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PIERWSZE CZYTANIE Wj 17,8-13 
Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami
Czytanie z Księgi Wyjścia
Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w 
Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: 
„Wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na 
walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie 
góry z laską Boga w ręku”. Jozue spełnił polece-
nie Mojżesza i wyruszył na walkę z Amalekita-
mi. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. 
Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do 
góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opusz-
czał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Moj-
żesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod 
niego, i usiadł na nim. Aaron i Chur podparli 
zaś jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. 
W ten sposób aż do zachodu słońca były jego 
ręce stale wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue 
pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. 
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 121,1-2.3-
4.5-6.7-8
Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca. 
DRUGIE CZYTANIE 2 Tm 3,14-4,2 
Wszelkie Pismo natchnione jest pożyteczne do 
kształcenia w sprawiedliwości
Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apo-
stoła do Tymoteusza
Najdroższy: Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i 
co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczy-
łeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma 
święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodą-
cej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezu-
sie. Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione i 
pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do 
poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, 

Parafia

Matki Bożej Częstochowskiej

w Józefowie

aby człowiek Boży był doskonały, przysposobio-
ny do każdego dobrego czynu. Zaklinam cię wo-
bec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził 
żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i 
na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, 
nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, 
podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć 
nauczasz. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 18,1-8 
Wytrwałość w modlitwie
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść 
o tym, że zawsze powinni się modlić i nie usta-
wać: „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga 
się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym 
mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego 
z prośbą: »Obroń mnie przed moim przeciwni-
kiem«. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem 
rzekł do siebie: »Chociaż Boga się nie boję ani 
się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ na-
przykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, 
żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała 
mnie«”. I Pan dodał: „Słuchajcie, co ten niespra-
wiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie 
w obronę swoich wybranych, którzy dniem i 
nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w 
ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie 
ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znaj-
dzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”. Oto słowo 
Pańskie.

Pn 2 Tm 4,9-17a Ps 145 Łk 10,1-9/Wt Ef 2,12-
22 Ps 85 Łk 12,35-38/Śr Ef 3,2-12 Iz 12 Łk 
12,39-48 /Cz Ef 3,14-21 Ps 33 Łk 12,49-53/Pt 
Ef 4,1-6 Ps 24 Łk 12,54-59/So Ef 4,7-16 Ps 122 
Łk 13,1-9/Ndz Syr 35,12-14.16-18 Ps 34 2 Tm 
4,6-9.16-18 Łk 18,9-14



INTENCJE MSZALNE
Niedziela 17.09. – 29 n. zwykła 
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 17).
8:30 + Zofię Kowalczyk (r .śm.) i Aleksandra 
Kowalczyka.
10:00 + Zofię Kuźnia.
11:30 + Jadwigę i Tadeusza Przywózkich.
13:00 Za Parafian. 
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII  
+ Krystynę (5 r. śm.), cr. Jagielskich i Kietliń-
skich.
18:00 + Władysława i Helenę (5 r. śm.) Po-
lów, Czesława i Andrzeja Brzezińskich oraz 
zm. z ich rodzin.
Poniedziałek 18.10. – ŚW. ŁUKASZA, 
EWANGELISTY
6:30 
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 18).
7:00 + Ryszarda Domańskiego
8:30 
18:00 + Krzysztofa Firlińskiego ( r. śm.).
Wtorek 19.12. 
6:30 
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 19).
7:00 + Marka, Marię i Witolda Gawryjołków, 
Janinę i Stanisława Pytel.
8:30 + Bohdana Pileckiego.
18:00 + Stefanię i Michała Gassów.
+ Ryszarda Domańskiego.
Środa 20.10. - Św. Jana Kantego, prezbite-
ra
6:30 + Mariannę Ziejewską (mies. po śm.).
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 20).
7:00 + Ewę Łużyńską.
7:00 + Ryszarda Domańskiego.
8:30 + Helenę i Teofila Siemiątkowskich, Irenę 
i Stanisława Kalinowskich.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. całej rodziny + Tadeusza Stępnia (16 
r. śm.). + Aleksandra i Józefę Sierpińskich. + 
Irenę i Józefa Zaciewskich. + Feliksę Skalską 
(2 r. śm.) + Piotra Klimka (mies. po śm.) +Ire-
nę Kosecką (im.) + Leona, Jadwigę, Macieja, 

Janusza i Tomasza Kucharczyków.
Czwartek 21.10. – Bł. Jakuba Strzemię
6:30 
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 21).
7:00 + Stanisława (4 r. śm.) i cr. Pleskotów.
7:00 + Zygmunta Kamionkę (1 r. śm.).
8:30 
18:00 + Tadeusza (3 r. śm.), Aleksandrę (1 r. 
śm.) oraz Krzysztofa Gruntów.
+ Ryszarda Domańskiego.
Piątek 22.10. 
6:30 + Jana Kraszewskiego (mies. po pog.).
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 22).
7:00  + Zofię Orzechowską (2 r. śm.).
7:00 + Ryszarda Domańskiego.
8:30 O zdrowie duszy i ciała dla syna i wnucz-
ki.
18:00 + Włodzimierza i Izabelę Grabowskich.
Sobota 23.10.  
6:30 
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 23).
7:00 Dz.-bł. w 50 r. ślubu Krystyny i Stanisła-
wa Koców.
8:30 + Bogdana Błaszczaka (1 r. śm.).
16:00 Ślub: Jacek Matyka – Joanna Kozera.
18:00 + Mieczysława Cygana (16 r. śm.)
+ Ryszarda Domańskiego.
18:00 Ślub: Piotr Tarasiuk – Anna Szostak.
Niedziela 24.09. – 30 n. zwykła 
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 24).
8:30 + Mariannę, Annę, Jana, Zdzisława, Hen-
ryka oraz cr. Wawryniuków i Kowalczyków.
10:00 + Henryka (14 r. śm.) i Genowefę Gru-
pińskich.
11:30 Dz-bł. w 18 r. ślubu Agnieszki i Zbignie-
wa Chudzików z prośbą o bł. dla Jubilatów i 
córki Joanny.
13:00 Dz.-bł. w 50 r. ślubu Bronisławy i Hen-
ryka z prośba o bł. dla Jubilatów i cr.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – Za Pa-
rafian.
18:00 O bł. Boże dla Ewy i Łukasza Dziedzi-
ców w 1 r. ślubu.



Ogłoszenia duszpasterskie 17.10.2010. 
29 Niedziela zwykła

wDzisiejsza Ewangelia zakończyła się 
dramatycznym pytaniem: „Czy Syn czło-
wieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie?”. Jeśli 
Jezus w taki sposób zwraca się do nas, to 
znaczy, że każde rozwiązanie jest możliwe. 
Tym bardziej więc strzeżmy depozytu wiary 
i współpracujmy z Bożą łaską, aby tę wiarę 
ciągle umacniać.

wJednym ze sposobów umocnienia wia-
ry jest modlitwa. Trwa miesiąc poświęcony 
modlitwie różańcowej. Weźmy więc udział 
w nabożeństwie październikowym, podczas 
którego rozważamy tajemnice z życia Jezu-
sa. 

wW poniedziałek, 18 października, przy-
pada święto świętego Łukasza, patrona pra-
cowników służby zdrowia. Tego dnia po 
Mszy Świętej zostanie udzielony sakrament 
namaszczenia chorych. Zainteresujmy tym 
wydarzeniem znanych nam ludzi chorych 
i pomóżmy im w dotarciu do kościoła. 
wDzisiaj w naszym kościele o godz. 

13.00 bp Stanisław Kędziora odprawi Mszę 
św. dziękczynną za beatyfikację, uroczyście 
intronizuje relikwie błogosławionego ks. Je-
rzego Popiełuszki w naszej świątyni parafial-
nej oraz pobłogosławi pomnik Sługi Bożego 
papieża Jana Pawła II. Zapraszamy serdecz-
nie wszystkich mieszkańców Józefowa oraz 
przyjaciół naszego miasta na tę uroczystość.  
Zapraszamy poczty sztandarowe, które 
kwadrans przed Mszą św. zajmą miejsce w 
nawie bocznej, a po Mszy św. przejdą pod 
pomnik wielkiego papieża - Polaka.

wDzisiaj o godz. 19:00 (po Mszy wie-
czornej) Skauci będą prowadzili czuwanie 
przy relikwiach bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. 
Podczas czuwania, które będzie trwało ok. 
30 minut, będą prezentowane wiersze, pio-

senki, inscenizacje o charakterze religijno-
patriotycznym.

wZa tydzień po Mszy św. o godz. 11.30 
spotkanie rodziców i dzieci przygotowują-
cych się do I Komunii św.

wW dniu 24 października 2010 roku 
(niedziela) odbędzie się kolejny Dzień 
Krwiodawstwa w Józefowie. Pracownicy 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa z Warszawy będą pobierać 
krew od wszystkich chętnych honorowych 
dawców w Stacji Caritas przy naszej para-
fii w godzinach 9.00-13.00. Krew może 
oddać każdy, kto jest zdrowy, ukończył 18 
lat i nie przekroczył wieku 60 lat. Krew jest 
bardzo potrzebna zawsze, ale szczególnie w 
wakacje występuje jej niedobór w stacjach 
krwiodawstwa. Krwiodawstwo jest bardzo 
dobrym sposobem bezinteresownej pomocy 
wynikającej z miłości bliźniego. Cała pro-
cedura związana z oddaniem krwi w naszej 
parafii nie zabiera więcej niż 30-45 minut. 
Zapraszamy po mszach św. Połączmy udział 
w liturgii z dobrym uczynkiem. Na nasz dar 
oczekuje wielu chorych. Bądźmy ofiarni w 
miesiącu różańcowym.

wTrwają nabożeństwa październikowe 
– zapraszamy do kościoła codziennie na 
godz. 17.15.

Ponadto w kalendarzu liturgicznym tego 
tygodnia przypada wspomnienie:

w środę, 20 października – świętego Jana z 
Kęt, profesora Akademii Krakowskiej, którego 
zapamiętano jako człowieka do głębi przejęte-
go losem ubogich;

w czwartek, 21 października – błogosła-
wionego Jakuba Strzemię, franciszkanina, 
gorliwego misjonarza kresów wschodnich, 
wreszcie biskupa. Z największym pietyzmem 
pielęgnował nabożeństwo do Najświętszej Eu-
charystii.
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DZIEŃ KRWIODAWSTWA 
W JÓZEFOWIE

W dniu 24 października 2010 roku 
(niedziela) odbędzie się kolejny Dzień 
Krwiodawstwa w Józefowie. Pracownicy 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa z Warszawy będą po-
bierać krew od wszystkich chętnych ho-
norowych dawców w Stacji Caritas przy 
Parafii M.B. Częstochowskiej w godzi-
nach 9.00-13.00 .

Krew może oddać każdy, kto jest 
zdrowy, ukończył 18 lat i nie przekro-
czył wieku 60 lat. Krew jest bardzo po-
trzebna zawsze, ale

szczególnie w wakacje występuje jej 
niedobór w stacjach krwiodawstwa.

Krwiodawstwo jest bardzo dobrym 
sposobem bezinteresownej pomocy 
wynikającej z miłości bliźniego. Cała 
procedura związana z oddaniem krwi w 
naszej parafii nie zabiera więcej niż 30-
45 minut.

Zapraszamy po mszach św. Połączmy 
udział w liturgii z dobrym uczynkiem.

Na nasz dar oczekuje wielu chorych. 
Bądźmy ofiarni w miesiącu różańco-
wym.

Szczęść Boże honorowym krwiodaw-
com i ich rodzinom.

Janusz Krupa
Organizator Dni Krwiodawstwa 

w Józefowie

ZBAW NAS OD ZŁEGO
Chrystus w przypowieści o wdowie przy-

chodzącej do nieuczciwego sędziego ukazuje 
wartość modlitwy prośby zanoszonej w chwili 
zagrożenia przez zło. Pragnie w ten sposób za-
pewnić słuchaczy, że modlitwa taka z pewnością 
zostanie wysłuchana. Powtarzane przez nas 
codziennie słowa modlitwy „Ojcze, zbaw nas od 
złego” można traktować jako pewnego rodzaju 
zabezpieczenie. Codziennie powtarzam Bogu, 
że gdybym się znalazł w zasięgu oddziaływania 
zła, to Ty, Ojcze, zbaw mnie od jego niszczące-
go działania. Zupełnie jednak inaczej brzmią te 
same słowa, gdy człowiek faktycznie znajduje 
się w ręku zła. Wtedy wołanie staje się krzykiem 
o ratunek, posiada charakter sygnału S.O.S.

Jezus ma na uwadze taką właśnie sytuację, 
zapewniając, że jeśli Bóg usłyszy wołanie, ów 
sygnał S.O.S., prędko pospieszy z pomocą i 
weźmie wołającego w obronę.

Zło zawsze zmierza do oddzielenia człowieka 
od Boga, a gdy mu się to udaje, niszczy człowie-
ka całkowicie. Jego pierwsze uderzenie boleśnie 
rani, chcąc nas odciąć od Boga. Można powie-
dzieć, że ostrze zła trafia w nasze połączenie z 
Bogiem. W tym momencie, gdy człowiek zagro-
żony przez zło zaczyna wołać do Boga o ratunek, 
tak mocno przywiera do Niego, że uderzenia zła 
zamiast go od Boga oddzielać, „wbijają” go w 
Niego. Skoro zaś sam człowiek szuka ratunku 
u Boga, to i Bóg wychodzi naprzeciw i otwiera 
swoje serce, by zagrożonego ocalić.

Jeżeli człowiek zaatakowany przez zło nie 
wzywa pomocy, nie wyczekuje jej od Boga, to 
znak, że mu ani na ocaleniu, ani na spotkaniu z 
Bogiem nie zależy. Najczęściej dobrowolnie wy-
biera drogę życia daleką od Boga.

Każde zagrożenie, każde nieszczęście winno 
nas do Boga zbliżać, a nie oddalać. To dlatego 
ono jest dopuszczone przez Boga. Zawsze też 
stanowi okazję do umocnienia naszej wiary. Jeśli 

w zagrożeniu uciekamy się do Boga i umacniamy 
swoje więzy z Nim, to po pewnym czasie będzie-
my wdzięczni Bogu, że pozwolił nam przeżyć bo-
lesne dni. Odkryjemy, że znacznie więcej w nich 
zyskaliśmy, niż wycierpieli, a nawet stracili. (...)

Ks. Edward Staniek


