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Czcigodni Księża i Parafianie! 

     My, mieszkańcy Józefowa, przynieśliśmy do naszej świątyni bochen chleba – dar 
Boga Ojca. Symbolizuje on wszystkie dary będące owocem Ziemi i pracy rąk ludzkich. 
Każda kromka chleba, którą codziennie podnosimy do ust kryje trudy, lęki i 
niepokoje polskiego Rolnika. Kryje ona również wielką nadzieję, że pod wspólnym 
dachem naszego domostwa – Polski, nie będzie głodnych, bezdomnych i płaczących. 
     Wam, kapłanom, dziękujemy za modlitwy zanoszone do Boga Wszechmogącego 
„by zachował nas od powietrza, głodu, ognia i wojny”. 
     Panie, dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła. 

                                                                            Szczęść Boże! 
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EWANGELIA NA XXIII  NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                              Łk 14, 25-33 
Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa  
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: "Jeśli kto przychodzi do 
Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i 
siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, 
ten nie może być moim uczniem.  
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, 
czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, 
wszyscy patrząc na to zaczęliby drwi ć z niego: «Ten człowiek zaczął budować, a nie 
zdołał wykończyć».  
Albo który król, maj ąc wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie 
wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z 
dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy 
tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.  
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim 
uczniem". 

 
Mistrz z Nazaretu, powołując uczniów, nie tylko uczył ich mądrości i miłości, ale 
przede wszystkim proponował im wspólnotę życia - ”bycie z Nim”. Uczeń Jezusa ma 
niejako wejść w Jego ślady, iść za Nim, towarzyszyć Mu w drodze (aż po krzyż); ma 
być - tak jak On - ”znakiem sprzeciwu” dla świata. Ale to też jeszcze nie wszystko! 
Uczeń Jezusa ma też wyrzec się ”wszystkiego, co posiada”, niejako zapomnieć o sobie, 
o swoich planach, upodobaniach. 
Czy jesteśmy w stanie spełnić tak wzniosłe wymagania? 
Na szczęście pozytywne odczytanie Ewangelii pozwala wierzyć, że każdy, kto miłuje 
ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry - jest uczniem Jezusa. Kto solidnie i uczciwie 
wykonuje swoją codzienną pracę - jest uczniem Jezusa. Każdy, kto niesie swój 
codzienny krzyż obowiązków, zadań i powinności, kieruj ąc się rozwagą, mądrością i 
przykazaniem miłości - jest uczniem Jezusa. Bo ileż w tym wszystkim potrzeba 
wyrzeczenia, ofiary i zaparcia się siebie! 
Czyż Pan wymaga od nas czegoś więcej? 
 

 
Podczas dożynek  swoje „5 minut”  mają nasze „Aniołki”. 

 



OGŁOSZENIA 
1. Pragnę gorąco podziękować mieszkańcom Józefowa za piękny wieniec dożynkowy, 
    kosze z artykułami spożywczymi, chleb i kwiaty. Dziękuj ę Kołom Gospodyń 
    Wiejskich za wieńce dożynkowe, przyśpiewki i piękne stroje ludowe. 
2. Za tydzień w niedzielę, tj. 15 września br. zapraszam po Mszy św. o g. 9.00 
    rodziców i dzieci, które w tym roku szkolnym przystąpią do I Komunii św. 
3. Już dziś pragnę gorąco zaprosić wszystkich Parafian na nowy odpust św. o. Pio 
    23 września 2013 r. /poniedziałek/. Dekret Ks. Bpa – poniżej. 
4. Ofiary złożone za tydzień na tacę będą przeznaczone na paraf. inwestycje. 

 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA: 

Śp. Genowefa Sikora i śp. Sławomir Szuwart – pokój ich duszom. 
 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
Spotyka sie dwóch baców. 
- Sąsiedzie, jak tam wasz nowy sołtys? 
- Eee...jeszczem go po trzeźwemu nie widzioł... 
- Co, tak pije? 
- On nie, ino jo! 
 

 
 

 



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  09. 09. 2013 
18.00 Za +Wiesławę Gierach /greg/. 
                                                                     WTOREK  10. 09. 2013 
18.00 Za +Wiesławę Gierach /greg/. 
                                                           ŚRODA  11. 09. 2013 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Zofię Hofman w 2 rocz. śmierci; 
                +Wiesławę Gierach /greg/; 
                +Piotra Szubę /int. popogrzebowa/; 
                +Genowefę Michałowską /int. od córki Gabrieli z mężem i dziećmi/. 
                                                               CZWARTEK  12. 09. 2013 
18.00 Za +Wiesławę Gierach /greg/. 
                                                          PIĄTEK 13. 09. 2013 
18.00 Za +Wiesławę Gierach /greg/. 
                                                  SOBOTA 14. 09. 2013 
                                                PODWYŻSZENIE KRZY ŻA ŚWIĘTEGO 
17.00 Ślub – Marlena Duda i Paweł Dąbrowski. 
18.00 Za +Wiesławę Gierach /greg/. 
                                                   NIEDZIELA  15. 09. 2013 
  9.00 Za +Czesława Jańskiego w 4 rocz. śmierci; 
               +Ryszarda Sygitowicza /int. od żony i dzieci/; 
               +Edwarda Piotrowskiego /int. od siostry Zofii z rodzin ą/;   
               +Wiesławę Gierach /greg./. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Jadwigi i Mariana Wojtkiewiczów w 35 rocz. ślubu  
          O Boże błogosławieństwo dla Anety i Arkadiusza Włodarczyków  
                  w 1 rocz. ślubu. 
18.00 Za +Wacława Rosłaniec. 
           
 

 
Przekazanie wieńca dożynkowego przez mieszkańców Józefowa. 

 


