Parafia
Matki Bożej Częstochowskiej
w Józefowie
Biuletyn niedzielny

XXVII Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Ha 1,2-3;2,2-4
Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności
Czytanie z Księgi proroka Habakuka
Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie
wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: ”Krzywda
mi się dzieje”, a Ty nie pomagasz? Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede
mną, powstają spory, wybuchają waśnie.
I odpowiedział Pan tymi słowami: ”Zapisz
widzenie, na tablicach wyryj, by można było
łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas
oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie
nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo
w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto
zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności”.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 95,1-2.67ab.7c-9
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
DRUGIE CZYTANIE 2 Tm 1,6-8.13-14
Nie dał nam Bóg ducha bojaźni
Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła
Apostoła do Tymoteusza
Najdroższy:
Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie
moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha
bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana
naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział
w trudach i przeciwnościach znoszonych dla
Ewangelii według danej mocy Boga.
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Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie,
miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą
Ducha Świętego, który w nas mieszka. Oto
słowo Boże.
EWANGELIA Łk 17,5-10
Służyć z pokorą
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Apostołowie prosili Pana: ”Przymnóż nam
wiary”. Pan rzekł: ”Gdybyście mieli wiarę jak
ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: »Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w
morze«, a byłaby wam posłuszna.
Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie,
powie mu, gdy on wróci z pola: »Pójdź i siądź
do stołu«? Czy nie powie mu raczej: »Przygotuj
mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem
i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił«? Czy
dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu
polecono?
Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co
wam polecono: »Słudzy nieużyteczni jesteśmy;
wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać«”.
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 88,28; 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 139,13.7-10.13-14; 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 1,6-8.1314 Łk 17,5-10

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 03.09. – 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.
Poniedziałek 4.10. – Św. Franciszka z Asyżu
6:30		
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 4).
7:00 + Jerzego Michalskiego.
8:30 + Ryszarda Domańskiego.
18:00 O bł. Boże dla Włodzimierza.
Wtorek 5.10. – Św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy
6:30 + Alinę Kledyńską (1 r. śm.).
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 5).
7:00 + Stanisława Marciniaka (1 r. śm.).
8:30 + Walentego Dziekańskiego 9 mies. po
pog).
18:00 + Tomasza, Sabinę oraz Waldemara Kozłowskich; Anielę Wrzesień, Marię Szmytt.
+ Ryszarda Domańskiego.
Środa 6.10.
6:30		
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 6).
8:30		
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Dz.-bł. w 18 r. urodzin Aleksandry Ściegosz.
+ Józefa, Henryka, Polikarpa, Edwarda, Jana i
cr. Peplaków i Sudakowskich.
+ Krystynę (15 r. śm.), Ryszarda Fink-Finowickich.
+ Irenę i Leopolda Dindorfów, Augustyna Kotyczkę.
+ Ryszarda Domańskiego.
+ Zmarłe Członkinie KŻR św. Kingi.

Czwartek 7.10. – Najśw. Maryi Panny Różańcowej
6:30 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 7).
7:00 O powołania do ZGR. SS Dominikanek.
7:00 + Tadeusza Soszkę (1 r. śm.).
8:30 + Edwarda Wałachowskiego.
18:00 + Stanisława Grudnia (2 r. śm.).
+ Ryszarda Domańskiego.
Piątek 8.10. – Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa
6:30 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 8).
7:00 Za dobroczyńców SS Dominikanek.
7:00 O bł. Boże i wszelkie łaski oraz opiekę MB
dla Dawida Żywka (25 r. ur.).
7:00 + Rajmunda Szymczaka (mies. po śm.)
7:00 + Ryszarda Domańskiego.
8:30 + Cr. Dominowskich.
18:00 + Stanisława Frelka.
Sobota 9.10.
6:30 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 9).
7:00 Za misje i misjonarki Zgr. SS Dominikanek.
7:00 + Antoniego Jocher (10 r. śm.).
8:30 + Helenę (10 r. śm.) i mikołaja Figielów.
15:00 Ślub: Adam Stępień – Magdalena Okoń.
16:00 Ślub: Michał Wasowski – Ewa Miśko.
18:00 + Aleksandrę i Zygmunta Niesłuchowskich.
Niedziela 10.09. – 28 n. zwykła
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 10).
7:00 + Genowefę Roguską, Jana Balińskiego i
cr. Roguskich, Balińskich, Zalewskich.
7:00 Dz. bł.. Haliny i Wacława Toczyłowskich z
prośbą o wszelkie łaski dla Jubilatów i cr.
8:30 Dz.-bł. w 45 r. ślubu Andrzeja i Danieli z
prośbą o bł. Boże dla Jubilatów, dzieci i wnuków.
10:00 + Genowefę i Wacława Kowalskich, ich
rodziców i rodzeństwo.
11:30 + Franciszka i Mariannę Chmielaków.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII.
18:00 + Krystynę (20 r. śm.) i Władysława Galasów, Pawła Laseckiego, cr. Dudzickich, Ryszarda Puchę.

Ogłoszenia duszpasterskie 03.10.2010.
27 Niedziela zwykła
wNiech zapadnie w nasze serca prośba
apostołów, którą dziś słyszeliśmy: „Panie,
przymnóż nam wiary”. Starajmy się także
iść za głosem tej prośby i podejmijmy starania o umocnienie i ugruntowanie naszej
wiary.
wDzisiejsza niedziela jest obchodzona
jako Niedziela Miłosierdzia. Rozpoczyna
ona Tydzień Miłosierdzia. Zawsze chętnie
korzystamy z Bożego miłosierdzia, ale Bóg
chce, żebyśmy też byli w świecie Jego narzędziami w czynieniu miłosierdzia wobec
innych. Ofiary zbierane dzisiaj na tacę są
przeznaczone na fundusz Caritas naszej diecezji.
wDzisiaj przypada I Niedziela Miesiąca.
Po Mszy św. o godz. 13.00 Adoracja Najśw.
Sakramentu i Procesja, a o godz. 17.00 w
salce na plebani konferencja dla rodziców i
chrzestnych przed chrztem dziecka. Spotkanie Kół Żywego Różańca w tym miesiącu
wyjątkowo za tydzień, po Mszy św. o godz.
13.00.
wRozpoczął się miesiąc modlitwy różańcowej. Odmawiajmy różaniec indywidualnie i w rodzinach. Skorzystajmy także z
zaproszenia na wspólnotowe rozważanie tajemnic różańcowych podczas nabożeństwa
październikowego. W naszej świątyni różaniec jest odmawiany codziennie (również w
niedziele) o godz. 17.15.
w28 września, we wtorek o godz. 19:30
rozpoczął się w naszej parafii Kurs Przedmałżeński.
wJak widzimy został wykonany (i tymczasowo umieszczony w kościele) pomnik
Sługi Bożego Jana Pawła II. Trzeba to podkreślić, że ostatnio wiele parafii kupiło i
wystawiło pomniki ze sztucznego tworzy-

wa (które postoją niewiele lat). My chcemy
być wierni wiekom minionym i fundujemy
naszemu wielkiemu Rodakowi pomnik
z brązu, który nie poddaje się upływowi
czasu. W najbliższym czasie zostanie on
umieszczony na przygotowanym miejscu, a
uroczyste odsłonięcie nastąpi w niedzielę za
dwa tygodnie – 17 października – podczas
Mszy św. o godz. 13.00. W tym też dniu
pragniemy przyjąć w naszej parafii relikwie
bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Już teraz zapraszamy na tę uroczystość.
wSchola młodzieżowa zaprasza chętnych
do wspólnego śpiewania; próby w każdą
niedzielę o godz. 8:30
wW niedzielę za tydzień będziemy przeżywać Dzień Papieski. Będzie to również
okazja, by wesprzeć finansowo Fundację
Dzieło Nowego Tysiąclecia. Po Mszach św.
przed kościołem będą zbierane do puszek
ofiary na ten szczytny cel.
W kalendarzu liturgicznym obecnego tygodnia widnieją wspomnienia:
w poniedziałek, 4 października – świętego Franciszka z Asyżu, autora znanej
modlitwy o pokój, w której prosi się, by Bóg
uczynił z nas narzędzia pokoju;
we wtorek, 5 października – świętej
Faustyny Kowalskiej, apostołki Miłosierdzia
Bożego. Zawdzięczamy jej przypomnienie
prawdy o nieodwołalnej miłości Boga do
człowieka;
w czwartek, 7 października – Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, wspomnienie
ustanowione na pamiątkę zwycięskiej bitwy
pod Lepanto;
w sobotę, 9 października – świętego Wincentego Kadłubka, biskupa, który jednak
zrzekł się tego urzędu i osiadł w klasztorze
cystersów w Jędrzejowie. Jest autorem Kroniki polskiej, czyli pierwszej historii Polski.

PRZYMNÓŻ NAM WIARY
Skończył studia, założył rodzinę, ceniono go w
pracy. Dziś prawie że nie wychodzi z mieszkania.
Chory, opuszczony przez żonę, dzieci i kolegów,
szuka zapomnienia w butelce. Kiedy się upije,
mówi o swoim nieszczęściu. Jego wyznań słucha opiekująca się nim siostra. Gdy wytrzeźwiał,
postawiła mu pytanie: „A czy ja jestem szczęśliwa mając takiego brata?”. Odpowiedział z nutą
smutku: „Tak, ponieważ ty masz wiarę”. W tej
odpowiedzi zawarł wyznanie swego najgłębszego
nieszczęścia. Nie jest nim ani choroba, ani rozbite
małżeństwo, brak rodziny, kolegów, nałóg — jest
nim brak wiary.
Rzadko kto odkrywa wielkość skarbu wiary.
Rzadko kto dostrzega ścisły związek istniejący
między szczęściem a zawierzeniem. Podświadomie wyczuwamy, że do szczęścia jest potrzebny
ktoś, komu można zawierzyć, lecz rzadko kiedy
szukamy oparcia w Bogu. Ludzie zawodzą, nawet
wtedy gdy są pełni dobrej woli, zawodzą z racji
swej słabości, ograniczoności, bezradności. Jedynie Bóg nie zawodzi. Jemu można zawierzyć
całkowicie.
Często się sądzi, że wiara jest darem na wzór
upominku imieninowego. Tymczasem wiara to
trudne dzieło budowania zaufania. Z doskonaleniem wiary jest podobnie jak z budową połączenia między dwoma brzegami szerokiej i głębokiej
rzeki. Pierwszy kontakt mieszkańców jednego i
drugiego brzegu może mieć miejsce przy pomocy łodzi — ale nie jest to jeszcze połączenie. Ono
może się dokonać przy pomocy fal radiowych lub
telefonu, lecz jest to jedynie połączenie słowne. Tą
drogą nic poza wiadomościami nie można przekazać. Prawdziwe połączenie dwu brzegów można
osiągnąć dopiero przy pomocy kładki. Chcąc jednak przekazywać z jednego brzegu na drugi coś
ciężkiego, potrzebny jest solidny most. O zaufaniu
można mówić dopiero w chwili decyzji na budowę kładki. Jest to połączenie stałe. Od kładki do
budowy solidnego mostu droga jednak daleka i
trud niemały.
Obraz ten można zastosować zarówno w odniesieniu do doskonalenia zaufania drugiemu

człowiekowi, jak i w odniesieniu do zawierzenia
Bogu. Różnica polega jedynie na tym, że w zaufaniu człowiekowi most może być zniszczony
zarówno z mojej, jak i z jego strony, natomiast
w wypadku zawierzenia Bogu, może być zerwany wyłącznie przeze mnie. Bóg nigdy nie zawodzi,
Jego brzeg jest zawsze w stu procentach pewny.
Każdy, kto zwraca się razem z Apostołami do
Chrystusa z prośbą: „Panie, przymnóż nam wiary”, wyraża tym samym gotowość podjęcia pracy przy budowie mostu zaufania między sobą a
Bogiem. Dokonuje się to zazwyczaj po pewnym
okresie doraźnych kontaktów, w których Bóg
wzywa do podjęcia prac nad doskonaleniem tego
połączenia. Budowa solidnego mostu zaufania
jest zawsze dziełem całożyciowym i tylko ten, kto
wytrwa w jego budowie, odkrywa w momencie
śmierci, że udało mu się połączyć doczesność z
wiecznością, że przeniósł prawdziwy skarb doczesności w wieczność.
Modlitwa Apostołów jest prośbą, by Chrystus
niepewną kładkę ich wiary pomógł im zamienić w
mocny most. Każdy chrześcijanin jest na innym
etapie doskonalenia wiary. Jedni radują się już
pewnością solidnie zbudowanego mostu, inni
trzęsą się ze strachu na bujającej się nad przepaścią kładce, a jeszcze inni prowadzą dopiero
rozmowy z Bogiem na temat doskonalenia ich
wzajemnego połączenia.
Budowa mostu zaufania Bogu stanowi najważniejsze zadanie w życiu człowieka. Ten, komu
się to udaje, zostaje ocalony. Nie ma bowiem tak
nieszczęśliwego położenia, ani grzechu, ani nałogu, ani dramatu rodzinnego, zawodowego, narodowego, by z niego nie było wyjścia, jeśli istnieje
most łączący człowieka z Bogiem. Wspomniany
na początku nieszczęśliwy człowiek, stojący wobec ruiny swego życia, miał całkowitą rację, gdy
swej siostrze powiedział, że mimo wszystko jest
szczęśliwa, ponieważ posiada wiarę. Gdyby on ją
posiadał, dostrzegłby wyjście ze swej tragicznej
sytuacji.
Ks. Edward Staniek

Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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