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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: 1 Tes 1,1-5.8b-10; Ps 149,1-6.9; J 10,27; 
Mt 23,1.13-22; WT.: 1 Tes 2,1-8; Ps 139,1-5; 
Hbr 4,12 Mt 23,23-26; ŚR.: Jr 1,17-19; Ps 71,1-
6.15.17; Mk 5,10; Mk 6,17-29; CZ.: 1 Tes 3,7-13; 
Ps 90,3-4.12-14.17; Mt 24,42a.44; Mt 24,42-51; 
PT.: 1 Tes 4,1-8; Ps 97,1.2b.5-6.10-12; Łk 21,36; 
Mt 25,1-13; SB.: 1 Tes 4,9-11; Ps 98,1.7-9; Ef 
1,17-18; Mt 25,14-30.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie 
modlitwy codziennej).

OG£OSZENIA PARAFIALNE
                               

Porz¹dek niedzielnych Mszy œw. w koœciele:
7.00, 8.30, 10.00-dla m³odzie¿y, 11.30-dla dzieci, 
13.00, 18.00.
Kancelaria parafialna czynna od poniedzia³ku do 
soboty w godzinach: 9.00-11.00 oraz od 16.00-
18.00. Telefon do kancelarii 789-21-05.
S³uchamy:
RADIO MARYJA na fali 89,1 FM
RADIO ŒWIÊTY JÓZEF na fali 96,5 FM
RADIO WARSZAWA na fali 106,2 FM

CZYTANIE Z KSIĘGI PRZYSŁÓW (Prz 8, 
22-35)
Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek 
swej mocy, od dawna, od wieków jestem stworzona, 
od początku, nim ziemia powstała. Przed oceanem 
istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody; 
zanim góry zostały założone, przed pagórkami za-
częłam istnieć; nim ziemię i pola uczynił - początek 
pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam 
gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w 
górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchła-
ni umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody 
z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod 
ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą 
Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, 
igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy 
synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie 
mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmij-

cie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń mych nie 
odrzucajcie! Błogosławiony ten, kto mnie słucha, 
kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u 
progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znaj-
dzie życie i uzyska łaskę u Pana.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO GALATÓW (Ga 4, 4-7)
Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna 
swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod 
Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Pra-
wu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. 
Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał 
do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: 
Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, 
lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z 
woli Bożej.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
JANA (J 2, 1-11)
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była 
tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także 
Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, 
Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. 
Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja 
sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła 
godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do 
sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. 

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczo-
nych do żydowskich oczyszczeń, z których każda 
mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich 
Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż 
po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnij-
cie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś 
zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, 
która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd 
ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, 
wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do 
niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, 
a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś 
dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków 
uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją 
chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Intencje Mszy œw. od 26.08 do 02.09.2007 r.
Niedziela 26.08. Uroczystość Odpustowa 
Matki Bożej Częstochowskiej
7.00 + Józefę i Kacpra Książek, Henryka 
Zalewskiego, Katarzynę i Tomasza Firląg, cr. 
Majszczyków; 8.30 Dziękczynna w 55 r. ślubu 
pp. Józefy i Stefana Pielach z prośbą o zdrowie 
i wszelkie potrzebne łaski dla Jubilatów i całej 
rodziny; 10.00 + Józefa Choroś w 17 r. śm.; 
11.30 O zdrowie i Boże błog. dla Wandy w 75 
r. Urodzin; 13.00 W intencji parafian, o wiarę, 
nadzieję i miłość; + Ks. prał. Ludwika Antola-
ka (z racji imienin); + Za wszystkich zmarłych 
parafian o wieczne zbawienie; 18.00 + Janinę 
(w 20 r. śm.), Czesławę i Bolesława Krucz.
Poniedziałek 27.08. 
7.00 + Władysławę Malinowską w miesiąc po 
pogrzebie; 7.30 Dziękczynna w 30 r. ślubu pp. 
Teresy i Bogdana Pielak, z prośbą o błog. Boże 
dla Jubilatów i ich dzieci; 18.00 + Stanisława 
Zalewskiego w 3 r.  śm.

Wtorek 28.08.
7.00 + Wojciecha Lachowicza; 7.30 Dzięk-
czynna w 10 r. ślubu pp. Małgorzaty i Zbi-
gniewa, z prośbą o błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny; 18.00 + Zygmunta Siwaka, 
Paulinę i Tomasza Siwaków, Władysława 
Komorowskiego i Marię Pawłowską.
Środa 29.08. 
7.00; 7.30 + Jerzego Domańskiego, Franciszka 
Turosa, cr. Domańskich i Turosów;  18.00 No-
wenna; O Boże błogosławieństwo dla Urszuli 
i Wojciecha oraz ich dzieci; + Bronisławę i 
Stanisława Szewczaków, Ludwika Czajkę.
Czwartek 30.08. 
7.00 + Emanuela Bagińskiego / + Justynę 
Perczyńską w miesiąc po śm.; 730; 18.00 + 
Henrykę Obrycką.
Piątek 31.08. 
7.00 + Juliannę i Eugeniuisza Sarneckich, 
Mariannę i Marcina Lasota; 7.30 + Józefa 
Ornat; 16.00 Msza św. na cmentarzu w inten-
cji Ojczyzny oraz tych, co zginęli broniąc jej 
wolności i niepodległości; 18.00 + Helenę i 
Jana Pobożych i ich rodziców.
Sobota 01.09.
7.00 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (1 greg) 
/ + Wacława Zawada; 7.30 + Zofię Górka (w 
pół roku po śmierci); 1800 Msza św. Zbiorowa 
(I sobota miesiąca); O Boże błogosławieństwo 
dla rodziny Lewandowskich i Kurowskich 
oraz za zmarłych + cr. Lewandowskich i 
Kurowskich; + Jana i Feliksę Piotrowskich, 
Stanisławę Rolak
+ Stefanię i Feliksa Sitek.
Niedziela  02.09. XXII zwykła
7.00 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (2 greg); 
8.30 W int. pp. Marii i Józefa Domańskich w 
40 r. ślubu, dziękując za wszystko Bogu z proś-

bą o wszelkie potrzebne łaski dla Jubilatów i 
całej rodziny; 10.00 + Bronisława Zalewskie-
go, Stanisława, Józefę i Andrzeja ....
11.30 + Władysława i Zofię Mroczek, cr. 
Mroczek i Miszczak; 13.00 W intencji Para-
fian; 18.00 + Stanisławę i Mikołaja Kostek 
w 14 r. śm.

Ogłoszenia duszpasterskie 26.08.2007.  
XXI Niedziela Zwykła 

Uroczystość MB Częstochowskiej
wDzisiaj dziękujemy Bogu za „przedziwną 

pomoc i obronę” w osobie Najśw. Maryi Pan-
ny Częstochowskiej. Dzień ten skupia naszej 
myśli i serca w duchowej stolicy naszego 
narodu. Jasnogórski wizerunek wpisał się w 
dzieje naszego państwa, narodu, wpisał się w 
los jednostek i rodzin. W naszej parafii dzień 
ten chcemy obchodzić szczególnie uroczyście, 
gdyż Czarna Madonna z Częstochowy została 
wybrana przez naszych przodków jako patron-
ka Józefowa. Główna Msza św. odpustowa 
– Suma zostanie odprawiona o godz. 13.00. 
Po sumie w procesji wokół kościoła będzie-
my chcieli podziękować za wszelkie łaski 
otrzymane od Boga przez przyczynę Maryi, 
którą w naszej parafii czcimy jak Matkę Bożą 
Częstochowską. Chcemy też prosić Boga o 
Jego błogosławieństwo w naszym życiu i w 
pracy. Zapraszamy wszystkich do udziału 
w procesji: Kościelną Służbę Porządkową, 
panów do niesienia baldachimu i chorągwi, 
siostry Żywego Różańca, bielanki do sypania 
kwiatków, dzieci I Komunijne i Rocznicowe 
do asysty. Zapraszamy młodzież, harcerzy, 
ministrantów – wszystkich. Każdy znajdzie 
właściwe sobie miejsce. Będzie to wyraz na-
szej wiary i naszego udziału w życiu parafii.
wDzisiaj w naszym kościele będzie miało 
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miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie w pa-
rafii. Po raz pierwszy w Józefowie, w ramach 
Międzynarodowego Festiwalu Organowego 
Johann Sebastian Bach 2007, po Mszy św. o 
godz. 18.00 odbędzie się  koncert, w którym 
wystąpią: Małgorzata Urbaniak – Lehmann 
– sopran i Wiktor Łyjak – organy. Serdecznie 
zapraszamy, nie może nas zabraknąć na tym 
koncercie. Bliższe informacje na plakatach.
wW piątek 31 sierpnia zapraszamy na Mszę 

św. o godz. 16.00, odprawianą  na cmentarzu 
grzebalnym. Na Mszę św. zapraszamy poczty 
sztandarowe, harcerzy i wszystkich parafian.  
W tym dniu modlimy się za poległych w 
kampanii wrześniowej i za miliony pomordo-
wanych podczas wojny. 
wW sobotę 1 września przypada 68 rocznica 

wybuchu II wojny światowej. W tym dniu 
modlimy się za poległych w kampanii wrze-
śniowej i za miliony pomordowanych podczas 
wojny. Niech Pan przyjmie ofiarę ich życia. 
wW sobotę (I sobota miesiąca) Msze św. 

o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 7.30 
i 18.00.
wPrzyszła niedziela to niedziela adoracyj-

na, po Mszy św. o godz. 13.00 wystawienie 
Najśw. Sakramentu i procesja Eucharystyczna. 
O godz. 17.00 konferencja przygotowująca 
rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka.
wDla dzieci i młodzieży zbliża się czas 

powrotu do szkół. Niech nowy rok szkolny 
zacznie się z Bogiem. Warto przy tej okazji 
skorzystać z sakramentu pokuty, pamiętajmy 
w modlitwach o tych, którzy przekroczą 
szkolne progi po raz pierwszy. W sobotę (1 
września) zapraszamy od godz. 17.00 do 
spowiedzi, natomiast w niedzielę za tydzień 
podczas Mszy św. o godz. 10.00 rozpoczęcie 
roku szkolnego dla młodzieży, a o godz. 11.30 
dla dzieci.   

Kana Galilejska - z dzisiejszej Ewangelii

Tablica na frontonie kościoła w Kanie Galilej-
skiej  postawionego dla upamiętnienia cudow-
nej przemiany wody w wino.

""Międzynarodowy Festiwal organowy - Johann Sebstian Bach 2007"
w józefowskim kościele.

Już niemal 30 lat temu w roku 1976 odbył się pierwszy Międzynarodowy Festiwal Ba-
chowski, którego organizatorem była Warszawska Opera Kameralna.

Z biegiem lat zmieniały się zarówno organizator jak i miejsce, forma i program koncer-
tów.

To wydarzenie kulturalne najwyższej rangi prezentuje już nie tylko dzieła wielkiego kom-
pozytora z Lipska, ale także muzykę z Jego epoki, utwory napisane na Jego część, a także 
inne wybitne dzieła, które znakomicie brzmią we wnętrzach sakralnych.

Obok wybitnych organistów przedstawiani są także muzycy innych specjalności, których 
udział w koncertach czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Koncerty odbywają się w Proka-
tedrze Warszawskiej i w Bazylice Katedralnej w Łowiczu.

W obydwu miejscach prezentowany jest ten sam program, który brzmi jakże odmiennie w 
barokowych wnętrzach sakralnych.

Dziś zapraszamy Państwa „na ucztę muzyczną w czasie, gdy milkną estrady filharmonicz-
ne, a życie kulturalne przenosi się sezonowo do innych miejsc, gdzie grywa się na organach 
w sezonie letnim”.

Jest to dla nas powód do dumy, że przy współpracy z „Międzynarodowym Festi-
walem Organowym – Johann Sebastian Bach 2007” jeden z koncertów odbywa się w 
kościele p.w.  M. B. Częstochowskiej w Józefowie, dzięki czemu „muzyka, sztuka czysta 
i doskonała wciąż żyje wśród nas”, a dziś będzie wyczarowana przez znakomitych wy-
konawców dla mieszkańców naszego miasta – słuchaczy i miłośników muzyki poważ-
nej, religijnej, organowej – wykonywanej na instrumencie, który cały swój rozwój aż 
po kształt dzisiejszy osiągnął jako podstawowy i najważniejszy instrument właściwy 
liturgii Kościoła Rzymsko – Katolickiego i Kościołów Protestanckich.

Najwięksi w dziejach kompozytorzy muzyki na organy tworzyli właśnie z myślą o wyko-
rzystaniu jej w liturgii.

Od dawna określa się tradycję muzyczną Kościoła jako „skarbiec nieocenionej wartości 
i dziedzinę wybijającą się ponad inne sztuki”, a Sobór Watykański II- gi orzekł, że z naj-
większą troskliwością należy zachwycać i otaczać ów skarbiec muzyki kościelnej, gdzie 
rolę pierwszoplanową przypisuje się organom piszczałkowym jako „instrumentowi, który 
należy mieć w wielkim poszanowaniu”.

W józefowskim kościele mamy takie organy….  Mamy także niezwykłą okazję aby piękno 
muzyki organowej, jej blask i bogactwo brzmień zaprezentował wirtuoz gry na tym instru-
mencie  sam Wiktor Łyjak, który przyjął zaproszenie Pana Burmistrza Miasta Józefowa Sta-
nisława Kruszewskiego oraz Proboszcza Parafii Ks. Kanonika Kazimierza Gniedziejko.

Wiktor Łyjak w bogatym dorobku między innymi dokonał nagrań dla Polskiego Radia 
dzieł Bramsa Frejera, utworów z Tabulatur Polskich XVI i XVIII wieku.

Jako jedyny polski organista posiada złotą i platynową płytę z nagraniami J. S. Bacha. 
Koncertował w całej Polsce i aż w 21 krajach Europy i Azji, w największych ośrodkach mu-
zycznych, a dziś koncertować będzie w józefowskim kościele p. w. M. B. Częstochowskiej.

Artyście towarzyszyć będzie solistka – Małgorzata Urbaniak Lechmann, która jako inter-
pretatorka muzyki sakralnej znana jest na Białorusi, we Francji, w Niemczach, na Ukrainie 
i we Włoszech.

Jako solistka wykonuje recitale z towarzyszeniem fortepianu i organów. 
 W roku 2005 z Wiktorem Łyjakiem nagrała płytę CD z repertuarem religijnym.
W Józefowie śpiewać będzie utwory S. Niwelta, F. Caccini, J. M. Żebrowskiego i J. S. 

Bacha. Utwory te w wykonaniu Małgorzaty Urbaniak zawsze na długo pozostają w pamięci 
słuchaczy koncertów.  

       

Zdjęcia udostępnione przez pielgrzymów z naszej pa-
rafii, którzy wsierpniu nawiedzili Ziemię Świętą.

Mozaika z jednej ze ścian budynku w Kanie Ga-
lilejskiej  nawiązująca do pierwszego cudu Je-

Odpusty w Kościele
 Nauka o odpustach łączy się z 
tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakra-
mencie pojednania grzesznik otrzymuje 
przebaczenie wyznanych grzechów, za 
które szczerze żałuje. Dzięki temu może 
on osiągnąć wieczne zbawienie.
Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jed-
nak od kar doczesnych (czasowych), któ-
re spotykają nas za życia lub po śmierci 
w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy 
właśnie obfity skarbiec odpustów Ko-
ścioła.
Odpust jest to darowanie przez 
Boga kary doczesnej za grzechy 
odpuszczone już co do winy.
 Rozróżnia się odpusty cząstko-
we i zupełne (zależnie od tego, w jakim 
stopniu uwalniają nas od kary docze-
snej). Odpusty te może zyskiwać każdy 
ochrzczony po spełnieniu odpowiednich 
warunków dla siebie lub ofiarowywać je 
za zmarłych. Ryszard Nowaczewski


