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PIERWSZE CZYTANIE Syr 2,30–28,7 
Odpuść winę bliźniemu
Czytanie z Księgi Syracydesa
Złość i gniew są obrzydliwościami, których pe-
łen jest grzesznik. Tego, który się mści, spotka 
zemsta od Pana: On grzechy jego dokładnie 
zachowa w pamięci. Odpuść winę bliźnie-
mu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną 
ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi 
złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać 
będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia 
nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże 
błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych 
grzechów? Sam będąc ciałem, trwa w nienawi-
ści, któż więc odpokutuje za jego przewinienia? 
Pamiętaj na ostatnie rzeczy i przestań nienawi-
dzić, na rozkład ciała, na śmierć i trzymaj się 
przykazań. Pamiętaj na przykazania i nie miej 
w nienawiści bliźniego, na przymierze Najwyż-
szego i daruj obrazę. Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY: Ps 103,1–2.3–
4.9–10.11–12
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
DRUGIE CZYTANIE Rz 14,7–9 
W życiu i w śmierci należymy do Pana
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian
Bracia: Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie 
umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy 
dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla 
Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do 
Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił 
do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak 
nad żywymi. Oto Słowo Boże.

Parafia

Matki Bożej Częstochowskiej

w Józefowie

EWANGELIA Mt 18,21–35 
Przypowieść o nielitościwym dłużniku
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile 
razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy 
przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus 
mu odrzekł:„Nie mówię ci, że aż siedem razy, 
lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego po-
dobne jest królestwo niebieskie do króla, który 
chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy za-
czął się rozliczać,przyprowadzono mu jednego, 
który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. 
Ponieważ nie miał z czego ich oddać,pan kazał 
sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całymjego 
mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa 
upadłprzed nim i prosił go: »Panie, miej cier-
pliwość nade mną,a wszystko ci oddam«. Pan 
ulitował się nad tym sługą, uwolnił goi dług 
mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spo-
tkał jednego ze współsług, który mu był wi-
nien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, 
mówiąc: »Oddaj, coś winien«. Jego współsługa 
upadł przed nim i prosił go: »Miej cierpliwość 
nade mną,a oddam tobie«. On jednak nie 
chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, 
dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego wi-
dząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszlii 
opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. 
Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł 
mu: »Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten 
dług,ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie 
powinieneś był ulitować się nad swym współ-
sługa, jak ja ulitowałem się nad tobą?«. I unie-
siony gniewem pan jego kazał wydać go katom, 
dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie 



uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdyz 
was nie przebaczy z serca swemu bratu”. Oto 
słowo Pańskie.

Pn 1 Tm 2,1-8 Ps 28 Łk 7,1-10 /Wt 1 Tm 
3,1-13 Ps 101 Łk 7,11-17 /Śr Lb 21,4b-9 
Ps 78 Flp 2,6-11 J 3,13-17 /Cz Hbr 5,7-9 Ps 
31 J 19,25-27 /Pt 1 Kor 15,12-20 Ps 17 Łk 
8,1-3 /So 1 Kor 15,35-37.42-49 Ps 56 Łk 
8,4-15 /Ndz Iz 55,6-9 Ps 145 Flp 1,20-27 
Mt 1,1-16.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 11.9. – 24 niedziela zwykła 
7:00 + Jerzego Woźniaka (Gr. 11).
+ Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 11).
8:30 + Zofię (6 r. śm.) i Józefa Zdrajkowskich.
10:00 + Jadwigę (7 r. śm.), i Tadeusza Przy-
wóskich, Mariannę Porycką (1 r. śm.).
11:30 + Jana i Janinę Dzienniaków, Stefana 
Papiernika.
13:00 Dz.-bł. w 60 r. ślubu Ireny i Zbigniewa 
Drągów z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i Cr.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
O bł. dla Krysi w dniu chrztu i Piotra w dniu 
pierwszej Komunii św. oraz dla Cr.
18:00 + Dz-bł. w 7 r. ślubu Agnieszki i Arka-
diusza z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i syna 
Tadzia.
20:00 
Poniedziałek 12.9. 
6:30 + Jerzego Woźniaka (Gr. 12).
7:00 + Aleksandrę Buz-Borowiec (5 r. śm.).
7:00 + Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 12).
7:00 + Mariannę, Szymona, Marina, Józefa, 
Tadeusza, Stefana i Kazimierę  i cr. Rosów, 
Natalie Zacharzewska i Jana Posima.
8:30 + Henrykę Śliwa (10 r. śm.).
18:00 + Eugeniusza Manowskiego (22 r. śm.) 
i jego rodziców i teściów.
Wtorek 13.9. – Św. Jana Chryzostoma, bi-
skupa i doktora Kościoła

6:30 + Jerzego Woźniaka (Gr. 13).
+ Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 13).
7:00 + Władysława Kisiela (34 r. śm.).
7:00 O bł. Boże dla Zbigniewa w 40 r. ur. oraz 
Cr. a także szczęśliwy powrót do Polski.
8:30 + Helenę Sijka.
18:00 Dz.-bł. w 3 r. ślubu Kingi i Dariusza z 
prośbą o bł. Boże da Jubilatów i córki Emilki.
Środa 14.9. – PODWYŻSZENIE KRZYŻA 
ŚWIĘTEGO
6:30 + Jerzego Woźniaka (Gr. 14).
7:00 + Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 14).
7:00 + Tadeusza Luśnię (mies. po śm.).
7:00 + Kazimierza Witkowskiego (10 r. śm.), 
Barbarę i Januszka Witkowskich.
8:30 + Helenę Rosłonek, Franciszka, Mariana, 
Leokadię Rosłonków, Jacka Mołotkiewicza, 
Genowefę Matyjasiak.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Mariusza Wydrzyńskiego (1 r. śm.). + Stani-
sława (5 r. śm.) Błaszczyka, Stanisławę, Józe-
fa i Adama Piotrowskich. + Halinę Gerttruga. 
+ Wiesławę Konopka. + Krzysztofa i Justynę 
Klotzów, Cr. Klotzów i Chądzyńskich
Czwartek 15.9. – Najśw. Maryi Panny Bole-
snej 
6:30 + Jerzego Woźniaka (Gr. 15).
7:00 + Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 15).
7:00 + Stanisławę Zalewską.
8:30 + Józefę, Piotra i Halinę Majewskich.
18:00 Dz.-bł. w 16 r. ślubu Katarzyny i Rado-
sława z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i ich 
syna.
Piątek 16.9. – Świętych męczenników Kor-
neliusza, papieża, i Cypriana, biskupa
6:30 + Jerzego Woźniaka (Gr. 16).
+ Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 16).
7:00 + Franciszka (27 r. Sm.) i Juliannę Ma-
śniaków, Henryka Parzyszka i Zygmunta Szy-
mańskiego.
7:00 Dz-bł. w 5 r. ślubu Sylwii i Bartka z prośbą 



o bł. Boże dla Jubilatów i córki Wiktorii.
8:30 
18:00 + Jana, Janinę i Mariannę Kondejów.
Sobota 17.9. 
6:30 + Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 17).
7:00 + Jerzego Woźniaka (Gr. 17).
7:00 + Mariannę Bełkowską (2 r. śm.).
7:00 + Bogusławę i Stanisława Czaplaków.
8:30 + Bronisławę, Jana i Stanisława.
15:00 Ślub: Marek Wierciszewski – Agata Ja-
kubaszek-Wierciszewska.
16:00 Ślub: Konrad Nesteruk – Marta Bogo-
wicz.
17:00 Ślub: Jerzy Jastrzębski – Justyna Zawada.
18:00 + Marka (7 r. śm.), Mariana, Mariannę, 
Józefa i Genowefę Strzemińskich, Stanisława 
Szeląga.
+ Leokadię Kasprzak (1 r. śm.).
Niedziela 18.9. – 25 niedziela zwykła - ŚW. 
STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA, patrona 
Polski
7:00 + Jerzego Woźniaka (Gr. 18).
+ Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 18).
8:30 Dz.-bł. w 32 r. ślubu Bożeny i Adama Po-
ryckich z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów oraz 
dzieci: Agnieszki, Aleksandry i Michała.
10:00 + Mariannę, Andrzeja, Bolesława, Jadwi-
gę, Józefa, Anastazję, Danusię, Janinę z rodz. 
Drągów i Charchułów.
11:30 Dz.-bł. w 13 r. ślubu Urszuli i Dariusza 
Talarków oraz o opiekę MB dla ich syna Kac-
pra.
13:00 Dz.-bł. w 40 r. ślubu Janiny i Tadeusza 
Boguszów z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów, 
Dzieci i Wnuków.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – Za Pa-
rafian.
18:00 + Kazimierza i Zofię Dobskich.
20:00 

Ogłoszenia duszpasterskie
11.09.2011. – 24 Niedziela zwykła

wRozpoczął się rok szkolny i kateche-
tyczny. Zainteresujmy się, czy nasze dzieci 
i młodzież sumiennie korzystają z katechi-
zacji szkolnej oraz czy wyspowiadały się 
rozpoczynając nowy rok nauki.

wBłogosławieństwo tornistrów i przybo-
rów szkolnych dla dzieci kl. I w niedzielę 18 
września na Mszy św. o 11:30.

wPrzypominamy, że w naszym koście-
le codziennie są odprawiane Msze św. o 
godz. 6.30, 7.00, 8.30 i 18.00. W niedzielę 
jest też odprawiana dodatkowa Msza św. 
o godz. 20.00. Zależnie od frekwencji być 
może będzie ona również w następnych 
miesiącach. 

wZbiórka lektorów i ministrantów od-
będzie się w sobotę, 17 września o godz. 
10:00. Zapraszamy zwłaszcza kandydatów 
na ministrantów (od 2 klasy szkoły podsta-
wowej).

wRównież 17 września w sobotę o godz. 
10:00, w sali na plebanii, odbędzie się spo-
tkanie Bielanek.

w24 września (sobota) o godz. 8.00  wy-
ruszamy autokarem z naszej parafii na Uro-
czystość poświęcenia Domu Św. Faustyny 
w Ostrówku. Po drodze nawiedzimy perłę 
baroku Bazylikę Trójcy Świętej w Kobyłce. 
Koszt autokaru 15 zł. Zapisy w zakrystii lub 
w kancelarii.

wPielgrzymka Rowerowa na tę Uroczy-
stość, wyruszy 24 września. Więcej infor-
macji na stronie internetowej parafii i u ks. 
Pawła. Można się zapisywać jeszcze dziś.

wPrzypominamy, że w naszej parafii pro-
wadzone są konsultacje z panią psycholog 



Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
Redakcja Biuletynu: Par. MB Częstochowskiej w Józefowie www.parafiajozefow.pl

w zakresie: kryzysów małżeńskich i rodzin-
nych, konfliktów i kryzysów w relacjach z 
innymi, oraz innych problemów i trudności. 
Zapraszamy małżeństwa i osoby indywidu-
alne. Poradnia czynna jest w każdy wtorek 
od 19:00 do 20:00. Więcej informacji moż-
na znaleźć na stronie internetowej naszej 
parafii.

wRównież pragniemy ogłosić jeszcze 
jedną inicjatywę: od tego tygodnia można 
bezpłatnie uzyskać poradę prawną w każdą 
środę od 19:00 do 20:00

wDzisiaj w całej Polsce rozpoczyna się I 
Tydzień Wychowania pod hasłem: „Wszy-
scy zacznijmy wychowywać”. Jan Paweł II 
we Wrocławiu (21 czerwca 1983 r.), po-
wiedział podczas homilii: „Rodzice sami 
muszą być dobrze wychowani, ażeby wy-
chowywać – i sami też wciąż muszą się wy-
chowywać, ażeby wychowywać”. W naszej 
parafii w najbliższą środę (14 września) o 
godz. 19:00 (po Mszy wieczornej) odbędzie 
się spotkanie z Panem Michałem Głowac-
kim nt.: „Bunt nastolatków – reguła czy wy-
jątek?”. Zapraszamy wszystkich rodziców, 
nauczycieli, wychowawców. 

wW dzisiejszą niedzielę, 11 września, 
przypada rocznica tragicznych zamachów 
w Nowym Jorku, a w sobotę, 17 września, 
rocznica napaści Związku radzieckiego na 
Polskę w 1939 roku. 
W tym tygodniu w Liturgii obchodzimy:

W środę, 14 września, święto Podwyż-
szenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym 
chrześcijańskim godłem – znakiem męki 
i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po 
nim było zmartwychwstanie i wniebowstą-
pienie! Krzyż jest więc także znakiem naszej 

nadziei. Pamiętajmy też, że Chrystusowym 
Krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i 
we wszystkich kościołach na całym świecie. 
Na nim podczas Eucharystii Chrystus pona-
wia swoją Paschalną Ofiarę „za życie świa-
ta”. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są 
krzyżami. Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza 
Zachodniej, wszędzie górują u nas krzyże. 
Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tyl-
ko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża.

W czwartek, 15 września, jeszcze jedno 
maryjne wspomnienie liturgiczne – Naj-
świętszej Maryi Panny Bolesnej. Matka Boża 
od chwili poczęcia aż po Krzyż na Kalwarii 
jest dla nas wzorem trwania przy Chrystu-
sie, naszym Zbawicielu, nawet poprzez tak 
bolesne tajemnice. Uczmy się od Niej wiary, 
nawet wtedy gdy dotyka nas potęga zła.

A w sobotę, 17 września w kalendarzu 
liturgicznym wspominamy świętego Zyg-
munta Szczęsnego Felińskiego (1822-1895). 
Kanonizacja tego wyjątkowego Arcybiskupa 
Warszawy miała miejsce nie tak dawno – 11 
października 2009 roku w Rzymie. Jest on 
patronem na czasy trudne, bo w takich wła-
śnie czasach przyszło mu przewodzić war-
szawskiemu Kościołowi. Warto przypomnieć 
jego słowa, do dzisiaj tak bardzo aktualne: 
„Strzeżcie Kościoła Świętego, pilnujcie gorli-
wie tej świętej wiary naszej, przeciwnościami 
nie zrażajcie się. (…) Kochajcie się wzajem, 
żyjcie w jedności i miłości, wspomagajcie się 
w modlitwie i pracy i módlcie jedni za dru-
gich”.

Nauki przedmałżeńskie
w naszej parafii rozpoczynają się 

27 września (wtorek) 
o godz. 19:30, w sali na plebanii.

***************************


