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9 sierpnia 2013 r. w gminnym parku zatrzymują się Pielgrzymi z XXIII Warszawskiej 
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EWANGELIA NA XIX  NIEDZIEL Ę ZWYKŁĄ                                                                    Łk 12, 32-48 
Gotowość na przyjście Pana 
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się 
Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. 
Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie 
złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce 
wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do 
ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci; aby mu zaraz 
otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie 
czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam: Przepasze się i każe im 
zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży 
przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz 
wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego 
domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn 
Człowieczy przyjdzie".  
Wtedy Piotr zapytał: "Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do 
wszystkich?" Pan odpowiedział: "Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, 
którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność? 
Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. 
Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli ów 
sługa powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem - i zacznie bić sługi i 
służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy 
się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi 
wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przyrządził i nie 
uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i 
uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę.  
Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej 
od niego żądać będą". 
 
 

 
 
 
Jakiej czujności pragnie od nas Jezus? On chce, aby nasze czuwanie polegało na 
dobrym inwestowaniu. Jezus mówi dziś do Ciebie: zainwestuj w miłość, bo to jedyny 
skarb, którego nikt ci nie wykradnie, któremu warto oddać całe swoje serce i który 
zapewni ci udział w królestwie. Wykup na giełdzie życia najpewniejsze 
i najwarto ściowsze akcje, a nie zajmuj się tymi, które dziś mają wysokie notowania, 
a jutro mogą stać się przyczyną twojego bankructwa. 
Czuwajmy, bo Pan jest już blisko. Nadchodzi, aby dać nam skarb największy 
z możliwych – swoją obecność już na wieki. On nadchodzi, aby wreszcie otrzeć 
z naszych oczu wszelką łzę i zabrać każdy ból i słabość. Pan nadchodzi, aby ocalić ten 
bezcenny skarb, który możemy posiadać – miłość. Zamiast się lękać, wołajmy z wiarą: 
Maranatha! Przyjdź, Panie Jezu! 
 
 



OGŁOSZENIA 
1. Zapraszam już dziś na Dożynki Gminno – Parafialne, które odbędą się 
    1 września o godz. 11.00. Proszę, aby wieniec dożynkowy przygotowali parafianie 
    z Józefowa. 
2. Jeszcze raz składam „Bóg zapłać” tym wszystkim, którzy poprzez ofiarę finansową 
    czy konkretną pracę przyczynili się do godnego przyjęcia Pielgrzymki Alkadem. 
3. Składam „Bóg zapłać” za ofiary dla Pielgrzymów mieszkańcom:  
    ..……………………………………………………………………………….. 
4. 15 sierpnia br. w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  
    zapraszamy na Msze św. o godz. 9.00 i 18.00.  
    W tradycji ludowej święto nazywane jest Matki Bożej Zielnej. Tego dnia rolnicy 
   dziękuj ą Bogu za plony, święci się też kwiaty, zioła i kłosy zbóż, które mają chronić  
    od chorób i zarazy. 
5. Przypominam, że na pielgrzymkę do Zakopanego wyjeżdżamy w piątek – 16.08 br. 
    o godz. 6.00 z Pl. JP II. 

 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ: 

Śp. Piotr Szuba – pokój jego duszy. 
 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
        Żona do męża 
Jeśli nie chcesz mojej zguby, 
Daj mi banknot, ale gruby. 
                                              Jan Sztaudynger 
 

 
A ile radości jest w tych młodych pielgrzymach. Trudno opisać. Trzeba zobaczyć. 
 



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  12. 08. 2013 
……… 
                                                                     WTOREK  13. 08. 2013 
……… 
                                                           ŚRODA  14. 08. 2013 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marianny w 90 rocz. urodzin 
                  i jej całej rodziny. 
          Za +Kazimierza Staszewskiego oraz Jana i Władysławę /int. od brata Janka 
                  z żoną/; 
                +Władysława Jóźwika w 6 rocz. śmierci, rodziców Matyjaszczyków, 
                   dziadków Krzysztofików oraz cr. Wojciechowskich;  
                +Andrzeja Pawlaka /int. od sąsiadów Lechowskich/; 
                +Stanisławę Skoneczną /int. popogrzebowa/; 
                +Ryszarda Sygitowicza /int. od mamy i brata/; 
                +Zofię Sęk oraz Adama i Bogumiła Rybaków; 
                +Mariannę, Zofię i Jana Skonecznych. 
                                                               CZWARTEK  15. 08. 2013 
                                            UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZI ĘCIA NMP 
  9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marzeny i Roberta z racji 15 rocz. 
                  ślubu i ich dzieci. 
          Za +Józefę Skorupińską w 4 rocz. śmierci oraz Konstantego i Stanisława 
                  Skorupińskich. 
18.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marianny z racji 92 rocz. urodzin 
                   i imienin. 
          Za +Zofię Kobyłecką oraz cr. Kobyłeckich i Gradowskich. 
                                                          PIĄTEK 16. 08. 2013 
………. 
                                                  SOBOTA 17. 08. 2013 
18.00 Za +Mariannę i Stanisława Popińskich, Helenę i Józefa Kępów oraz 
                  Władysławę i Władysława Narożników. 
                                                   NIEDZIELA  18. 08. 2013 
  9.00 O Boże błogosławieństwo dla Moniki Włodarczyk z racji 18 rocz. urodzin oraz  
                  jej rodziców z racji 25 rocz. ślubu; 
          Za +Mariannę i Leona Skonecznych oraz Kazimierę Mucha; 
               +Mariannę, Mariol ę, Jadwigę i Bolesława Kobyłeckich oraz Jana Sochę; 
               +Janinę i Antoniego Skorupińskich oraz Franciszka Wójciaka; 
               +Tadeusza Krasuckiego w 1 rocz. śmierci i rodziców; 
               +Ryszarda Sygitowicza /int. popogrzebowa/; 
               +Henryka, Jana, Mariana i Władysława Miko, Stanisławę i Zygmunta 
                 Goździk oraz Stanisława Kocika; 
               +Mariannę w 4 rocz. śmierci i Aleksandra Idzikowskich. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Cecylii Kąckiej z racji 80 rocz. urodzin; 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny i Wiesława w 14 rocz. ślubu 
                  i ich dzieci. 
18.00 Za zmarłe członkinie Koła Żywego Różańca z Małej Woli. 


