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PIERWSZE CZYTANIE Iz 22,19–23 
Klucz domu Dawidowego
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu: 
„Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę 
cię z twojej posady, tegoż dnia powołam sługę 
mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w 
twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, two-
ją władzę oddam w jego ręce; on będzie ojcem 
dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu 
Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego 
ramieniu: gdy on otworzy, nikt nie zamknie, 
gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go 
jak kołek na miejscu pewnym, i stanie się tro-
nem chwały dla domu swego ojca’’. Oto Słowo 
Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 138,1,2a.2bc 
i 3.6 i 8bc
Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.
DRUGIE CZYTANIE Rz 11,33–36 
Hymn na cześć mądrości Bożej
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! 
Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wy-
śledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl 
Pana albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go 
pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać 
odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego, i 
dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. 
Amen. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Mt 16,13–20 
Tobie dam klucze królestwa niebieskiego
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Parafia

Matki Bożej Częstochowskiej

w Józefowie

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Fili-
powej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie 
uważają Syna Człowieczego?”. A oni odpo-
wiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za 
Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jed-
nego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za 
kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Szymon 
Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga ży-
wego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony 
jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało 
i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, 
który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: 
Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję 
mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemo-
gą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; 
cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane 
w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie roz-
wiązane w niebie”. Wtedy przykazał uczniom, 
aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. 
Oto słowo Pańskie.

Pn Iz 9,1-3,5-6 Ps 113 Łk 1,26-38/Wt 1 
Tes 2,1-8 Ps 139 Mt 23,23-26/Śr Ap 21,9b-
14 Ps 145 J 1,45-51 /Cz 1 Tes 3,7-13 Ps 
90 Mt 24,42-51 /Pt Prz 8,22-35 Ps 48 Ga 
4,4-7 J 2,1-11 /So 1 Tes 4,9-11 Ps 98 Mt 
25,14-30 /Ndz Jr 20,7–9 Ps 63 Rz 12,1–2 
Mt 16,21–27 (u nas na mszy czytania z 
piątku).



INTENCJE MSZALNE
Niedziela 21.8. – 21 niedziela zwykła 
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 21).
7:00 + Katarzynę i Tomasza Firlągów, Józefę i 
Kacpra Książków, cr. Majszczyków.
8:30 Dz-bł. w 60 r. ślubu Reginy i Mariana.
10:00 Dz-bł. w 20 r. ślubu Iwony i Grzegorza 
Ścięgoszów.
11:30 + Romana Kotarskiego (19 r.śm.).
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 + Apolonię Radkowską (14 r.śm.).
20:00 + Ewę i Leszka Wojtyrów.
Poniedziałek 22.8. 
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 22).
7:00 Dz.-bł. w 40 r. ślubu Jadwigi i Kazimie-
rza Malinowskich z prośbą o wszelkie łaski dla 
Jubilatów i cr.
8:30 + Hannę Kosecką (2 r. śm.).
18:00 + Cezarego Zdanowicza (im.).
Wtorek 23.8. 
7:00 + Józefa Wańczyka.
8:30 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 23).
18:00 + Annę Orłowską (2 r. śm.).
Środa 24.8. 
7:00 + Mieczysława Szcząchora.
8:30 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 24).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Ks. Ludwika Antolaka (od KŻR św. Fausty-
ny), + Mariannę Rechnio (6 r. śm.), + Elżbietę 
Kowalczyk (5 r. śm.), + Andrzeja Kozłowskie-
go (mies. po pog.), + Annę Krześlak (mies. po 
pog.), + Natalię Franczak (mies. po pog.), + 
Bogdana Szostaka (mies. po pog), Stanisława 
Kużnię (mies. po śm.).
Czwartek 25.8. 
7:00 + Józefę i Stanisława oraz cr. Firlągów, 
Józefa Chajdera i jego rodziców.
8:30 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 25).
18:00 + Leokadię i Bolesława Sternów.
Piątek 26.8. 
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 26).
7:00 + Krzysztofa Kondeja (3 r. śm.).
8:30 + Urszulę Komorowską-Wojnicz (3 r. 
śm.).
18:00 + Stefanię, Władysława, Józefa, Janinę 

i Antoniego.
Sobota 27.8. 
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 27).
7:00 + Zuzannę Stec-Owczarcztyk (1 r. śm.).
7:00 + Andrzeja Sokół (im.).
8:30 + Zofię (5 r. śm.) i Bronisława (im.) Maj-
ków, cr. Majków i Pieńkoszów.
17:00 Ślub: Ariel Dominiak – Anna Dzikow-
ska.
18:00  Ślub: Łukasz Żelazko – Joanna Łysiak.
19:00 Ślub: Rafał Michalik – Anna Majzner.
Niedziela 28.8. – 22 niedziela zwykła  
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 28).
7:00 Dz.-bł. w 59 r. ślubu Stefana i Józefy Pie-
laków z prośbą o bł. Boże dla dzieci, wnuków 
i prawnuków.
8:30 + Janinę (24 r. śm), Czesławę, Bolesława 
i Stefana Kruczów.
10:00 O bł. Boże dla Mai Grobel w 2 r. urodzin. 
Dz.-bł. w 1 r. ślubu Pawła i Zofii Parolów.
10:00 Dz-bł. w 35 r. ślubu Ewy i Józefa Ma-
łujów z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów, syna 
i wnuka.
11:30 + Zygmunta, Paulinę i Tomasza Siwa-
ków, Władysława Komorowskiego i Marię 
Pawłowską.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
Dz.bł. w 40 r. ślubu Danuty i Jerzego.
18:00 + Tadeusza, Aleksandrę i Krzysztofa 
Gruntów.
20:00 Marię Kołakowską (1 r. śm.) i Stanisła-
wa Kołakowskiego (33 r. śm.).

Ogłoszenia duszpasterskie
wW sierpniu tak często nasze myśli i 

modlitwy kierujemy do Matki Bożej. W 
ubiegłym tygodniu celebrowaliśmy jedną 
z największych uroczystości w Koście-
le: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny. Jutro, 22 sierpnia, będziemy się 
radowali Maryją – Królową. Od najwcze-
śniejszych wieków Kościół wierzył w kró-
lowanie Maryi. Wiele narodów i państw 
obrało Maryję za swoją Królową. Także 



i nasz Naród, odczytując znaki czasu, po-
wierzył Jej swoje losy. Tak uczynił wła-
śnie król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 
roku w katedrze lwowskiej, dziękując za 
ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. 
Uroczyście uznał ten fakt papież Pius 
XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja 
jest Królową wszystkich, gdyż wydała na 
świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.

wW wielu parafialnych świątyniach i 
sanktuariach dziękujemy za tegoroczne 
zbiory. Zwyczaj ten spotykamy w Ko-
ściele już od IX wieku. Dojrzałe owoce, 
kwiaty i zboża są symbolem dojrzałości 
duchowej Maryi i pełni łask, jakimi Pan 
Bóg Ją obdarzył. Podczas tego dziękczy-
nienia prosimy Ojca w Niebie, aby zebra-
ne płody ziemi służyły wspólnemu dobru. 
Dlatego też modlitewną pamięcią obej-
mujemy wszystkich, którzy własną pracą 
zadbali o ich obfitość, ale również tych, 
od których będzie zależał sprawiedliwy 
podział tych dóbr. Tegoroczne dożynki 
Diecezjalne odbędą się na stadionie w Le-
gionowie 28 sierpnia o godz. 11.00.

wW piątek 26 sierpnia będziemy prze-
żywali uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny Częstochowskiej – Pani Jasnogór-
skiej, której cudowny wizerunek czcimy 
od ponad sześciu wieków. Jest ona patron-
ką naszej parafii. Zgodnie z tradycją Uro-
czystość Odpustowa zostaje przeniesiona 
na ostatnią niedzielę sierpnia, czyli na za 
tydzień (28 sierpnia). Główna Msza św. 
– odpustowa Suma zostanie odprawiona 
o godz. 11.30. Zapraszamy serdecznie na 
tę uroczystość władze samorządowe, or-
ganizacje społeczne, poczty sztandarowe, 
wszystkich parafian i gości. Po sumie w 
procesji wokół kościoła będziemy chcieli 
podziękować za wszelkie łaski otrzymane 

od Boga przez przyczynę Maryi. Zapra-
szamy wszystkich do udziału w procesji: 
Kościelną Służbę Porządkową, panów do 
niesienia baldachimu i chorągwi, siostry 
Żywego Różańca, bielanki, ministrantów 
– wszystkich. 

wPo procesji zapraszamy na festyn ro-
dzinny. Przewidziano wiele atrakcji: wy-
stępy zespołów muzycznych, strażacką 
grochówkę, zabawy organizowane przez 
harcerzy, inne zabawy dla dzieci, m.in. 
pompowana zjeżdżalnia, kucyki, malo-
wanie twarzy itp. Po Mszy św. wieczornej 
(ok. godz. 19.00) zabawa taneczna. Mamy 
więc prośbę, by już dzisiaj zarezerwować 
popołudnie 28 sierpnia – chcemy spotkać 
się po odpustowych obchodach liturgicz-
nych na wspólnej zabawie.

W tym tygodniu patronują nam:
24 VIII – święto świętego Bartłomie-

ja, Apostoła. Tradycja głosi, że zaniósł 
Ewangelię aż do Indii, gdzie poniósł 
śmierć męczeńską.

27 VIII – św. Moniki, matki świętego 
Augustyna (354-430), która swoją wy-
trwałą modlitwą wyprosiła jego nawró-
cenie (wspomnienie obowiązkowe).

Porządek Mszy św.
od 1 lipca do 31 sierpnia

w dni powszednie o godz. 7:00, 8:30 i 

18:00; 

w niedziele 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 15:00, 

18:00 i 20:00.

Adoracja 
Najświętszego Sakramentu

w poniedziałki od godz. 9.00 do 9.30. 
w piątki w godz. 17.00 – 18.00.

********************************************
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Polski sierpień
- trzeźwo i na nogach

Z początkiem obecnego tygodnia przekro-
czymy progi sierpnia. To miesiąc dla nas 
szczególny na płaszczyźnie religijnej, jak i 
historycznej. W tym miesiącu ze wszystkich 
stron Polski i Europy setki tysięcy pielgrzy-
mów zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w 
modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia 
na pątnicze szlaki. Włączmy się też w wielką 
modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może 
dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy nar-
komanii kogoś bliskiego, znajomego warto 
ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą 
abstynencję!? Naszym pośrednikiem w mo-
dlitwie o trzeźwość jest święty Maksymilian 
Maria Kolbe.

*********************************************
Poradnia Psychologiczna 

w wakacje nieczynna.

Tyś jest Mesjasz...
Jest to kluczowy moment w dziejach Je-

zusa – i w dziejach Kościoła, pomimo, że 
formalnie jeszcze on wtedy nie istniał. Co 
szczególnego się wtedy wydarzyło i dlacze-
go to wydarzenie jest takie ważne? 

Otóż od tego momentu misja Jezusa na 
ziemi została oficjalnie potwierdzona, uzna-
na i przyjęta przez człowieka. W imieniu 
ludzkości aktu tego dokonał Szymon Apo-
stoł, odtąd nazwany przez Jezusa Piotrem 
– Opoką. To ciekawe, jak konsekwentny 
potrafi być Pan Bóg i jak liczy się z czło-
wiekiem, z jego wolnością i zdaniem. Nie 
chce mu niczego narzucać na siłę, nie chce 
niczego robić bez nas albo poza nami. Bóg 
czeka na naszą zgodę, na współpracę i po-

moc człowieka. 

I w tym właśnie momencie Jezus zapytał 
człowieka – w osobach swoich uczniów, czy 
są gotowi na tę współpracę, czy są gotowi 
dać z siebie wiarę. Bo bez wiary, czyli bez 
uznania bóstwa Jezusa, a co za tym idzie, 
bez zaufania i bez posłuszeństwa Jezuso-
wi, zbawienie byłoby niemożliwe. I dlatego 
tak istotna była odpowiedź na pytanie: ‘„Za 
kogo wy Mnie uważacie?” 

Jezus poprzedził to pytanie pewnym 
sondażem: „Co inni sądzą o Mnie?” Od-
powiedzi były przeróżne i najdziwniejsze. 
Wszystkie miały w sobie jakiś element lub 
posmak sensacji i nadziei na jeszcze wię-
cej. Albowiem postacie Jana Chrzciciela, 
Eliasza, Jeremiasza, kojarzyły się Żydom z 
obietnicą wyzwoleńczego działania Boga, 
karania pogan i wywyższenia Izraela. Żydzi 
bardzo mocno utożsamiali zbawienie z ży-
ciem doczesnym, z ziemskim panowaniem 
i szczęściem. Były to jednak oczekiwania 
fałszywe, niezgodne z planem Boga i dla-
tego na takich nadziejach Jezus nie mógł 
budować swojej misji. 

I dlatego taka radość, wręcz entuzjazm 
Jezusa, gdy usłyszał odpowiedź Szymona: 
„Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego!” To 
jest odpowiedź wiary. To nie ludzkie kalku-
lacje i oczekiwania ją zrodziły, lecz zaufanie 
do Boga, przeświadczenie o Jego miłości, 
wierności obietnicom i o związku Jezusa z 
Bogiem. Właśnie taka wiara była Jezusowi 
potrzebna: osobista, wolna od przesądów, 
plotek i politykierskiej interesowności. Do-
piero taka wiara może być podstawą życia 
Kościoła. 

Ks. Mariusz Pohl


