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XXX Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Syr 35,12-14.16-18
Modlitwa biednego przeniknie obłoki
Czytanie z Księgi Syracydesa
Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał On względu na osobę
przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby
pokrzywdzonego. Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu,
z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie
jego dosięgnie obłoków. Modlitwa biednego
przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do
celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie
się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 34,2-3.1718.19 i 23
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
DRUGIE CZYTANIE 2 Tm 4,6-9.16-18
Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu
Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła
Apostoła do Tymoteusza
Najdroższy: Krew moja już ma być wylana
na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W
dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono
dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w
owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a
nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy
opuścili: niech im to nie będzie policzone.
Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił
mię, żeby się przeze mnie dopełniło głosze-

24.10.2010

nie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa.
Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i
wybawi mię, przyjmując do swego królestwa
niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków.
Amen. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 18,9-14
Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę
przypowieść: „Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy
modlił: »Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak
inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy,
albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam«. Natomiast celnik stał z daleka i nie
śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się
w piersi i mówił: »Boże, miej litość dla mnie,
grzesznika«. Powiadam wam: Ten odszedł do
domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a
kto się uniża, będzie wywyższony”. Oto słowo
Pańskie.
Pn Ef 4,32-5,8 Ps 1 Łk 13,10-17 /Wt Ef
5,21-33 Ps 128 Łk 13,18-21 /Śr Ef 6,1-9 Ps
145 Łk 13,22-30 /Cz Ef 2,19-22 Ps 19 Łk
6,12-19 /Pt Flp 1,1-11 Ps 111 Łk 14,1-6 /So
Flp 1,18b-26 Ps 42 Łk 14,1.7-11 /Ndz Mdr
11,22-12,2 Ps 145 2 Tes 1,11-2,2 Łk 19,1-10

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 24.09. – 30 n. zwykła
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 24).
8:30 + Mariannę, Annę, Jana, Zdzisława, Henryka
oraz cr. Wawryniuków i Kowalczyków.
10:00 + Henryka (14 r. śm.) i Genowefę Grupińskich.
11:30 Dz-bł. w 18 r. ślubu Agnieszki i Zbigniewa
Chudzików z prośbą o bł. dla Jubilatów i córki
Joanny.
13:00 Dz.-bł. w 50 r. ślubu Bronisławy i Henryka
z prośba o bł. dla Jubilatów i cr.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – Za Parafian.
18:00 O bł. Boże dla Ewy i Łukasza Dziedziców
w 1 r. ślubu.
Poniedziałek 25.10.
6:30 + Wojciecha Sierpińskiego.
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 25).
7:00 + Ryszarda Domańskiego.
7:00 O bł. Boże dla Magdaleny (5 r. ur.) i dla cr.
8:30 + Ewę Wilk (4 r. śm.).
18:00 + Wandę Adamowską (6 r. śm.), Włodzimierza Kręgielewskiego, Genowefę i Stanisława
Adamskich.
Wtorek 26.12.
6:30 + Adama Kandrackiego (30 r. śm.), Bolesławę Kondradzką, Stefanię i Konstantego Sitników.
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 16).
7:00 + Stanisława Frelka.
7:00 + Wojciech Sierpińskiego.
8:30 + Halinę Suszek (1 r. śm.).
18:00 + Helenę Korzeniewską (6 r. śm.).
+ Ryszarda Domańskiego.
Środa 27.10.
6:30 + Ryszarda Domańskiego.
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 27).
7:00 + Wojciecha Sierpińskiego.
7:00 Dz.-bł. w 20 r. ślubu Anny i Darosława Jobdów, z prośbą o bł. dla Jubilatów, dzieci i cr.
8:30 + Waldemara Kowalczyka (5 r. śm.).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Witolda Ostrowskiego (4 r. śm.).

Czwartek 28.10. – ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW
SZYMONA I JUDY TADEUSZA
6:30 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 28).
7:00 + Tadeusza Frelka (im.).
7:00 + Tadeusza i Danutę Miłodrowskich.
7:00 + Tadeusza Truszkowskiego i Tadeusza Bergiela.
8:30 + Anielę Wielgosz (mies. po pog.).
18:00 + Tadeusza Gomoraka.
+ Ryszarda Domańskiego.
Piątek 29.10.
6:30 + Irenę Jakubowska (mies. po śm.).
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 29).
7:00 + Stanisława (9 r. śm.) i Julię Mazurków.
7:00 + Wojciecha Sierpińskiego.
8:30 O uzdrowienie duszy dla Syna i Wnuczki.
18:00 + Euzebię, Adolfinę i Emiliana Domańskich.
Sobota 30.10.
6:30 + Tadeusza Karczmarka (mies. po pog.).
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 30).
7:00 + Dariusza Paśnikowskiego (30 dz. po śm.).
7:00 + Wojciecha Sierpińskiego.
8:30 + Andrzeja Karasia (mies. po śm.).
18:00 + Helenę i Józefa, Stefanię, Szczepana i
Ewę Pawłowskich, Stanisława, Stefanię, Kazimierza i Sabinę Nojszewskich, Genowefę, Mariana i
Zdzisława Oleszkiewiczów.
+ Stanisława Frelka.
Niedziela 31.09. – 31 n. zwykła
7:00 + Lucjana Bogusza (2 r. śm.).
8:30 + Apolonię i Alojzego Szewczyków, cr. Szewczyków i Paprzyckich.
10:00 + Weronikę i Stanisława oraz cr. Rogalskich.
11:30 + Irenę i Tadeusza Zająców.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
+ Irenę Jaśkiewicz.
18:00 Dz-bł. w 4 r. ślubu Agnieszki i Andrzeja Malinowskich z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla
Jubilatów i córeczki Julii.

Ogłoszenia duszpasterskie
24.10.2010. – 30 Niedziela zwykła
wDziś słyszeliśmy, że Jezus pochwalił modlitwę grzesznika. My też stajemy przed Bogiem, choć w naszych sercach czasami zagości
zło. Dlatego też często powtarzajmy prośbę:
„Boże, miej litość dla mnie grzesznego”.
wKościół obchodzi dziś Niedzielę Misyjną, która rozpoczyna Tydzień Misyjny. W
ten sposób chcemy przypomnieć sobie polecenie Jezusa wstępującego do Nieba, by nieść
Ewangelię wszystkim ludziom. To polecenie
zobowiązuje każdego z nas. Wielkie dzieło
misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj
także składając ofiary na tacę na Papieskie
Dzieła Misyjne, a po Mszy św. kupując kalendarz misyjny wydany przez oo. Oblatów
Maryi Niepokalanej, których za tydzień będziemy gościć w naszej parafii.
wStowarzyszenie Forum Chrześcijańskie,
podobnie jak w latach ubiegłych, zaprasza
dzisiaj na kiermasz zniczy. Dochód z ich
sprzedaży zostanie przeznaczony na opłacenie obiadów potrzebującym dzieciom ze
szkół w Józefowie. Zapraszamy do zakupu
chociaż jednego „symbolicznego znicza”.
wDzisiaj po Mszy św. o godz. 11:30 spotkanie rodziców i dzieci kl. III przygotowujących się do Rocznicy Komunii Św.
wDzisiaj kolejny Dzień Krwiodawstwa w
Józefowie. Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z
Warszawy pobierają krew od wszystkich
chętnych honorowych dawców w Stacji Caritas przy naszej parafii w godzinach 9.0013.00. 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 procedura związana z
oddaniem krwi 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.
wW tych dniach w sposób szczególny
pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech
pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej
kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z
wdzięczności za trud ich codziennego życia
i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro
kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im
dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy
Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i
zapalone na grobie znicze staną się wyrazem
czegoś, co jest cenne w oczach Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie
wolno nam posługiwać się pustymi słowami
i gestami.
wPrzypominamy też, dbając o wygląd
grobów rodzinnych, zadbajmy jednocześnie
o czystość na całym cmentarzu. Uporządkowania grobów nie odkładajmy „na ostatnią
chwilę”. Wrzucajmy śmieci do postawionych pojemników.
wWypominki za zmarłych będą zapisywać klerycy na cmentarzu w niedzielę 31
października i 1 listopada. Można je również
zapisywać w zakrystii lub kancelarii.
wNie na wszystkich nagrobkach można
odczytać napisy, dlatego prosimy opiekunów
grobów o kontakt z kancelarią parafialną,

aby (tam, gdzie trzeba) uzupełnić informacje o zmarłych. Dotyczy to również wolnych
miejsc na starym cmentarzu, gdyż nie wiadomo czy i kto je kiedyś wykupił. Przypominamy też, że co 20 lat trzeba wnosić opłatę
za korzystanie z infrastruktury cmentarza.
Wzrastające koszty utrzymania cmentarza
(głównie wywozu śmieci) zmuszają nas do
przypominania o tej zasadzie, obowiązującej
na wszystkich cmentarzach.
wPrzed nami ostatni tydzień miesiąca
modlitwy różańcowej. Poczujmy się wewnętrznie zobowiązani do wzięcia udziału w
nabożeństwie październikowym (codziennie
o godz. 17.15), podczas którego rozważamy
tajemnice różańca świętego.
W tym tygodniu obchodzimy wspomnienie:
w czwartek, 28 października – świętych Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów Jezusa.
BĄDŹ LITOŚCIW MNIE GRZESZNEMU

Ta Ewangelia – o faryzeuszu i celniku w
świątyni – bije chyba wszelkie rekordy duchowego oporu i sprzeciwu, wynikającego z naszych ludzkich nawyków w sposobie myślenia.
Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dobre
czyny są najważniejsze, że świadczą o wartości człowieka, że człowiek ma prawo do dumy
ze swego szlachetnego życia i postępowania. Natomiast grzesznik, a przynajmniej jego
grzechy, powinny być potępione i przykładnie
ukarane. Tym bardziej jesteśmy pewni swego,
że przecież pamiętamy, że Bóg jest sędzią
sprawiedliwym, który za zło karze, a za dobro
wynagradza.
Tymczasem w dzisiejszej Ewangelii następuje jakby odwrócenie wartości: to grzesznik
znajduje uznanie u Boga, a porządny faryze-

usz nie. Dołącza w ten sposób do grona gorliwych robotników w winnicy, do starszego brata
syna marnotrawnego i wielu innych, którzy tak
się starali, a jednak rację Bóg przyznał nie im,
lecz tym gorszym. Czyżby więc zło popłacało
bardziej niż dobro?
Na pewno nie! Zresztą w tej przypowieści
Bóg wcale nie ocenia uczynków, lecz postawę
na modlitwie, czyli postawę wobec Boga. Co
nagannego było w tej postawie w przypadku
faryzeusza, a za co został wywyższony celnik?
Właśnie to, gdzie i w czym każdy z nich szukał
racji i potwierdzenia swej wartości, w czym pokładał nadzieję.
Faryzeusz widział ją w sobie samym, w
swoim nienagannym postępowaniu. Właściwie Bóg był mu do zbawienia niepotrzebny,
chyba że jako świadek jego doskonałości: miał
jedynie stwierdzić bezgrzeszność faryzeusza,
zachwycić się jego pobożnością i wskazać mu
należne miejsce w Królestwie niebieskim. Faryzeusz polegał na własnych zasługach, a nie
na Bogu. A skoro tak, to uważał, że wszyscy
żyjący poniżej jego poziomu, są godni pogardy.
I dlatego nie chciał zaakceptować innych. Swoją drogą, ciekawe, czy zaakceptowałby ludzi
jeszcze lepszych od siebie, czy też znalazłby
jakiś pretekst, aby ich zdeklasyfikować.
Co innego celnik. On nie żywił żadnych
złudzeń odnośnie swojej sytuacji. Na pewno
wiedział, że była ona naganna i że na sprawiedliwym sądzie Bożym nie ma żadnych szans.
Dlatego też nie liczył na sprawiedliwość, lecz
wolał uciec się do miłosierdzia. Nie było w tym
jednak wyrachowania ani premedytacji, za to
dobra znajomość Boga. Celnik wiedział, że
między nim, a Bogiem zawsze będzie istniała
nieprzebyta przepaść, nieskończony dystans,
którego sam nigdy nie pokona. I dlatego wolał tę sprawę pozostawić Bogu. Skoro on nie
może dostać się do Boga, wobec tego niech
Bóg sam weźmie go do siebie. I całą swoją
uwagę i siły skupił na tej właśnie prośbie: bądź
litościw mnie grzesznemu!
Ks. Mariusz Pohl

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