Parafia
Matki Bożej Częstochowskiej
w Józefowie
Biuletyn niedzielny

XXV Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Iz 55,6–9
Myśli moje nie są myślami waszymi
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten
się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż
hojny jest w przebaczaniu.
Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak
niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad
waszymi drogami i myśli moje nad myślami
waszymi.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 145,2–3.8–
9.17–18
Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają.
DRUGIE CZYTANIE Flp 1,20c–24.27a
Moim życiem jest Chrystus
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do
Filipian
Bracia: Chrystus będzie uwielbiony w moim
ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla
mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to
zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele – to dla mnie
owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem
powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania:
pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele
lepsze, a pozostawać w ciele – to bardziej dla
was konieczne. Tylko sprawujcie się w sposób
godny Ewangelii Chrystusowej. Oto Słowo
Boże.
EWANGELIA Mt 20,1–16a

18.09.2011

Przypowieść o robotnikach w winnicy
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do
gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem,
aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił
się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich
do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: »Idźcie i wy do mojej
winnicy, a co będzie słuszne, dam wam«. Oni
poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny
szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych
stojących i zapytał ich: »Czemu tu stoicie cały
dzień bezczynnie?«. Odpowiedzieli mu: »Bo nas
nikt nie najął«. Rzekł im: »Idźcie i wy do winnicy«. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel
winnicy do swego rządcy: »Zwołaj robotników
i wypłać im należność, począwszy od ostatnich
aż do pierwszych«. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc
przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz
i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: »Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z
nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty«.
Na to odrzekł jednemu z nich: »Przyjacielu, nie
czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś
się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i
temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy
mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy
na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry«.
Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”. Oto słowo Pańskie.

Pn Ezd 1,1-6 Ps 126 Łk 8,16-18 /Wt Ezd
6,7-20 Ps 122 Łk 8,19-21 /Śr Ef 4,1-7.1113 Ps 19 Mt 9,9-13 /Cz Ag 1,1-8 Ps 149 Łk
9,7-9 /Pt Ag 1,15-2,9 Ps 43 Łk 9,18-22 /So
Za 2,5-15 Jr 31 Łk 9,43-45 /Ndz Ez 18,25–
28 Ps 25 Flp 2, 1-11 Mt 21,28–32.

INTENCJE MSZALNE

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 Poryckich z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów oraz
dzieci: Agnieszki, Aleksandry i Michała.
10:00 + Mariannę, Andrzeja, Bolesława, Jadwigę, 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 Kacpra.
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 Parafian.
18:00 + Kazimierza i Zofię Dobskich.
20:00
Poniedziałek 19.9.
6:30 + Jerzego Woźniaka (Gr. 19).
7:00 + Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 19).
8:30
18:00 Dz.-bł. w 6 r. ślubu Aleksandry i Karola z
prośbą o bł. dla córki Kamili.
Wtorek 20.9. – Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong
Hasang i Towarzyszy
6:30 + Jerzego Woźniaka (Gr. 20).
7:00 + Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 20).
8:30

18:00 Dz.-bł. w 25 r. ślubu Joanny i Konrada.
Środa 21.9. – ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I
EWANGELISTY
6:30 + Jerzego Woźniaka (Gr. 21).
7:00 + Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 21).
8:30 + Ewę i Leszka Wojtyrów.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. w 5 r. urodzin Benedykta Oleszczyka.
+ Krzysztofa (16 r. śm.) Feliksa i Marię Pogorzelskich, Marię i Jana oraz Cr. Figurów. + Mariana
Zajdlera. + Helenę (4 r. śm.) i Feliksa Mazków. +
Piotra Klimka (1 r. śm.). + Zdzisława Stelmacha
(mies. po śm.).
Czwartek 22.9.
6:30 + Jerzego Woźniaka (Gr. 22).
7:00 + Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 22).
7:00 + Cr. Malinowskich, Zabłockich, Weronikę
Wisłocką.
8:30 + Bronisława Malinowskiego (45 r. śm),
Cr. Malinowskich i Borkowskich.
18:00 + Antoninę, Michała, Tadeusza i Ryszarda
Molaków, Krzysztofa i Józefa Borzymowskich,
Ryszarda i Włodzimierza Kowalewiczów.
Piątek 23.9. – Św. Pio z Pietrelciny
6:30 + Jerzego Woźniaka (Gr. 23).
6:30 + Jana (8 r. śm.), Józefa i Mariannę Kublików.
7:00 + Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 23).
7:00 + Michała Kubiaka (10 r. śm.).
7:00 + Mieczysława Majewskiego (mies. po
śm.).
8:30 + Michała Kubiaka (10 r. śm.).
18:00 + Rozalię i Jakuba oraz Cr. Chmielaków.
Sobota 24.9.
6:30 + Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 24).
7:00 + Jerzego Woźniaka (Gr. 24).
7:00 + Mieczysława Miturę (6 r. śm.).
8:30 + Wacława Bogusza (14 r. śm.).
16:00 Ślub: Paweł Radziejewski – Ewelina Cebula.
17:00 Ślub: Piotr Rupala – Joanna Śmidoda.
18:00 + Stanisława (9 r. Sm.), Bronisławę i Konstantego Skwarków.
18:30 Ślub: Grzegorz Kula – Anna Molenda.

Niedziela 25.9. – 26 niedziela zwykła - Bł.
Władysława z Gielniowa, prezbitera
7:00 + Jerzego Woźniaka (Gr. 25).
+ Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 25).
8:30 + Jana Gąsiorowskiego i jego rodziców.
10:00 + Wacława Zawadę (im.)
11:30 + Janinę (3 r. śm.), Franciszka (21 r. śm.)
Bogdalskich.
13:00 Dz.-bł. w 40 r. ślubu Zofii i Zdzisława Gołaszewskich z prośbą o łaski dla jubilatów i Cr.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
Dz.-bł. w 7 r. ślubu Joanny i Bogdana; w 13 r.
ślubu Moniki i Arkadiusza z prośbą o bł. dla Jubilatów i ich dzieci.
18:00 + Anielę Gierak, Jadwigę Majak i syna
Dariusza.
20:00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERKIE

18.09.2011. - 25 Niedziela zwykła
wDzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom
społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego,
zauważając ich wielki wpływ na przekaz
informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Jakim mogą być dobrem, wielokrotnie przekonywaliśmy się podczas tylu
pielgrzymek papieskich do naszej Ojczyzny, najpierw naszego umiłowanego Jana
Pawła II, a także obecnego Ojca Świętego Benedykta XVI, widzieliśmy podczas
tylu transmisji z uroczystości kościelnych,
tylu programów katolickich… Wiemy, że
media, jeśli chcą, mogą być wspaniałym
narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy
roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego
ubogacenia korzystało z nich nasze młode
pokolenie.

wDzisiaj podczas Mszy św. o godz.
11.30 błogosławieństwo tornistrów i przyborów szkolnych dla dzieci kl. I.
w24 września (w najbliższą sobotę) o
godz. 8.00 wyruszamy autokarem z naszej
parafii na Uroczystość poświęcenia Domu
Św. Faustyny w Ostrówku. Po drodze nawiedzimy perłę baroku Bazylikę Trójcy
Świętej w Kobyłce. Koszt autokaru 15 zł.
Jest jeszcze kilka miejsc wolnych.
wPielgrzymka Rowerowa na tę Uroczystość, wyruszy 24 września. Więcej informacji na stronie internetowej parafii i u ks.
Pawła. Można się zapisywać jeszcze dziś.
wW najbliższą sobotę, w związku z uroczystościami w Ostrówku, kancelaria będzie nieczynna.
wPrzypominamy, że w naszej parafii
prowadzone są konsultacje z panią psycholog w zakresie: kryzysów małżeńskich
i rodzinnych. Poradnia czynna jest w każdy wtorek od 19:00 do 20:00..
wNatomiast we środy w godz. 19.00
– 20.00 można bezpłatnie uzyskać poradę
prawną. Dzwonek 107 przy naszej kancelarii.
wPrzyjmiemy do odprawienia Msze św.
gregoriańskie, jeszcze na listopad w tym
roku oraz na cały rok następny.

W tym tygodniu patronują nam:
W kalendarzu liturgicznym pod datą 18
września przypada święto świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży.
Mimo upływu stuleci, jest on nadal czytelnym
wzorem życia dla młodego pokolenia. Zatem
podczas Eucharystii każdego dnia nadchodzącego tygodnia, przez wstawiennictwo
świętego Stanisława Kostki, będziemy prosili

Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży,
bo od nich zależy przyszłość naszego Narodu
i Kościoła.
20 IX – św. św. Andrzej Kim Taegon
(†1839), prezbiter koreański, który zginął
podczas prześladowań chrześcijan; Paweł
Chong Hasano, kleryk koreański, i Towarzysze, którzy ponieśli śmierć męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem (wspomnienie obowiązkowe);
W środę, 21 września, obchodzimy święto świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo módlmy się
o to, abyśmy jak on, zajęci sobą i własnymi
sprawami, dotknięci spojrzeniem Chrystusa,
umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim.
Podczas Eucharystii będziemy Bogu dziękować za dar naszego powołania do wspólnoty
Kościoła.
23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki
czciciel Eucharystii i Matki Bożej (wspomnienie obowiązkowe).

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

Nauki przedmałżeńskie
w naszej parafii rozpoczynają się
27 września (wtorek)
o godz. 19:30, w sali na plebanii.

Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskiego zaprasza dzieci do
świetlicy.

Rozpoczynamy w najbliższą środę
(21.09). Swietlica będzie działać się w środy, czwartki i piątki w godz. 14.30 18.00. Zagwarantowana opieka pedagogiczna, posiłek oraz wiele interesujących
zajęć w tym kontynuacja nauki tańca.
Serdecznie zapraszamy.

„Królestwo niebieskie podobne jest do
gospodarza, który wyszedł wczesnym
rankiem, aby nająć robotników do swej
winnicy.” Umawia się z nimi o zapłatę jednego

denara i posyła ich do pracy. Lecz trzeba więcej
rąk, więc jeszcze cztery razy gospodarz wychodzi
na plac szukać robotników, o godzinie trzeciej,
szóstej., dziewiątej i jedenastej, czyli od dziewiątej
rano aż do wieczora. Kiedy dzień się skończył, wypłaca robotników począwszy od ostatnich, którzy
tak jak i pierwsi otrzymali po denarze. I oto reakcja, tak bardzo ludzka, pierwszych robotników: „Ci
ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich
z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty”.
Lecz gospodarz odpowiada: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze
mną?... Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo
jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co
chcę?” (tamże 12-15). W aspekcie sprawiedliwości społecznej można by podważyć takie rozumowanie. Jezus jednak nie miał zamiaru dawać przez
przypowieść pouczenia na temat „moralności zapłaty” lub socjologii, ale chciał dać zrozumieć, że
królestwo niebieskie opiera się na zasadach zgoła
odmiennych niż te, które w stosunkach ludzkich
kierują dawaniem i posiadaniem. Bóg, nieskończenie sprawiedliwy, jest również nieskończenie miłosierny i wolny; rozciągając zbawienie na ostatnich
wezwanych — pogan, nie krzywdzi pierwszych
— narodu wybranego; przyjmując do swego królestwa grzeszników, którzy nawrócili się w podeszłym wieku, nie czyni krzywdy tym, co spędzili
życie w niewinności.
Przypowieść nie chce zachęcać leniwych i beztroskich, którzy odkładają na ostatnią godzinę nawrócenie i służbę Bogu, lecz pouczyć, że Bóg może
powołać o każdej godzinie i że człowiek powinien
być zawsze gotów odpowiedzieć na Jego wezwania. „Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!” (Iz 55, 6). Kto został
powołany już w zaraniu swego życia, nie może
sobie rościć większych praw od tego, kto został
powołany w wieku dojrzałym lub też w ostatniej
godzinie, a ci ostatni nie powinni zniechęcać się
czy cofać, myśląc, że już za późno.

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