej można poZawsze zastanawia fakt, iż ludzie wyrównać śmierć do narkozy przed operacją.
znający swą przynależność do Kościoła,
Gdy zabieg jest bardzo ryzykowny, pacjent
nie chcą na serio traktować śmierci jako
wie, że może się obudzić i wrócić do życia,
przejścia do nowego życia. O zmarłych,
i może zasnąć na zawsze. Ta perspektywa
nawet bliskich, mówią jak o tych, którzy
dwu rozwiązań wieczności — życia i hańby,
odeszli na zawsze. Przecież wiara pozwaprzyjęta z wiarą, kształtuje dzień dzisiejszy
la na duchowy kontakt z tymi, którzy żyją
człowieka.
wiecznie. Wiara pozwala na udział w ich
Trzeba przeżyć twórczo „teraz”, by móc
życiu. Pożegnanie bliskich przed śmiercią
czekać na wschód słońca wieczności. W
winno być pełne nadziei spotkania z nimi
jego bowiem blasku zostanie odsłonięte
w domu Ojca. Śmierć dla wierzącego nie
wszystko. Jeśli serce jest wypełnione drojest kresem, jest snem, w którym nastęgocennymi kamieniami i perłami, w świetle
puje pełna regeneracja sił i ducha. Potego słońca zajaśnieje blaskiem zdumiewawstaniemy ze śmierci wypełnieni energią
jącym wszechświat — będzie to bowiem
wiecznego życia.
Ks. Edward Staniek

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

www.parafiajozefow.pl

