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PIERWSZE CZYTANIE Syr 3,17-18.20.28-29 
Bóg miłuje pokornych
Czytanie z Księgi Syracydesa
Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a 
każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. O ile 
wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę 
u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i przez 
pokornych bywa chwalony. Na chorobę pyszałka 
nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim 
zapuściło korzenie. Serce rozumnego rozważa 
przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnieniem 
mędrca. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 68,4-7.10-11
Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz. 
DRUGIE CZYTANIE Hbr 12,18-19.22-24a 
Stare i nowe przymierze
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do 
Hebrajczyków
Bracia: Nie przystąpiliście do dotykalnego i pło-
nącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy 
ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku 
słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do 
nich nie mówił. Wy natomiast przystąpiliście do 
góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem 
niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na 
uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, 
którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który 
sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, 
które już doszły do celu, do pośrednika Nowego 
Testamentu, Jezusa. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 14,1.7-14 
Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się 
poniża, będzie wywyższony
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przy-
wódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posi-
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łek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszo-
nym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie 
wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do 
nich: „Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj 
pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomit-
szy od ciebie nie był zaproszony przez niego. 
Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, 
i powie ci: »Ustąp temu miejsca«; i musiałbyś 
ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy 
będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim 
miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: 
»Przyjacielu, przesiądź się wyżej«; i spotka cię 
zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. 
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie po-
niżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. 
Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: „Gdy 
wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj 
swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani 
zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem 
nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy 
urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułom-
nych, chromych i niewidomych. A będziesz 
szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się 
odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy 
zmartwychwstaniu sprawiedliwych”. Oto sło-
wo Pańskie.

Pn 1 Kor 2,1-5 Ps 119 Łk 4,16-30 /Wt 1 
Kor 2,10b-16 Ps 145 Łk 4,31-37 /Śr 1 Kor 
3,1-9 Ps 33 Łk 4,38-44 /Cz 1 Kor 3,18-23 
Ps 24 Łk 5,1-11 /Pt 1 Kor 4,1-5 Ps 37 Łk 
5,33-39 /So 1 Kor 4,6-15 Ps 145 Łk 6,1-5 
/Ndz Mdr 9,13-18b Ps 90,3-4.5-6.12-13.14 
i 17 Flm 9b-10.12-17 Łk 14,25-33.



INTENCJE MSZALNE 
Niedziela 29.08. – 22 niedziela zwykła 
UROCZYSTOŚĆ  ODPUSTOWA  NMP Często-
chowskiej
7:00 + Mieczysława i Danutę Wielkopolanin, Ma-
riannę i Józefa Kublików.
8:30 Dz. – bł. w 40 r. ślubu pp. Marii i Mirosła-
wa z prośbą o wszelkie potrzebne łaski dla całej 
rodziny. 
10:00 Dz. – bł. w 27 r. ślubu pp. Antoniny i Mie-
czysława z prośbą o wszelkie potrzebne łaski dla 
całej rodziny.
11:30 Dz. – bł. w 58 r. ślubu pp. Józefy i Stefana 
Pielak z prośbą o błog. Boże i wszelkie potrzebne 
łaski dla Jubilatów, dzieci, wnuków i prawnuków.
13:00 SUMA ODPUSTOWA  Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII    
+ Marię Schodowską w 12 r. śm.
18:00 Dz. – bł. w 27 r. ślubu pp. Antoniny i Mie-
czysława z prośbą o błog Boże dla Jubilatów i całej 
rodziny.
Poniedziałek 30.08.     
7:00 Hannę Kosecką.    
8:30 + Zdzisława Wołowicza.    
18:00 + Józefa (20 r. śm.) i Anielę Chorosiów. 
Wtorek 31.08.     
7:00 + Hannę Kosecką.    
8:30 + Zdzisława Wołowicza.    
18:00 + Piotra Bardyszewskiego (10 r. śm.) 
Środa 1.09. Bł. Bronisławy, dziewicy 
6:30 + Marka i Mariana Strzemińskich (1 greg.). 
7:00 + rodziców Bronisława (34 r. śm.) i Helenę (3 
r. śm.) Sygów.    
7:00 + Stanisława (m) Kulma (20 r. śm.). 
7:00 + Zdzisława Wołowicza.    
8:30 W intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli i 
wszystkich pracowników oświaty na rozpoczęcie 
nowego Roku Szkolnego. 
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
O Boże błog. dla Anny i Stefana z okazji ich uro-
dzin
+ Stefana Parafińczuka oraz cr. Parafińczuków i 
Romaniuków.
+ Bronisławę Zawadzką.
+ Hannę Kosecką.
+ Zdzisława (m) Ignut (30 dzien po śm.).
+ Helenę, Piotra, Marię i Wincentego Markiewicz.
Czwartek 2.09.     
6:30 + Marka i Mariana Strzemińskich  (2 greg.). 
7:00 + Stefana Traczyka.    

7:00 + Stefana Kondeja i Stefana Czyżewskiego (6 
r. śm.).    
7:00 + Franciszka Witaka (20 r. śm.). 
8:30 + Stefana i Aleksandrę Ornochów. 
18:00 + Stanisławę i Mikołaja (18 r. śm.) Kostek. 
Piątek 3.09. Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i 
doktora Kościoła    
6:30 + Hannę Kosecką.    
7:00 + Marka i Mariana Strzemińskich 
(3 greg.).    
7:00 + Rozalię i Józefa Kurdej, Stefanię i Stanisła-
wa Żołądek.    
8:30 + Zdzisława Wołowicza.    
16:30 + Dariusza (21 r. śm.), cr. Misztal, Moch i 
Chwałek.    
18:00 Zbiorowa:
Dz.-bł. w 26 r. ślubu Małgorzaty i Wiesława Za-
wadków z prośbą o Boże błog. dla Jubilatów i ich 
dzieci.
+ Władysława, Franciszkę i Jana Serżysko i ich 
rodziców. 
+ Monikę Mongird (2 r. śm.). 
+ Stefanię, Feliksa i Felicję Sitek.    
Sobota 4.09.     
6:30 + Marka i Mariana Strzemińskich 
(4 greg.).    
7:00 + Wandę Lech    
7:00 + Stefana i Grażynę.     
8:30 + Wiktorię, Danutę, Antoniego i Stanisława 
Cholewickich.     
14:00 Ślub: Katarzyna Wróbel – Konrad Huryn. 
17:00 Ślub: Anna Napiórkowska – Leszek Sałaciń-
ski.    
18:00 Zbiorowa:
Dz. – bł. w 59 r. ślubu pp. Reginy i Mariana Paro-
lów z prośbą o bł. Boże dla całej rodziny.
Dz. – bł. w 15 r. ślubu pp. Jolanty i Konrada Uzar-
skich z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i dzieci.
Dz.-bł. za uczestników Pielgrzymki Rowerowej do 
Wilna oraz za dobroczyńców tej Pielgrzymki.
+ Juliusza i Teodozję Sarba.
+ Elżbietę Osińską  (miesiąc po śm.).
+ Stefana (m) i Zbigniewa Górskich, Tadeusza Baj-
kowskiego i jego rodziców. 
Niedziela 5.09. – 23 niedziela zwykła 
7:00 + Marka i Mariana Strzemińskich 
(5 greg.).    
7:00 + Halinę, Mariana, Józefę, Benedykta i Edwar-
da Ciesielskich, Józefę i Michała Wojdów. 
8:30 + Stanisława Orła.    



  

10:00 + Marię Sierpińską (im.), Mieczysława Sier-
pińskiego, Józefa i Małgorzatę Sokolików. 
11:30 + Bronisława Zalewskiego (im.), rodziców 
Stanisława, Józefę, Andrzeja i Zygmunta Kosie-
radzkich.     
13:00 Za Parafian  -  SUMA ODPUSTOWA 
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII   
+ Alicję (10 r. śm.)    
18:00 + Mariannę, Andrzeja, Bolesława, Janinę, 
Jadwigę, Józefa, Anastazję i Danusię z rodziny 
Drągów i Charchułów.

Ogłoszenia duszpasterskie 29.08.2010. 
22 Niedziela zwykła 

Uroczystość Odpustowa 
wW Apelu Jasnogórskim, którego na-

uczył nas Prymas Stefan Wyszyński, śpie-
wamy: „Jestem przy Tobie, pamiętam, 
czuwam...” Słowa te wyrażają wolę wier-
nego trwania przy Maryi. Ona ze swej 
strony nieustannie powtarza nam jedno 
polecenie: „Zróbcie wszystko, cokol-
wiek Syn mój wam powie”. Przyjmijmy 
je zwłaszcza dzisiaj, w Uroczystość pa-
tronalną naszej parafii p.w. Matki Bożej 
Częstochowskiej, jako ważne pouczenie 
naszej Matki. 
wGłówna Msza św. odpustowa – Suma 

o godz. 13.00. Odprawi ją i wygłosi 
okolicznościowe kazanie ks. Arkadiusz 
Sosna – prowincjał Instytutu Ojców 
Szensztackich z Józefowa - Błot. Po su-
mie tradycyjna procesja wokół kościoła. 
Zapraszamy wszystkich na do udziału we 
Mszy św. i procesji. Po procesji nastąpi 
odsłonięcie Figury Jezusa i Józefa, która 
w ten sposób już na stałe znajdzie swo-
je miejsce przy kościele. A potem Festyn 
Rodzinny – chcemy spotkać się wspólnej 
zabawie. Przewidziano wiele atrakcji dla 
dzieci i dorosłych: strażacka grochówka, 
specjalnie przygotowany smalec z ogór-

kiem, pokaz ratownictwa drogowego, 
konkurs ciast wypiekanych przez panie 
(i panów?), zabawy organizowane przez 
harcerzy, inne zabawy dla dzieci, m.in. 
pompowana zjeżdżalnia, kucyki, malo-
wanie twarzy itp. O godz. 19.00 Gwiaz-
da Wieczoru – występ Zespołu BENE. 
Serdecznie zapraszamy.
w1 września (we środę) mija 71 lat 

od wybuchu II Wojny Światowej. Naszą 
powinnością jest pamiętać o poległych w 
obronie Ojczyzny na frontach i w obo-
zach  oraz o pomordowanych przez braci 
po skończonej wojnie w więzieniach  po-
litycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich 
życia nie była daremna. Jak co roku 1 
września zapraszamy na nasz cmentarz. 
O godz. 16.30 przy Pomniku Bohate-
rów Września na starej części cmentarza 
Władze Samorządowe naszego miasta or-
ganizują program artystyczny i złożenie 
kwiatów, a o 17.00 Msza św. przy kapli-
cy na nowej części cmentarza w intencji 
poległych podczas II Wojny Światowej. 
Zapraszamy poczty sztandarowe, harce-
rzy i wszystkich mieszkańców Józefowa 
na nasz cmentarz grzebalny. 
wDobiegają końca wakacje. Pomyśl-

my o dobrym przygotowaniu dzieci i 
młodzieży do nowego roku szkolnego i 
katechetycznego przez spotkanie z prze-
baczającym Panem w sakramencie po-
jednania.
wW środę, 1 września rozpoczęcie 

nowego roku szkolnego. Weźmy udział 
we Mszy Świętej o godz. 8.30 z prośbą o 
błogosławieństwo w nowym roku.
wOd 1 września będzie również odpra-

wiana codzienna Msza św. o godz. 6.30.
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wW tym tygodniu przeżywać będzie-
my: w czwartek, 2 września – pierwszy 
czwartek miesiąca, dzień wspomnienia 
ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa 
oraz modlitwy o nowe powołania do ka-
płaństwa i życia zakonnego; w piątek, 3 
września – pierwszy piątek miesiąca, w 
którym przyjmujemy Komunię Świętą 
wynagradzającą za grzechy nasze i innych 
ludzi; w sobotę, 4 września – pierwszą so-
botę miesiąca, poświęcony modlitwie do 
Matki Najświętszej.
wW piątek 3 września spotkanie Ru-

chu Światło-Życie, początek roku forma-
cyjnego na mszy św. o g. 18:00
wW sobotę, 4 września zapraszamy: 
– wszystkich ministrantów i lektorów 

oraz kandydatów na ministrantów (kl. 
III) na pierwszą zbiórkę po wakacjach o 
godz. 9:30.

–wszystkie bielanki oraz dziewczęta, 
które chciałyby aktywnie uczestniczyć w 
liturgii na spotkanie o godz. 10:00
wZa tydzień I niedziela miesiąca: po 

Mszy św. o godz. 13.00 adoracja Najśw. 
Sakramentu, procesja i spotkanie Kół 
Żywego Różańca, a o godz. 17.00 w 
salce na plebani spotkanie dla rodziców 
i rodziców chrzestnych przed chrztem 
dzieci.
w11 września (w sobotę) wyruszy z 

naszej parafii jednodniowa pielgrzymka 
autokarowa do Częstochowy – już dziś 
można zapisywać się w zakrystii lub w 
kancelarii. Koszt 35 zł/os.

W tym tygodniu przypada liturgiczne 
wspomnienie:

w środę 1 września świętej Bronisławy, 
norbertanki, często rozważającej mękę na-
szego Pana, co zbliżało ją do Chrystusa. 
Oby była patronką nowego roku szkol-
nego i katechetycznego, przyciągającą do 
Chrystusa młodzież; 

w piątek 3 września świętego Grzegorza 
Wielkiego, papieża żyjącego w VI wieku, 
miłośnika i reformatora liturgii. Niech 
on będzie naszym mistrzem w poznaniu 
i ukochaniu Mszy Świętej.  

Nakłoń, Panie, ucho swoje i wysłu-
chaj mnie... Ty skłaniasz ucho, jeśli ja 
nie podnoszę głowy. Ty zbliżasz się do 
tego, kto się uniża, oddalasz się zaś od 
tego, kto się wywyższa, chyba że cho-
dzi o tego, kogo Ty wywyższasz, po-
nieważ naprzód sam się upokorzył. O 
Boże, Ty skłaniasz więc ku nam swo-
je ucho. Jesteś na wysokościach, my 
na niskościach. Ty jesteś na wysoko-
ści, my na niskości, lecz nie jesteśmy 
opuszczeni... Okazałeś nam bowiem 
swoją miłość, bo gdyśmy jeszcze byli 
prawdziwie grzesznikami, Chrystus 
umarł za nas...

Nakłoń, Panie, swoje ucho i wysłu-
chaj mnie, bo jestem nędzny i ubogi. 
Nie skłaniasz ucha ku bogaczowi, lecz 
raczej ku nędznemu i ubogiemu, czyli 
pokornemu i ku temu, kto takim się 
uznaje; ku temu, kto potrzebuje miło-
sierdzia, a nie ku temu, kto jest syty i 
chełpi się, jak gdyby mu nic nie brako-
wało (św. Augustyn).


