
Biuletyn niedzielny            XVIII Niedziela Zwykła 01.08.2010

PIERWSZE CZYTANIE Koh 1,2;2,21-23 
Marność doczesnych osiągnięć
Czytanie z Księgi Koheleta
Marność nad marnościami, powiada Kohelet, 
marność nad marnościami, wszystko mar-
ność. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy 
odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a 
udział swój musi on oddać człowiekowi, który 
nie włożył w nią trudu. To także jest marność i 
wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszel-
kiego swego trudu i z pracy ducha swego, w 
której mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie 
dni jego są cierpieniem i zajęcia jego utrapie-
niem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spo-
koju. To także jest marność. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 95,1-2.6-
7ab.7c-9
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. 
DRUGIE CZYTANIE Kol 3,1-5.9-11 
Szukajcie tego, co w górze, zadajcie śmierć 
temu, co jest przyziemne
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do 
Kolosan
Bracia: Jeśliście razem z Chrystusem powsta-
li z martwych, szukajcie tego, co w górze, 
gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po pra-
wicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie 
do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i 
wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. 
Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i 
wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Za-
dajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne 
w waszych członkach: rozpuście, nieczystości, 
lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest 
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bałwochwalstwem. Nie okłamujcie się nawza-
jem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka 
z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, któ-
ry wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu 
Boga, według obrazu Tego, który go stworzył. 
A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania 
ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewol-
nika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich 
jest Chrystus. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 12,13-21 
Marność dóbr doczesnych
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Ktoś z tłumu powiedział do Jezusa: „Nauczy-
cielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzie-
lił ze mną spadkiem”. Lecz On mu odpowie-
dział: „Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią 
albo rozjemcą nad wami?”. Powiedział też do 
nich: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chci-
wości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, 
życie jego nie jest zależne od jego mienia”. I 
powiedział im przypowieść: „Pewnemu za-
możnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. 
I rozważał sam w sobie: »Co tu począć? Nie 
mam gdzie pomieścić moich zbiorów«. I rzekł: 
»Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobu-
duję większe i tam zgromadzę wszystko zboże 
i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie 
zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczy-
waj, jedz, pij i używaj«”. Lecz Bóg rzekł do 
niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają 
twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie 
to, coś przygotował?”. Tak dzieje się z każdym, 
kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest boga-
ty przed Bogiem. Oto słowo Pańskie.



Pn Jr 28,1-17 Ps 119 Mt 14,22-36 Mt 
14,13-21 /Wt Jr 30,1-2.12-15.18-22 Ps 102 
Mt 15,1-2.10-14 Mt 14,22-36 /Œr Jr 31,1-7 
Jr 31 Mt 15,21-28 /Cz Jr 31,31-34 Ps 51 
Mt 16,13-23 /Pt Dn 7,9-10.13-14 Ps 97 2 
P 1,16-19 £k 9,28b-36 /So Ha 1,12-2,4 Ps 
9 Mt 17,14-20 /Ndz Mdr 18,6-9 Ps 33 Hbr 
11,1-2.8-12 £k 12,35-40.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 1.08. – 18 niedziela zwykła
7:00 + Bolesława Bieńkowskiego.
8:30 + Władysława Komara, Leszka, Ana-
stazję i Jana Komarów.
10:00 + Genowefę i Wacława Kowalskich, 
ich rodziców i rodzeństwo.
11:30 + Jadwigę (20 r. śm.), Mieczysława, 
Ryszarda, Puchów, cr. Lipiciło.
13:00 Dz.-bł. w 25 r. ślubu Ewy i Wojcie-
cha Karendysów z prośbą o potrzebne łaski 
dla Jubilatów i cr.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII - Za 
Parafian.
18:00 + Kazimierę i Aleksandra Barwic-
kich, Czesławę Piłat.
Poniedziałek 2.08. 
7:00 O powołania do Zgr. SS Dominika-
nek.
8:30 + Władysława Okrasę (mies. po śm.).
18:00 + Weronikę, Stanisława, Emilię, Jana 
Baranów.
Wtorek 3.08. 
7:00 Za dobroczyńców Zgr. SS Dominika-
nek.
8:30 
18:00 Dz.-bł. w 2 r. chrztu Gabrysi Sulej.
Środa 4.08. - Św. Jana Marii Vianneya, 
prezbitera
7:00 Za misje i misjonarki Zgr. SS Domi-
nikanek.
8:30 + Zygmunta Szymańskiego (21 r. śm.) 
i jego rodziców, Juliannę i Franciszka Ma-
śniaków, Henryka Parzyszka.

18:00 Nowenna do MB Nieustającej Po-
mocy.
Dz.-bł. w 3 r. ślubu Anny i Ireneusza Jedy-
naków.
+ Marka Zielińskiego (mies. po pog.).
Czwartek 5.08. 
7:00 Dz.-bł. w 3 r. ślubu Anny i Rafała z 
prośbą o bł. dla Jubilatów i syna Stasia.
8:30 + Helenę i Marcina Serafinów, Ma-
riannę i Andrzeja Rosłonków.
18:00 + Zdzisława Lewińskiego (8 r. śm.).
Piątek 6.08. – PRZEMIENIENIE PAŃ-
SKIE
7:00 + Janinę Wójcik, Aleksandrę i Feliksa 
Falińskich, Józefę i Tadeusza Chojnackich.
8:30 
18:00 ZBIOROWA
+ Jana Dańskiego (7 r. śm.), r-ców Dańskich 
i Krawców. + Stanisława Kruka. 
+ Krystynę Kuklińska (mies. po śm.).
Sobota 7.08. 
7:00 + Halinę Pietraszewską (mies. po 
pog.).
8:30 + Mariannę Odziemczyk - mies. po 
śm. (od r. Parysków).
15:00  Ślub: Robert Kulikowski – Izabela 
Lech.
17:00 Ślub: Patryk Tybura – Anna Jednacz.
18:00 Ślub: Artur Migdal – Monika Czaj-
kowska.
Niedziela 8.08. – 19 niedziela zwykła Św. 
Dominika, prezbitera
7:00 + Cr. Kowalczyków i Kruków oraz 
Mateusza Brynczkę.
8:30 Dz.-bł. w 18 r. ślubu Marzeny i Pawła 
Kołodziejów z prośbą o bł. dla Jubilatów 
oraz dzieci: Dominiki i Szymona.
10:00 + Danutę Mart (2 r. śm.).
11:30 + Pawła Lodowskiego i jego rodzi-
ców, Celinę i Henryka Lotniewskich.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 + Zygmunta Pejtę (8 r. śm.).



Ogłoszenia duszpasterskie 01.08.2010. 18 
Niedziela zwykła

wGościmy dzisiaj w naszej wspólnocie 
parafialnej ks. Grzegorza Mioduchow-
skiego, który wygłosi nam słowo Boże i 
będzie zbierał ofiary na tacę na budowę 
kościoła w Nadmie.
wJezus wezwał nas dzisiaj do ciągłej 

gotowości na spotkanie z Nim, bo – jak 
słyszeliśmy – jeszcze tej nocy Bóg może 
zażądać naszej duszy. Czy jesteśmy goto-
wi na takie spotkanie? Czy w ogóle mamy 
odwagę stawiać sobie tego typu pytania?
wDziś mija 66. rocznica wybuchu Po-

wstania Warszawskiego. Poległo wówczas 
bardzo wielu młodych ludzi, którzy od-
znaczali się wielką miłością do Ojczyzny. 
Oby ofiara ich życia przemówiła także do 
nas i skłoniła nas do budowania w sobie 
patriotyzmu, potrzebnego nie tylko w 
czasie wojny, ale i pokoju.
wJutro można uzyskać odpust Por-

cjunkuli, czyli odpust związany z postacią 
świętego Franciszka z Asyżu. Warunkiem 
jego uzyskania jest wzbudzenie takiej in-
tencji, stan łaski uświęcającej, modlitwa 
w intencjach wyznaczonych przez papieża 
oraz nawiedzenie kościoła parafialnego. 
Korzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski 
darowania kar doczesnych za grzechy od-
puszczone nam w sakramencie pojedna-
nia, a jednak nie naprawione przez nas.
wSierpień tradycyjnie przeżywany jest 

jako miesiąc trzeźwości. Podejmując wy-
rzeczenie picia napojów alkoholowych, 
chcemy przeprosić Boga za ogromne cier-
pienia, jakie niesie naszej Ojczyźnie nie-
uporządkowanie w tym względzie, a także 
chcemy ćwiczyć naszą wolę, by była coraz 
silniejsza i bardziej konsekwentna.

wW piątek, 6 sierpnia Kościół obchodzi 
święto Przemienienia Pańskiego, przypo-
minając nam wydarzenie na górze Tabor, 
gdzie Jezus ujawnił swoje bóstwo wobec 
trzech wybranych uczniów. W ten sposób 
pomógł im przyjąć w przyszłości prawdę 
o swoim zmartwychwstaniu. Msze św. o 
7:00, 8:30 i 18:00
wW niedzielę za tydzień będą zbierane 

ofiary na tacę na dom św. siostry Fausty-
ny w Ostrówku, na terenie naszej diecezji, 
gdzie pracowała przed wstąpieniem do 
zakonu. 

Kalendarz liturgiczny:
w środę, 4 sierpnia – świętego Jana 

Vianneya, wybitnego, choć prostego i 
skromnego kapłana, który swoją mo-
dlitwą i całkowitym oddaniem się pracy 
duszpasterskiej doprowadził do ducho-
wego ożywienia, przekraczającego granice 
jego parafii. Tego dnia pamiętajmy w mo-
dlitwie o naszych duszpasterzach;

w czwartek, 5 sierpnia, przypada 
pierwszy czwartek miesiąca, pamiątka 
ustanowienia Eucharystii i sakramentu 
kapłaństwa; 

w piątek, 6 sierpnia – pierwszy piątek 
miesiąca, dzień wynagrodzenia Bogu za 
grzechy; natomiast w sobotę, 7 sierpnia, 
pierwsza sobota miesiąca, dzień poświe-
cony Matce Najświętszej.

Adoracja 
Najświętszego Sakramentu 

Poniedziałek 9:00 - 9:30  

Piątek 17:00 - 18:00 /możliwość spowiedzi/ 



Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
Redakcja Biuletynu: Par. MB Częstochowskiej w Józefowie www.parafiajozefow.pl

ZATRZYMAJ SIĘ, POMYŚL: 
To śmieszne, jak prostym jest dla ludzi wyrzucić Boga, a potem dziwić się, dlaczego świat 

zmierza do piekła. To śmieszne, jak bardzo wierzymy w to, co napisane jest w gazetach, a 
poddajemy w wątpliwość to, co mówi Biblia.

To śmieszne, jak bardzo każdy chce iść do nieba, pod warunkiem, że nie będzie musiał 
wierzyć, myśleć, mówić, ani też czynić czegokolwiek, o czym mówi Biblia. To śmieszne, jak 
ktoś może powiedzieć ‘Wierzę w Boga’ i nadal iść za szatanem, który, tak a’propos również 
‘wierzy’ w Boga. To śmieszne, jak łatwo osądzamy, ale nie chcemy być osądzeni. 

To śmieszne, jak możesz wysyłać tysiące ‘dowcipów’ przez e-mail, które rozprzestrzeniają 
się jak nieokiełzany ogień, ale kiedy zaczynasz przesłania dotyczące Pana, ludzie dwa razy 
zastanawiają się czy podzielić się nimi. To śmieszne, jak wiadomości sprośne, bezwstydne, 
pikantne i wulgarne swobodnie przenoszą się w cyber-przestrzeni lecz publiczna dyskusja o 
Bogu w szkole i w miejscu pracy jest tłumiona. 

To śmieszne, jak ktoś może być zapalony dla Chrystusa w niedziele, a przez resztę tygo-
dnia jest niewidzialnym chrześcijaninem. 

ŚMIEJESZ SIĘ? 
To śmieszne, że kiedy przeczytasz tą notkę i nadal będziesz milczał o Bogu wobec znajo-

mych i przyjaciół , ponieważ nie jesteś pewny, w co wierzą lub co pomyślą o tobie kiedy im 
to powiesz. To śmieszne, jak bardzo mogę być przejęty tym co inni ludzie pomyślą o mnie, 
zamiast tym, co Bóg pomyśli o mnie.

Twarz Chrystusa zajaśniała jak słońce, a szaty 
stały się olśniewająco białe. Gdybym był mala-
rzem, to zamiast opisywać mógłbym – jeśli by 
Bóg dał mi ten talent – namalować to zdarzenie.

Sądzę, iż tak jak Apostołowie bylibyśmy za-
chwyceni, choć oni poznali jedynie niewielki od-
blask wiecznej chwały Ojca, w której po swoim 
zmartwychwstaniu zasiadł Jezus. Przemienienie 
miało miejsce po sześciu dniach, czy też „jako-
by w osiem dni”, po uroczystym wyznaniu św. 
Piotra w okolicach Cezarei Filipowej. Góra Tabor 
uważana była w starożytności za świętą. W Sta-
rym Testamencie powszechne było przekonanie, 
że Jahwe pokazuje się w obłoku. Dlatego w cza-
sie Przemienienia ukazał się obłok, który okrył 
Chrystusa, Mojżesza i Eliasza. Głos Boży z obłoku 
utwierdził uczniów w przekonaniu o teofanii, czyli 
objawieniu się Boga. 

Przemienienie pozwoliło Apostołom – tak jak i 
nam po prawie 2000 lat – zrozumieć, jak mizerne 
i niepełne są ich wyobrażenia o Bogu. Chrystus 
przemienił się na oczach Apostołów, aby w dniach 
próby ich wiara w Niego nie zachwiała się. Zapew-
ne przypomniały się uczniom Chrystusa wszystkie 

proroctwa, które zapowiadały Mesjasza jako Od-
kupiciela rodzaju ludzkiego. Wydarzenie to musia-
ło mocno utkwić w pamięci świadków, skoro po 
wielu latach św. Piotr przypomniał je w jednym ze 
swoich Listów. 

Dzisiejsze święto przypomina, że Jezus może w 
każdej chwili odmienić nasz los. Ma ono jednak 
jeszcze jeden, radosny aspekt: przyjdzie czas, gdy 
Pan odmieni nas wszystkich; nawet nasze ciała w 
tajemnicy zmartwychwstania uczyni uczestnikami 
swojej chwały. Stąd dzisiejsze Święto to dzień 
wielkiej radości i nadziei, że nasz pobyt na ziemi 
nie będzie ostateczny, lecz że po nim przyjdzie nie-
przemijająca chwała. 

To nie tylko nadzieja także naszego zmartwych-
wstania i przemiany. To równocześnie nakaz pozo-
stawiony przez Chrystusa, to zadanie wyznaczone 
nam, wyznawcom. Warunek to nasza stała prze-
miana duchowa, wewnętrzne naśladowanie Chry-
stusa. W drodze ku wieczności uczeń Jezusa musi 
być Mu wierny myślą, słowem i chrześcijańskim 
czynem. Chrystus obiecuje, że będziemy królować 
razem z Nim tam, gdzie – za Piotrem – będziemy 
powtarzać: „Mistrzu, jak dobrze, że tu jesteśmy”.

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE


