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PIERWSZE CZYTANIEAm 6,1a.4-7 
Lekkomyślność bogaczy
Czytanie z Księgi proroka Amosa
To mówi Pan wszechmogący: „Biada beztroskim 
na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na 
łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywa-
nach; jedzą jagnięta z trzody i cielęta ze środka 
obory. Fałszywie śpiewają przy dźwiękach har-
fy i jak Dawid obmyślają sobie instrumenty do 
grania. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem 
się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem 
domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na 
czele wygnańców, a zniknie krzykliwe grono hu-
laków”. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 146,6c-7.8-
9a.9bc-10
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. 
DRUGIE CZYTANIE 1 Tm 6,11-16 
Zachować przykazanie nieskalane aż do przyj-
ścia Chrystusa
Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła 
Apostoła do Tymoteusza
Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwo-
ścią, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, 
łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wia-
rę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś po-
wołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec 
wielu świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który 
ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, Tego, który 
złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś 
zachował przykazanie nieskalane bez zarzutu aż 
do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystu-
sa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony 
i jedyny Władca, Król królujących i Pan panują-
cych, jedyny, mający nieśmiertelność, który za-
mieszkuje światłość niedostępną, którego żaden 

Parafia

Matki Bożej Częstochowskiej

w Józefowie

z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu 
cześć i moc wiekuista. Amen. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 16,19-31 
Przypowieść o bogaczu i Łazarzu
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus powiedział do faryzeuszów: „Żył pewien 
człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bi-
sior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy 
jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imie-
niem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami 
ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały 
jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanie-
śli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i 
został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony 
w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abra-
hama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: »Ojcze 
Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; 
niech koniec swego palca umoczy w wodzie i 
ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym 
płomieniu«. Lecz Abraham odrzekł: »Wspomnij, 
synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Ła-
zarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje po-
ciechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między 
nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że 
nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może 
ani stamtąd do nas się przedostać«. Tamten rzekł: 
»Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mo-
jego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich 
przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce 
męki«. Lecz Abraham odparł: »Mają Mojżesza i 
Proroków, niechże ich słuchają«. Tamten odrzekł: 
»Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umar-
łych poszedł do nich, to się nawrócą«. Odpowie-
dział mu: »Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, 
to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą«”. 
Oto słowo Pańskie.



Pn Hi 1,6-22; Ps 17,1-3.6-7; Mk 10,45; Łk 
9,46-50 /Wt Hi 3,1-3.11-17.20-23; Ps 88,2-
8; Mk 10,45; Łk 9,51-56 /Śr Dn 7,9-10.13-14 
(Ap 12,7-12a); Ps 138,1-5; Ps 103,21; J 1,47-
51 /Cz Hi 19,21-27; Ps 27,7-9.13-14; Mk 
1,15; Łk 10,1-12 /Pt Hi 38,1.12-21;40,3-5; Ps 
139,1-3.7-10.13-14; Ps 95.8ab; Łk 10,13-16 
/So Wj 23,20-23; Ps 91,1-6.10-11; Ps 103,21; 
Mt 18,1-5.10 /Ndz Ha 1,2-3;2,2-4 2 Tm 1,6-
8.13-14  Łk 17,5-10.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 26.09. – 26 n. zwykła 
7:00 + Marka i Mariana Strzemińskich (Gr. 26)
8:30 Dz.-bł. w 12 r. ślubu Urszuli i Dariusza Ta-
larków z prośbą o bł. dla Jubilatów i syna Kac-
pra.
10:00 + Stanisława (8 r. śm.), Bronisławę i Kon-
stantego Skwarków.
11:30 + Łucję i Stanisława Orłów.
13:00 Za Parafian. 
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 + Marię, Juliana i Andrzeja Janczewskich.
Poniedziałek 27.09. 
6:30 + Marka i Mariana Strzemińskich (Gr. 27)
7:00 + Henryka Szostaka.
7:00 + Anielę i Jana Krysiaków i ich rodziców.
8:30 
18:00 + Anielę, Tadeusza, Włodzimierza, Danutę 
Miłodrowskich.
Wtorek 28.09. 
6:30 + Marka i Mariana Strzemińskich (Gr. 28)
7:00 + Henryka Szostaka.
8:30 
18:00 + Henryka (9 r. śm.) i Piotra (2 r.śm.) Pa-
rzyńskich.
Środa 29.09. 
6:30 + Marka i Mariana Strzemińskich (Gr. 29)
7:00 + Henryka Szostaka.
8:30 + Wiesława Chojnackiego, Józefę i Tade-
usza Chojnackich, Jana i Władysława Sadow-
skich.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Michała Wójcika. + Wacława Kamińskiego. 
+ Mariannę Stelmaszewską (7 r. śm.), Jana i Ta-
deusza Stelmaszewskich.
Czwartek 30.09. 

6:30 
7:00 + Marka i Mariana Strzemińskich (Gr. 30)
7:00 + Marię Batory (15 r. śm.)
8:30 + Andrzeja Gębickiego (mies. po pog.)
18:00 + Władysława Auguścińskiego (28 r. 
śm.).
Piątek 1.10. 
6:30 
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 1).
7:00 O bł. Boże i opiekę MB dla Franciszka Żyw-
ka (22 r. ur.).
8:30 
16:30 W intencji Rodziców (po śm. córki Jagody 
Irek).
18:00 ZBIOROWA.
Za wszystkich kapłanów naszej parafii oraz mi-
sjonarzy (int. KŻR św. Teresy od. Dz. J.).
+ Czesławę Skłodowską i Feliksa Skłodowskie-
go.
Sobota 2.10.  
6:30 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 2).
7:00 + Mariannę i Juliana Więckowskich, cr. 
Więckowskich i Salwów.
7:00 + Władysławę i Mieczysława Pielaków, Sta-
nisławę Gawryś, cr. Pielaków i Gawrysiów.
8:30 + Stanisława i Rozalię Ornochów, Mariannę 
i Władysława Parolów.
16:00 Ślub: Marcin Skorupka – Adrianna Wrzo-
ła.
18:00 ZBIOROWA.
O bł. Boże dla Tomasza (18 r. ur.) oraz dla cr.
+ Justynę (6 r. śm.) i ojca Krzysztofa Klotzów, cr. 
Klotzów i Hądzyńskich.
Niedziela 3.09. – 27 n. zwykła 
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 3).
7:00 + Czesława i Halinę Olechnowiczów.
8:30 O bł. Boże dla Pawła i Krzysztofa (w rocz. 
urodzin).
10:00 + Władysława Krajewskiego.
11:30 + Henryka Zalewskiego (11 r. śm.).
13:00 Za Parafian. 
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
Dz.-bł. w 6 r. ślubu Joanny i Bogdana oraz 12 
r. ślubu Moniki i Arkadiusza z prośbą o bł. dla 
Jubilatów i cr.
18:00 + Mieczysława (12 r. śm.) i Stanisławę (2 
r. śm.) Opolskich.



Ogłoszenia duszpasterskie 26.09.2010. 
26 Niedziela zwykła 

wW przypowieści o biednym Łazarzu i 
bogaczu Jezus wezwał nas do słuchania pro-
roków, a więc ludzi wybranych przez Niego, 
by przekazywali Bożą wolę. Dziś funkcję pro-
rocką realizuje się przez codzienne nauczanie 
Kościoła, które słyszymy także podczas każdej 
niedzielnej Eucharystii. Prośmy Pana, by to 
Jego wezwanie nie pozostało bez echa z naszej 
strony.
wOd piątku rozpoczynają się nabożeństwa 

różańcowe. Przypominamy, że za odmówienie 
jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w 
sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. 
Zapraszamy do naszej świątyni na różaniec – 
będzie odmawiany codziennie (również w nie-
dziele) o godz. 17.15. Tych zaś, którym trud-
niej dotrzeć do kościoła,  prosimy o wspólne 
odmawianie różańca w domach. W naszych 
modlitwach  pamiętajmy o studentach rozpo-
czynających rok akademicki.
wW tym tygodniu będziemy przeżywać 

pierwszy piątek miesiąca i pierwszą sobotę 
miesiąca. 1 października (w pierwszy piątek), 
popołudniowa spowiedź od godz. 16.00 oraz 
dodatkowa Msza św. dla dzieci o godz. 16.30. 
wNajbliższa niedziela to I Niedziela Mie-

siąca. Po Mszy św. o godz. 13.00 Procesja i po-
tem spotkanie Kół Żywego Różańca. O godz. 
17.00 w salce na plebani konferencja dla ro-
dziców i chrzestnych przed chrztem dziecka.
wKończą się zapisy u ks. Adama na przy-

gotowanie do Sakramentu Bierzmowania. 
Dorośli, którzy pragnęliby przystąpić do tego 
sakramentu rozpoczną przygotowanie pod 
koniec stycznia 2011 r.
w28 września, we wtorek o godz. 19:30 

rozpoczyna się w naszej parafii Kurs Przed-
małżeński.
wTydzień temu zebraliśmy na pomnik Słu-

gi Bożego Jana Pawła II 9110 zł. Wciąż jesz-
cze zachęcamy do składania ofiar indywidu-
alnych na ten szlachetny cel. W niedzielę 17 

października podczas Mszy św. o godz. 13.00 
pragniemy odsłonić pomnik tego wielkiego 
Polaka oraz uroczyście przyjąć w naszej parafii 
relikwie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Już teraz 
zapraszamy na tę uroczystość.
wW naszej parafii jest czynna poradnia psy-

chologiczna. Konsultacje z Panią psycholog 
odbywają się w każdy wtorek od godz. 19:00 
do 20:00. Poradnia jest bezpłatna.
wStowarzyszenia Forum Chrześcijańskie 

zaprasza dzieci do korzystania z zajęć organi-
zowanych świetlicy działającej przy naszej pa-
rafii w Józefowie. Świetlica będzie czynna  od 
29 .09.2010 roku, w dniach środa, czwartek i 
piątek w godzinach od 14..00 do 18.00. Cie-
kawe zajęcia różnego typu będą się odbywały 
pod opieką kadry pedagogicznej. Będzie moż-
liwość skorzystania z nauki języka angielskie-
go, zajęć wyrównawczych  oraz nauki tańca. 
Wszystkich chętnych prosimy o zapisywanie 
się na poszczególne zajęcia. Dzieci otrzymają 
także podwieczorek. Serdecznie zapraszamy. 
w„Harcerze ze Szczepu w Józefowie ogła-

szają nabór do drużyny. Tym samym zaprasza-
ją dzieci w wieku 10-13 lat na Grę Terenową,  
która odbędzie się w sobotę, 2 października 
2010. Więcej informacji w gablocie i przy sto-
liku przed kościołem.”
wSzczególnie bogaty jest kalendarz litur-

giczny tego tygodnia. Będziemy wspominać:
w poniedziałek, 27 września – świętego Win-

centego ŕ Paulo, wielkiego apostoła ubogich, za-
łożyciela zgromadzenia księży misjonarzy i sióstr 
miłosierdzia, do dziś posługujących ubogim;

we wtorek, 28 września – świętego Wacława, 
patrona Czech. Jako król z wielkim zaangażo-
waniem umacniał wiarę naszych południowych 
sąsiadów. Został zamordowany na polecenie wła-
snego brata;

w środę, 29 września, Archaniołów Michała, 
Gabriela i Rafała, a więc aniołów znanych nam z 
imienia, którzy mieli do wypełnienia ważne mi-
sje zlecone przez Boga;

w czwartek, 30 września świętego Hieronima, 
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wybitnego znawcy i tłumacza Pisma Świętego 
na język łaciński, niegdyś używany w Kościele. 
Święty Hieronim uważał, że nieznajomość Pisma 
Świętego jest nieznajomością Chrystusa i jako 
taka jest nie do zaakceptowania u ludzi religij-
nych;

w piątek, 1 października –wspomnienie świę-
tej Teresy od Dzieciątka Jezus, zwanej „Małą Te-
reską”. Od dzieciństwa pragnęła wstąpić do Kar-
melu, by całkowicie oddać się posłudze modlitwy 
za cały Kościół. Zawdzięczamy jej „małą drogę” 
– wspaniały przewodnik po miłości. 

w sobotę, 2 października – wspomnienie 
świętych Aniołów Stróżów.

„OTRZYMAŁEŚ SWOJE DOBRA...”
Pierwszy wniosek, jaki zwykło się wyciągać z 

tej Ewangelii jest taki, że biedni pójdą do nieba, a 
bogaci do piekła. Jest to bardzo wygodny sposób 
tłumaczenia sobie niesprawiedliwości społecznej: 
co prawda teraz mam źle, ale po śmierci będę miał 
dobrze. Człowiek czuje się zwolniony od wysiłku 
i dowartościowany nadzieją szczęśliwej przyszo-
ści. A jeśli dojdzie do tego wizja kary dla bogatych 
– to już nawet teraz czuje się zupełnie szczęśliwy. 
Przypowieść ta może więc działać jako swoiste 
opium, uśmierzające ból egzystencji w nędzy.

Czy jednak można posądzać Jezusa o tak ni-
skie pobudki? Na pewno nie to miał na myśli. 
Badania biblijne wykazują, że Jezus zaczerpnął 
jedynie pewien znany ówcześnie motyw fabular-
ny, aby tchnąć w niego nową treść i znaczenie. 
Idea tu zawarta przewija się przez całe nauczanie 
Jezusa i polega głównie na tym, że dobra ma-
terialne nie mogą być wartością absolutną, nie 
mogą zastąpić Boga. Powinny także być używa-
ne zgodnie z pewnymi etycznymi zasadami, czyli 
podporządkowane Bogu. Nigdzie w Ewangelii nie 
są potępione bogactwa same w sobie, a jedynie 
niewłaściwe ich użytkowanie przez bogaczy. Nie 
jest też gloryfikowana nędza, jako taka, lecz ubó-
stwo w duchu, albo lepiej – duch ubóstwa. 

Na czym więc polega wina bogaczy? Na grze-
chu pychy i zbytniej pewności siebie, która rodzi 

się wtedy, gdy człowiek lokuje swoje nadzieje w 
materialnym dostatku. To właśnie bogactwa sta-
ją się dla bogacza gwarancją dobrego samopo-
czucia, źródłem sensu życia, ostatecznym celem 
wszelkich zabiegów i centrum uwagi. Bogactwo 
potrafi człowieka zagarnąć w niewolę, wydając 
na łup chciwości i nieopanowanego pomnaża-
nia dóbr. Potrafi oślepić, zamieniając w egostę, 
zapatrzonego tylko w swoją własność. Potrafi 
oszukać, obiecując spełnienie wszelkich zachcia-
nek, ale za cenę rezygnacji z miłości i wieczno-
ści. Bogacz redukuje swoje aspiracje, pragnienia, 
poczucie własnej wartości i godności, tylko do 
zawartości swojego konta bankowego. Bóg, zba-
wienie, człowieczeństwo, miłość, głębia osobo-
wości, nie mówiąc już o bezinteresowności czy 
poczuciu wdzięczności – dla bogacza nie istnieją. 
Dla bogacza bogiem jest pieniądz, celem życia 
– jego pomnażanie, a namiastką zbawienia – po-
siadanie. 

Żebrak natomiast nie ma nic, poza chorobą i 
udręką. Oczywiście, nie jest to jeszcze żadna za-
sługa ani wartość godna zalecenia. Dopiero duch 
ubóstwa, czyli wewnętrzna wolność od żądzy po-
siadania, jest cnotą. Ewangelia nie mówi, że Ła-
zarz taki był, ale jeśli został zbawiony, to dlatego, 
że po śmierci osiągnął to, na co przez całe życie 
był zdany: miłosierdzie i łaskę. On musiał pragnąć 
Boga, bo na nic innego nie mógł liczyć. Musiał 
wierzyć i ufać, bo bez tego jego życie nie miało-
by żadnego sensu. Na tym polega duch ubóstwa 
i szczęśliwy człowiek, który nabywa go nie pod 
przymusem, gdy nic nie posiada, ale i wtedy, gdy 
mu się dobrze wiedzie.

Pozostaje jeszcze kwestia wyboru i odpowie-
dzialności. Sumienie, prawo moralne, życiowe 
doświadczenie, nawet mądrość literatury, jedno-
znacznie pouczają nas o konsekwencjach pychy, 
ułudzie bogactwa i nieuchronności śmierci. Nikt 
więc nie może tłumaczyć się niewiedzą. I jeśli ktoś 
tej przestrogi nie przyjmie, może mieć pretensje 
tylko do siebie. I do swojej głupoty, która zazwy-
czaj podąża tuż za bogactwem. Może więc warto 
cześć dóbr zainwestować w nabycie mądrości?

Ks. Mariusz Pohl


