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Matki Bożej Częstochowskiej
w Józefowie
Biuletyn niedzielny

XXXII Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE 2 Mch 7,1-2.9-14
Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie
Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej
Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką
zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. Jeden
z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak
powiedział: „O co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa”.
Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie
tchnienie, powiedział: „Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak
nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i
ożywi do życia wiecznego”. Po nim był męczony
trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a
ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział:
„Z nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi
gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie
je otrzymam”. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewało się odwagą młodzieńca, jak
za nic miał cierpienia. Gdy ten już zakończył
życie, takim samym katuszom poddano czwartego. Konając, tak powiedział: „Lepiej jest nam,
którzy giniemy z ludzkich rąk, a którzy w Bogu
pokładamy nadzieję, że znowu przez Niego będziemy wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie ma
wskrzeszenia do życia”. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 17,1.5-6.8 i 15
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.
DRUGIE CZYTANIE 2 Tes 2,16-3,5
Trwać w dobrych czynach i szerzyć Ewangelię
Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan
Bracia: Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg,

07.11.2010

Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę
udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech
utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie.
Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo
Pańskie rozszerzało się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem
nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was,
ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i
będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej.
Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 20,27-38
Uduchowione życie zmartwychwstałych
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy
twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz
tak nam przepisał: »Jeśli umrze czyjś brat, który
miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu
bratu«. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął
żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem
trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy
dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną?
Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: „Dzieci tego świata żenią
się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani
są za godnych udziału w świecie przyszłym i w
powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą,
ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie
mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A

że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana
nazywa »Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i
Bogiem Jakuba«. Bóg nie jest Bogiem umarłych,
lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.
Oto słowo Pańskie.
Pn Tt 1,1-9 Ps 24 Łk 17,1-6 /Wt Ez 47,1-2.89.12 Ps 46 1 Kor 3.9b-11.16-17 J 2,13-22 /Śr
Tt 3,1-7 Ps 23 Łk 17,11-19 /Cz Flm 7-20 Ps
146 Łk 17,20-25 /Pt 2 J 4-9 Ps 119 Łk 17,2637 /So 3 J 5-8 Ps 112 Łk 18,1-8 /Ndz Ml 3,1920.1 Ps 98 2 Tes 3,7-12 Łk 21,5-19.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 7.11. – 32 n. zwykła.
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 7).
7:00 + Halinę, Mariana, Edwarda, Józefę i Benedykta Ciesielskich, Józefę i Michała Wojdów.
8:30 + Marię Belka.
10:00 + Marię (2 r. śm.) i Mieczysława Sierpińskich.
11:30 + Stanisława Lubacza (31 r. śm.).
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Ryszarda Szotę (3 r. śm.).
Poniedziałek 8.11.
6:30 + Stefanię i Mariana Pacek.
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 8).
7:00 + Krzysztofa Kondeja (im.).
8:30 + Stanisława Frelka.
18:00 + Cr. Klimontów, Bodzyńskich, Kretowiczów, Trzebińskich i Mrozowskich
Wtorek 9.11. – ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
6:30 + Mariannę i Wladysława Górskich.
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 9).
7:00 + Z rodziny S. Magdaleny.
8:30 + Annę Karniewską.
18:00 + Dariusza Gozdana (27 r. śm.).
Środa 10.11. - Św. Leona Wielkiego, papieża
i doktora Kościoła
6:30
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 10).
7:00 + z rodziny S. Doroty.
8:30
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

+ Stanisława Pilarczyka (10 r. śm.). + Rajmunda Szymczaka (2 mies. po śm.) i Annę Rejmer
(6 mies. po śm.). + Jana Pleskota.
Czwartek 11.11. – Św. Marcina z Tours, biskupa
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 11).
7:00 + Stanisławę Feliksa, Aleksandra, Jana,
Henryka Zalewskich.
7:00 + Stanisławę i Mieczysława Opolskich.
7:00 + Wiesława Trześniewskiego 910 r. śm.).
8:30 + Hannę Musiał (11 r. śm.) i cr. Lenarczyków.
11:00 Za Ojczyznę.
18:00 + Stanisława Kordzika (24 r. śm.).
18:00 + Mariannę Czaplińską (1 r. śm.), Feliksa
i Andrzeja Czaplińskich.
Piątek 12.11. – Św. Jozafata, biskupa i męczennika
6:30 + Eugeniusza Grzegorczyka (mies. po
śm.).
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 12).
7:00 + Tadeusza Bergiela (18 r. śm.).
8:30
18:00 + Jana i Michalinę Frelków, cr. Frelków
i Piłkow.
Sobota 13.11. - Świętych Benedykta, Jana,
Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski
6:30 + Teresę Pucha zd. Niedziółka.
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 13).
7:00 + Zdzisława Hołubka (mies. po śm.).
8:30
18:00 + Piotra Skowrońskiego.
Niedziela 14.11. – 33 n. zwykła
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 14).
7:00 + Weronikę Malinowską-Wisłowską (8 r.
śm.), cr. Malinowskich, Borkowskich i Wisłowskich.
8:30 + Aleksandra (r. śm.) i Zofię Kowalczyków.
10:00 + Władysława Krajewskiego i jego rodziców, Jana, Janinę i Mariannę Kondejów, Helenę
Kowalczyk.
11:30 + Mieczysława Wojdata i cr. Wojdatów.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Józefa Szuchnika (37 r. śm.)

Ogłoszenia duszpasterskie
07.11.2010. – 32 Niedziela zwykła
wWszyscy żyjemy dla Boga i wszyscy kiedyś spotkamy się z Nim twarzą
w twarz. Takiej lekcji udzielił nam dzisiaj Jezus w Ewangelii. Niech świadomość tego pobudza nas każdego dnia
do wiernego odpowiadania na miłość
Boga.
wJak ogłaszaliśmy tydzień temu gościmy dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej ks. Mirosława Stańczuka posługującego na Ukrainie, który opowie o
tamtejszej pracy i po Mszy św. będzie
zbierał ofiary na potrzeby swojej parafii.
wW niedzielę za tydzień będziemy
gościć w naszej parafii ks. Grzegorza
Mioduchowskiego, który będzie zbierał ofiary na budowę kościoła w Nadmie.
wDzisiaj I Niedziela Miesiąca. Po
Mszy św. o godz. 13.00 Adoracja Najśw.
Sakramentu i potem spotkanie Kół Żywego Różańca. O godz. 17.00 w salce
na plebani konferencja dla rodziców i
chrzestnych przed chrztem dziecka.
wJutro ostatni dzień, w którym możemy uzyskać odpust zupełny za zmarłych. W tym celu należy wzbudzić taką
intencję, nawiedzić cmentarz i odmówić modlitwy za zmarłych.
wW czwartek, 11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości.
Pamiętajmy
w modlitwach o tych,

którzy za Polskę niepodległą polegli, ale
też i o tych, którzy w trudzie budowali
i budują jej niepodległy byt. Msze św.
w tym dniu w naszym kościele parafialnym o godz. , 6.30, 7.00. 8,30 11.00
i 18.00. Główna Msza św. w intencji
Ojczyzny o godz. 11.00. Zapraszamy
na nią wszystkich, zwłaszcza władze samorządowe, poczty sztandarowe, organizacje społeczne.
W kalendarzu liturgicznym przypadają następujące wspomnienia i święta:
we wtorek, 9 listopada, rocznica poświęcenia bazyliki na Lateranie, czyli
kościoła katedralnego papieża, dlatego
też bazylika ta nazywana jest „matką
wszystkich kościołów”;
w środę, 10 listopada – świętego Leona Wielkiego, papieża z V wieku, którego zapamiętano jako gorliwego obrońcę
jedności Kościoła. Został ogłoszony jego
doktorem;
w czwartek 11 listopada – świętego
Marcina, biskupa Tours, dobrego duszpasterza, gorliwego głosiciela Ewangelii,
wrażliwego na potrzeby ubogich;
w piątek, 12 listopada – świętego Jozafata, apostoła jedności Kościoła na polskich kresach wschodnich;
w sobotę, 13 listopada – świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski,
których krew przyczyniła się do rozkwitu
chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie.
.

BÓ JEST BOGIEM ŻYWYCH
Sprawa zmartwychwstania i życia wiecznego to niewątpliwie najważniejszy problem
każdego człowieka, chociaż niekoniecznie
najbardziej aktualny. I dlatego zajmujemy się
nim raczej rzadko. Ale refleksja na ten temat jest nieuchronna, bo każdy musi jakoś
uporać się z pytaniem: co dalej, co po mojej
śmierci? Odpowiedzi są różne: każda filozofia i religia coś proponuje, mniej lub bardziej
prawdopodobnego. Każdy też w coś wierzy,
nawet i w wierutne bzdury, bo w tej kwestii
umusł nie znosi pustki! I dlatego, żeby nie
wierzyć w byle co, żeby nie błądzić po manowcach rozmaitych teorii, filmowych skojarzeń, pseudopsychologicznych doświadczeń,
trzeba zbadać, co na ten temat mówi Chrystus i jaka jest wiara Kościoła. Nikt nie jest
bardziej kompetentny.
Człowiek jest istotą nieśmiertelną, chociaż każdy musi umrzeć. Ale śmierć jest tylko pewnym etapem, punktem zwrotnym w
dziejach człowieka, który kończy jeden rodzaj egzystencji, a rozpoczyna drugi, nieznany. Tylko jeden jedyny Chrystus definitywnie
przeszedł śmierć, zwyciężył ją i wrócił z jej
królestwa. Sensacyjne rewelacje Moody’ego
to tylko co najwyżej zapis majaczeń ludzkiej
psychiki w stanie śmierci klinicznej, a nie
żadna relacja z tamtego świata.
Chrystus doskonale wie, co jest po śmierci, bo po pierwsze: jest Bogiem; po drugie:
doświadczył śmierci osobiście, i to w najbardziej autentycznej i drastycznej postaci; po
trzecie: zwyciężył śmierć. Dlatego Jego nauka na ten temat jest w pełni wiarygodna i
trzeba by bardzo poważnych argumentów i
dowodów, aby ją zakwestionować czy obalić.
Czego zatem uczy Chrystus? Że na pewno istnieje przyszły świat i powstanie z martwych. A więc ludzkie pragnienie nieśmiertelności nie jest tylko mrzonką i wymysłem

marzycieli, lecz faktem.
Dalej uczy, że śmierć jest faktem bezwzględnie jednorazowym, czyli że teoria
reinkarnacji jest sprzeczna z objawieniem
Chrystusowym. Każdy człowiek żyje tylko
jeden jedyny raz i właśnie to życie decyduje o naszej wieczności. Dlatego jesteśmy w
sposób absolutny odpowiedzialni za to, jak
to życie wykorzystamy. Każda nasza teraźniejsza decyzja, rzutuje jakoś na całą wieczność – trzeba więc uważać, co się wybiera.
Każda chwila życia jest bezpowrotna i nieodwracalna, więc trzeba uważać, by jej nie
zmarnować.
Po trzecie: życie przyszłe będzie zupełnie inne, niż to obecne. Chociaż będzie zachowana tożsamość osób, to jednak natura
naszego człowieczeństwa zostanie przemieniona. Dokona się to w chwili powszechnego zmartychwstania. Po zmartwychwstaniu
otrzymamy zupełnie inne, nowe życie. Będzie ono całkowicie wolne od doczesnych
ograniczeń, trosk, ułomności. Miłość odzyska swój pełny, duchowy kształt i harmonię.
Będziemy także mogli oglądać Boga
twarzą w twarz – jak aniołowie. Właśnie to
„oglądanie”, bliskie i bezpośrednie obcowanie z Bogiem, będzie należało do istoty
zbawienia. Bóg jest Bogiem żywych, więc na
pewno zatroszczy się o pełnię życia dla nas. I
choć nie wiemy jeszcze, jak ta pełnia będzie
wyglądać, możemy być pewni, że przejdzie
nasze najśmielsze oczekiwania. Dlatego nie
wolno narzucać swoich doczesnych wyobrażeń na życie przyszłe, lecz cierpliwie czekać,
co Bóg dla nas przygotował. Na pewno oko
tego nie widziało ani ucho nie słyszało.
Natomiast w chwili obecnej najważniejsze powinno być dla nas pytanie: jak żyć,
żeby podobać się Bogu, żeby iść Jego drogą,
która zaprowadzi nas do wieczności.
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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