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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Rz 1,1-7; Ps 98,1-4; Ps 95,8ab; Łk 11,29-32; 
WT.: Rz 1,16-25; Ps 19,2-5; Hbr 4,12; Łk 11,37-
41; ŚR.: Rz 2,1-11; Ps 62,2-3.6-7.9; J 10,27; Łk 
11,42-46; CZ.: 2 Tm 4,9-17a; Ps 145,10-13.17-18; 
J 15,16; Łk 10,1-9; PT.: Rz 4,1-8; Ps 32, 1-2.5.11; 
Ps 32,22; Łk 12,1-7; SB.: Rz 4,13.16-18; Ps 105,6-
9.42-43; J 15,26b.27a; Łk 12,8-12.
(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 DRUGIEJ KSIĘGI KRÓLEW-
SKIEJ (2 Krl 5,14-17)
Wódz Syryjski Naaman, który był trędowaty, za-
nurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa 
męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak 
ciało małego dziecka i został oczyszczony. Wtedy 
wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł 
i stanął przed nim, mówiąc: Oto przekonałem się, 
że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem! A 
teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od twego 
sługi! On zaś odpowiedział: Na życie Pana, przed 
którego obliczem stoję - nie wezmę! Tamten nale-
gał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy 
Naaman rzekł: Jeśli już nie chcesz, to niechże 

dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów 
unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie 
składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym 
bogom, jak tylko Panu.
CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTE-
GO PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA 
(2 Tm 2,8-13)
Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida! 
On według Ewangelii mojej powstał z martwych. 
Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyń-
ca; ale słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego 
znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i 
oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem 
z wieczną chwałą. Nauka to zasługująca na wiarę: 
Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z 
Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, 
wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się 
będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli 
my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, 
bo nie może się zaprzeć siebie samego.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
ŁUKASZA (Łk 17,11-19)
Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy prze-
chodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy 

wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 
dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i 
głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad 
nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokaż-
cie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. 
Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, 
wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na 
twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Sama-
rytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało 
oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? żaden się 
nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, 
tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: Wstań, 
idź, twoja wiara cię uzdrowiła.

Intencje Mszy œw. od 14.10. do 21.10.2007 r.
Niedziela 14.10. - 28 niedziela zwykła
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 14). 7:00 + 
Stanisława Błaszczyka. 8:30 + Edwarda i Jana 
Kaniewskich. 10:00 + Tadeusza Sikorskiego (4 
r. śm.) oraz o zdrowie dla Melanii Sikorskiej. 
11:30 + Zofię Kuźnia. 13:00 Za Parafian. 18:00 
+ Małgorzatę Krajewską.
Poniedziałek 15.10. – św. Teresy od Jezusa
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 15). 7:30  
Dz. w 86 r. urodzin Jadwigi Worobiej z prośbą 
o dalsze błogosławieństwo. 7:30 + Tadeusza i 
Jadwigę Wojtaszewskich. 18:00 + Józefa, Szcze-
pana i Helenę Pawłowskich, Stefanię, Stanisława 
i Kazimierza Nojszewskich, Sabinę Nojszewską 
i Helenę Pawłowską.
Wtorek 16.10. 
7:00 + Stanisława, Mariannę Kowalczyków, cr. 
Kruków i Rogalów.7:00 + Emanuela Bagińskiego 
(gr. 16). 7:30. 18:00 Dz.-bł. w 60 r. ślubu Heleny 
i Bronisława Parakiewiczów z prośbą o bł. Boże 
i opiekę MB dla całej rodziny.
Środa 17.10. 
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 17). 7:30 Dz.-

bł. w 20 r. ślubu Teresy i Zbigniewa Pawłowskich 
z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla Jubilatów 
oraz córek Agnieszki i Kasi. 18:00 Nowenna 
do NMP Nieustającej Pomocy. + Zbigniewa (9 
r. śm.) i Cr. Domańskich. + Pelagię (1 r. śm.) i 
Jerzego ( 25 r. śm.) Laskowskich. + Kazimierza 
i Mariannę Rutów, Eugeniusza Ablewskiego i 
Stanisława Grela.
Czwartek 18.10. – św. Łukasza ew.
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 18). 7:30 + 
Helenę Ogińską (13 r. śm.), Józefa Ogińskiego, 
Franciszkę i Jana Witulich. 18:00 + Edrwarda 
Papisa (25 r. śm.).
Piątek 19.10. 
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 19). 7:00 
+ Marię i Witolda Gawryjołków, Janinę Pytel. 
7:30. 18:00 + Jerzego (4 r. śm.) i Jadwigę Gaz-
dowskich.
Sobota 20.10.  
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 20). 7:00 + 
Stanisława Pleskota (1 r. śm.). 7:00 + Tadeusza 
Stępnia (13 r. śm.) 7:30 + Eugenię i Jerzego Ja-
czewskich. 7:30 + Bolesława Nojka (15 r. śm.).
18:00 + R-ców Teofila i Helenę Siemiątkowskich 
oraz Irenę i Stanisława Kalinowskich. 18:00 Dz.-
bł. W 50 r. ślubu Heleny i Zdzisława Babików 
z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla Jubilatów 
i dzieci.
Niedziela 21.10. - 29 niedziela zwykła
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 21). 7:00  
+ Witolda Malinowskiego (4 r. śm.), Felicję i 
Bolesława Malinowskich, Andrzeja Głowienko, 
Jadwigę i Jana Łuczaj. 8:30 + Mariannę, Annę, 
Jana, Zdzisława i Henryka, cr. Wawrzyniuków 
i Kowalczyków. 10:00 + Jadwigę i Tadeusza 
Przywózkich. 11:30 + Urszulę Dzienniak. 13:00 
Za Parafian.  + Ks. Prał. Ludwika Antolaka (int. 
Pielgrzymów do Jordanowa). 18:00 + Mieczy-
sława Cygana (13 r. śm.).

Ogłoszenia duszpasterskie 14.10.2007.  
XXVIII Niedziela Zwykła

w16 października jest w Polsce Dniem 
Papieskim. Chodzi nie tylko o wdzięczną 

pamięć o Janie Pawle II, ale raczej o konty-
nuację jego dzieła. Pontyfikat  Jana Pawła 
II wpłynął na historię świata, Kościoła i 
milionów ludzi, w tym nie tylko katolików 
na całym świecie. W olbrzymim dorobku 
papieskiego  nauczania każdy z nas może 
znaleźć cząstkę, której powinien poczuć się  
adresatem. Dzisiaj w całej Polsce trwa też 
zbiórka do puszek na Fundację Dzieło No-
wego Tysiąclecia, wspierającą kształcenie 
zdolnej, ale ubogiej młodzieży. . Po Mszach 
św. przed kościołem będą zbierane do puszek 
ofiary na ten szczytny cel. Dzisiaj po Mszy 
św. o godz. 10.00 wystąpi nasza młodzież 
z krótkim programem o naszym wielkim 
Rodaku. Ukoronowaniem Dnia Papieskiego 
w naszej parafii będzie koncert muzyki Go-
spel po Mszy św. wieczornej. Przeczytajmy 
zaproszenie w naszym biuletynie. „Gospel 
to radość śpiewania na chwałę Bożą”. To 
będzie prawdziwa radość i chwała Boża 
w naszym kościele – wielkie wydarzenie 
religijne i muzyczne. Nie straćmy okazji do 
takich przeżyć, przyjdźmy dzisiaj raz jeszcze 
do kościoła na 18.45. 
w14 października jest dniem poświęco-

nym Edukacji Narodowej, innymi słowy 
świętem nauczyciela. Wszystkim tym, 
którym drogie jest dzieło nauczania i wy-
chowywania młodych pokoleń, życzymy 
(nie tylko w tym dniu)  jak najobfitszego 
Bożego błogosławieństwa i zapewniamy o 
modlitewnej  pamięci. Oby Boża opieka oraz 
życzliwość i wdzięczność wychowanków 
była nagrodą  za podejmowany i niejedno-
krotnie niedoceniany trud nauczycielski. 
Zapraszamy nauczycieli, nauczycieli – eme-
rytów, wszystkich pracowników oświaty 
oraz wszystkich parafian na jutrzejszą 
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Dziś DZIEŃ PAPIESKI

Wadowice, 16.06.1999Dziękuję Ci Dobry Boże, za „naszego” Ojca świętego, 
Jana Pawła II,

- za Jego miłość do ludzi, że chciał się z każdym 
spotkać , że przyjmował i z szacunkiem rozmawiał z 
wielkimi i małymi tego świata,

- za Jego pielgrzymki po świecie, 
- za Jego apostolstwo, za Jego słowo, którego za-

wsze z zapartym tchem słuchałem,
- za Jego pracowitość, że można bardzo dużo zrobić 

i nie spieszyć się,
- za Jego cierpienie i ukazanie sensu cierpienia,
- za Jego śmierć i naukę jak umierać w pokoju i jed-

ności z Bogiem.                                           Tym.

(poniedziałkową) Mszę św. o godz. 18.00. 
W tej Mszy św. będziemy prosić o Boże 
błogosławieństwo w pracy pedagogicznej i 
wychowawczej (a także w życiu rodzinnym 
i osobistym) dla wszystkich związanych z 
oświatą i wychowaniem. 
wTo już połowa października, miesiąca 

poświęconego modlitwie różańcowej. Warto 
zrobić sobie pod tym kątem rachunek su-
mienia: czy ta łatwa  i piękna modlitwa była 
obecna w naszym życiu? Przypominamy, 
że za publiczne odmówienie różańca moż-
na uzyskać odpust zupełny. Nabożeństwa 
Różańcowe w naszym kościele codziennie 
(również w niedziele) o godz. 17.15. Ser-
decznie zapraszamy. 
wZa tydzień po Mszy św. o godz. 11.30 

spotkanie rodziców i dzieci przygotowują-
cych się do I Komunii św.
wW przyszłą niedzielę rozpoczynamy 

tydzień misyjny. Taca we wszystkich ko-
ściołach, więc i u nas będzie przeznaczona 
na misje.
wZbliża się listopad – miesiąc modlitew-

nej pamięci o zmarłych. W sposób szcze-
gólny zmarłych Kościół poleca Bożemu 
miłosierdziu w modlitwie wypominkowej. 
Na wypominki będą przyjmować klerycy na 
cmentarzu w niedzielę 28 października i 1 
listopada. Księża przyjmują na wypominki 
w kancelarii i w zakrystii. Kartki wypomin-
kowe są wyłożone na stolikach. 
wW tym tygodniu przypada wiele ważnych 

liturgicznie wspomnień. Jutro,  w poniedzia-
łek, wspominamy świętą Teresę od Jezusa 
(1515-1582), zakonnicę i Doktora Kościoła. 
Święta dokonała reformy zakonu karmeli-
tańskiego, przywracając mu pierwotny, 
surowy charakter. Słynęła też z  niezwykle 
intensywnego życia wewnętrznego, pełnego 
wizji, zachwyceń  i innych nadprzyrodzo-
nych doznań. Doświadczenia mistyczne, 
spisane  przez świętą Teresę, pozwalają 
widzieć w niej nauczyciela i przewodnika  
po chrześcijańskiej drodze do Boga. We 
wtorek 16 października wspominamy świętą 
Jadwigę Śląską, żyjącą na przełomie XII i 
XIII wieku. Pochodziła z Bawarii, była żoną 
śląskiego księcia Henryka Brodatego. Po 
śmierci męża wstąpiła do klasztoru cysterek 
w Trzebnicy. Słynęła z pobożności  i licznych 
dzieł miłosierdzia. W środę 17 października, 
wspominamy świętego Ignacego Antio-
cheńskiego, biskupa i męczennika, ucznia 
świętego  Jana Ewangelisty. W czwartek 
18 października przypada święto świętego  
Łukasza Ewangelisty. Jest to również dzień 
służby zdrowia, której święty  Łukasz, wedle 
tradycji lekarz, jest patronem. W sobotę 20 
października  wspominamy świętego Jana 
Kantego (1390-1473), kapłana, profesora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zasły-
nął z wielkiej pracowitości, skromności i 
dzieł miłosierdzia.

Muzyka Gospel 
i „Soul Connection” w Józefowie

W dzisiejszą niedzielę, obchodzoną w Polsce 
jako Dzień Papieski, w wielu kościołach, ośrod-
kach kultury i salach widowiskowych (podobnie 
jak w latach poprzednich) rozbrzmiewać będzie 
różnorodna muzyka.

U nas w józefowskim kościele p.w. M.B. Czę-
stochowskiej zabrzmi muzyka gospel. Doceniona 
przez Ojca Świętego Jana Pawła II, którą Papieża 
Pielgrzyma witali czarni mieszkańcy Ameryki.

Zabrzmi muzyka, która dzięki nagraniom i wy-
dawnictwom nutowym zyskała ogromną i trwałą 
popularność na świecie, i której popularność w 
Polsce ciągle wzrasta.

„Good Spell” – Słowo Boże….
Gospel to ewangelia. To pieśni związane z te-

stamentem: hymny, psalmy – ballady i tańce.
Gospel to radosne pieśni, kazania – i reflek-

syjne Spirituals – pieśni religijne czarnoskórych 
mieszkańców Ameryki.

Dla wielu misjonarzy psalmy i hymny oparte na 
brytyjskich pieśniach ludowych były niegdyś naj-
lepszym sposobem dostarczenia wiernym przeży-
cia emocjonalnego. Były podstawą całego ruchu 
ewangelicznego.

Gospel jest to gatunek muzyki niezwykle prosty 
i wdzięczny w odbiorze.

Gospel to radość śpiewania na chwałę Bożą.
Gatunek będący pomostem pomiędzy muzyką 

religijną „czarnej Ameryki” i jazzem, niosącym w 
sobie wielki ładunek przeżyć duchowych w wy-
miarze ekumenicznym.

„Nazywamy się Soul Connection… - mówi o 
sobie zespół, który wystąpi w dzisiejszym koncer-
cie - bo muzyka gospel łączy nas bez względu na 
różnice.”

„… dostrajamy nasze indywidualne pasje, tak 
by tworzyły harmonię.”

Dlatego też, w imieniu gospodarza parafii ks. 
Proboszcza Kazimierza Gniedziejko, w imieniu or-
ganizatorów, którymi są: Urząd Miasta oraz Miej-
ski Ośrodek Kultury – zachęcam i zapraszam na 
ten niezwykły koncert o godz. 1845 bezpośrednio 
po Mszy Świętej.

Ryszard Nowaczewski

Dnia 20 października 2007 roku, w sobo-
tę, odbędzie się w naszej parafii kolejny, już 
XXXI Dzień Krwiodawstwa. Pracownicy 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z 
Warszawy będą pobierali krew od wszystkich 
chętnych krwiodawców w godzinach od 8.00 
do 13.00 w Stacji Caritas przy naszej parafii.

 Jesteśmy zdrowi i możemy cieszyć się tym 
wielkim darem bożym. Nasza, zdrowa krew 
może uratować życie bądź przywrócić zdro-
wie naszym bliźnim. Darowanie własnej krwi 
to jeden z najlepszych sposobów okazania 
bezinteresownej miłości bliźniemu. 

Zwracam się do wszystkich zdrowych para-
fian w wieku 18-60 lat o udział w najbliższej 
akcji. Mamy w naszej parafii możliwość speł-
nienia dobrego uczynku, który można ofiaro-
wać w swojej, prywatnej intencji. Krwi jest 
stale potrzeba i każda jej ilość jest cennym 
lekiem. Oddana przez nas krew będzie spo-
żytkowana w szpitalach województwa mazo-
wieckiego.

Szczególnie chciałbym zachęcić do udziału 
w akcjach krwiodawstwa tych, którzy nie-
dawno ukończyli 18 lat. Będzie to wspaniałe 
świadectwo waszej dorosłości i dojrzałości.

Janusz Krupa – honorowy krwiodawca


