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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Rz 8,12-17; Ps 68,2.4.6-7.20-21; J 17,17; Łk 
13,10-17; WT.: Rz 8,18-25; Ps 126,1-6; Mt 11,25; 
Łk 13,18-21; ŚR.: Wj 34,29-35; Ps 99,5-7.9; J 
6,63b.68b; Mt 13,44-46; CZ.: UROCZYSTOŚĆ 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Ap 7,2-4.9-14; Ps 
24,1-6; 1 J 3,1-3; Mt 11,28; Mt 5,1-12a; PT.: 
Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych I 
msza: Hi 19,1.23-27a; Ps 27,1.4.7.8b.9a.13-14; 
1 Kor 15,20-24a.25-28; Ap 1,5-6; Łk 23,44-
46.50.52-53;24,1-6a; II msza: Dn 12,1-3; Ps 
42,2-3.5; Ps 43,3-4; Rz 6,3-9; J 3,16; J 11,32-45; 
III msza: Mdr 3,1-6.9; Ps 103,8,10.13-18; 2 Kor 
4,14--5,1; J 6,40; J 14,1-6 ; SB.: Rz 11,1-2a.11-
12.25-29; Ps 94,12-15.17-18; Mt 11,29ab; Łk 
14,1.7-11.
(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 SYRACHA (Syr 35,12-
14.16-18)
Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby. 
Nie będzie miał On względu na osobę przeciw 
biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzyw-
dzonego. Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, 
kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z upodobaniem 
będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. 
Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, 
aż dojdzie do celu. Nie odstąpi ona, aż wejrzy 
Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda 
słuszny wyrok.
CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTE-
GO PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA 
(2 Tm 4,6-9.16-18)
Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila 

mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach 
wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. 
Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedli-
wości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawied-
liwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkich, 
którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pośpiesz 
się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej 
mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię 
wszyscy opuścili: niech im to nie będzie policzone! 
Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, 
żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii 
i żeby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany 
też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mię Pan od 
wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując 
do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na 
wieki wieków! Amen.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
ŁUKASZA (Łk 18,9-14)
Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, 
że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypo-
wieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się 
modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz 
stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, 
że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, 
cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję 
post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze 

wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z 
daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz 
bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, 
grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu 
usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto 
się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, 
będzie wywyższony.

Intencje Mszy œw. od 28.10 do 04.11.2007 r.
Niedziela 28.10. - 30 niedziela zwykła ŚŚ. 
Szymona i Judy Tadeusza, Ap.
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 28). 7:00 + 
Szczepana Chełstowskiego (7 r. śm.), Tadeusza 
i Aleksandrę Masnych i ich rodziców. 8:30 + 
Weronikę i Stanisława Rogalskich. 10:00 + 
Tadeusza Gomoraka. 11:30 + Irenę i Tadeusza 
Zająców. 13:00 Za Parafian. 18:00  + Tadeusza 
Soszyńskiego.
Poniedziałek 29.10. 
7:00 +Tadeusza Frelka. 7:00 + Emanuela 
Bagińskiego (gr. 29). 7:30 + Stanisława Mazurka 
(6 r. śm.) i Julię Mazurek. 18:00 + Eugeniusza 
Dębowskiego i cr. Dębowskich.
Wtorek 30.10. 
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 30). 7:30. 
18:00 + Władysławę, Stefana, Henryka i Cr. 
Golców, Sudułów i Kłyszewskich.
Środa 31.10. 
7:00 + Emanuela Bagińskiego. 7:30 + Marię Bąk. 
18:00 Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy 

+ Wiesława Sierpińskiego (1 r. śm.). + Romana, 
Malinę i Mirosława Smolaków, Stanisława 
Truszkowskiego. + Jagodę Niemirską.
Czwartek 1.11. – Wszystkich Świętych
7:00 + Krzysztofa Kantona (gr. 1). 7:00  + Janinę 
i Stanisława Pytelów, Irenę i Lecha Gawryjołków. 
8:30 + Romualda Wojciechowskiego. 10:00 + 
Apolonie i Alojzego Szewczyków, ich rodziców 
i Cr. Szewczyków i Paprzyckich. 11:30 + Anielę, 
Stanisława, Bronisławę, Jana i Stanisława oraz 
Stanisława Czyszków. 13:00 Za Parafian. Msza 
św. na Cmentarzu. 18:00 + Helenę i Ryszarda 
Molaków.
Piątek 2.11. – Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych
7:00 + Krzysztofa Kantona (gr. 2). 7:00 + Teresę 
i Mieczysłąwa Felczaków. 7:30 + Marię i Stefana 
Batory, Apolonie, Tomasza, Jerzego, Małgorzatę 
Czaki, Aleksandrę Sielicką. 7:30 + Krystynę 
Strzelecką. 9:00 + Mariana Kowalczyka (14 r. 
śm.). 16:30. 18:00 Msza zbiorowa: + Krzysztofa, 
Stanisława, Jadwigę, Walerię i Marię. + Ks. Prał. 
Ludwika Antolaka.
Sobota 3.11. 
7:00 + Krzysztofa Kantona (gr. 3). 7:00 + Huberta 
Siemiec. 7:30 + Bronisławę, Feliksa i Alicję 
Murawskich. 7:30 + Helenę Kowalską (7 r. śm.) 
i jej Rodziców. 18:00 Msza zbiorowa: + Sylwię 
Kuśmierczak. + Czesławę (10 r. śm.) i Andrzeja 
(5 r. śm.) Zarokczyńskich.
Niedziela 4.11. - 31 niedziela zwykła 
7:00 + Krzysztofa Kantona (gr. 4). 7:00  + Karola 
Marciszyn oraz jego Rodziców i cr. Czajków. 
8:30 + Jana Edwarda Kaniewskich. 10:00 O bł. 
Boże dla córki Pauliny w 18 urodziny. 11:30 
+ Stanisława Lubacza (28 r. śm.). 13:00 Za 
Parafian. 18:00 + Marię Tomaszuk (2 r. śm.).

Ogłoszenia duszpasterskie 28.10.2007.  
XXX Niedziela Zwykła

w To już ostatnie dni Nabożeństw 

Różańcowych (w środę ostatnie). Nie 
rozstawajmy się jednak z różańcem. Zbliża 
się bowiem listopad, miesiąc poświęcony 
pamięci zmarłych. Różaniec może okazać 
się nieocenioną pomocą, jaką możemy  
zaoferować drogim naszym sercom zmarłym. 
Genialny artysta włoskiego  renesansu, 
Michał Anioł, we fresku zdobiącym 
Kaplicę Sykstyńską przedstawiającym Sąd 
Ostateczny, namalował duszę wydobywaną 
różańcem  z męki czyśćcowej. Oby ta 
twórcza wyobraźnia inspirowała także nas do  
niesienia pomocy duszom czyśćcowym.
wStowarzyszenie „Forum Chrześcijańskie” 

organizuje jak co roku akcję „Znicz”. Dzisiaj 
po każdej Mszy św. będzie można zakupić 
znicze. Dochód z ich sprzedaży w całości 
zostanie przeznaczony na dożywianie 
dzieci w szkołach oraz w świetlicach 
prowadzonych przez „Forum”. Zapraszamy 
do zakupu chociaż jednego „symbolicznego 
znicza”. 
wPrzypominamy: dbając o wygląd grobów 

rodzinnych, dbajmy jednocześnie o czystość 
na całym cmentarzu. Uporządkowania 
grobów nie odkładajmy „na ostatnią 
chwilę”.
wW tym tygodniu w czwartek (1 XI) 

przypada radosna uroczystość Wszystkich  
Świętych; jest to tzw. święto nakazane.  Msze 
św. w tym dniu jak w niedziele (7.00, 8.30, 
10.00, 11.30, 13.00 i 18.00). Pamiętajmy 
jednak, że Msza św. o godz. 13.00 będzie 
tradycyjnie odprawiona za wszystkich 
wiernych zmarłych przy kaplicy na nowej 
części cmentarza. Po Mszy św. Procesja 
za zmarłych po cmentarzu grzebalnym i 
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modlitwy za zmarłych. 
wWypominki za zmarłych przyjmują 

klerycy na cmentarzu (dzisiaj oraz 1 
listopada). Można je również zapisywać w 
zakrystii lub kancelarii. 
w Natomiast w piątek 2 listopada  

wspominamy wszystkich wiernych zmarłych 
(Dzień Zaduszny). Msze św. o godz. 7.00, 
7.30, 9.00, 16.30 i 18.00. Po Mszy św. 
o godz. 18.00 procesja żałobna wokół 
kościoła i modlitwy za zmarłych. Na 
procesję przynosimy świece lub znicze. 
Przy tej okazji chcemy przypomnieć, że 
nasz szacunek dla zmarłych wyraża się 
nie tylko w stawianiu  zniczy i kwiatów 
na grobach. Chrześcijanin modli się za 
zmarłych, ofiaruje  w ich intencjach Msze 
Święte i odpusty. Przypominamy także, że 
nie używa się zwrotu „święto zmarłych" 
lecz Wspomnienie Wszystkich Wiernych  
Zmarłych. 2 listopada przypada również I 
piątek miesiąca. Spowiedź podczas każdej 
Mszy św., a po południu od godz. 16.00. 2 
listopada pierwsza cotygodniowa, piątkowa 
Adoracja Najśw. Sakramentu w godz. 17.15 
– 18.00. Pragniemy co tydzień, w każdy 
piątek w godz. 17.15 – 18.00 adorować 
Chrystusa Pana w Najśw. Sakramencie.  
Zachęcamy do jak najszerszego udziału 
wszystkich parafian w tych adoracjach.   

wW pierwszą sobotę (3 XI) Msza św. o 
Niep.Sercu Maryi o godz. 7.30. i 18.00.
w Jak zwykle Msze św. wieczorne w 

pierwszy piątek i pierwszą sobotę są 
odprawiane w intencjach zbiorowych. 
Można te intencje zapisywać w zakrystii 
lub w kancelarii.
w Po kilku miesiącach pracy został 

skatalogowany na komputerze nasz 
cmentarz. Stara część cmentarza została 
podzielona na kwatery i rzędy oraz grobom 
zostały nadane numery. Nowa część 
cmentarza została zinwentaryzowana, gdyż 
jej projekt przygotowany na początku, nie 
był realizowany. Każdy grób na naszym 
cmentarzu i każde wolne miejsce ma swoje 
zdjęcie na komputerze. „Z natury”, a więc 
z napisów nagrobnych zostali wpisani 
zmarli. Nie wszędzie było można odczytać 
dane, dlatego prosimy opiekunów grobów 
o kontakt z kancelarią parafialną, aby 
(tam, gdzie trzeba) uzupełnić informacje o 
zmarłych. Cieszymy się, że ks. Zbigniew 
Drzewiecki na prośbę proboszcza podjął się 
trudnego dzieła opisania naszego cmentarza 
i tak powstała książka opisująca historię 
i stan obecny tego tak ważnego dla nas 
wszystkich miejsca. Znajdziemy w niej 
historię cmentarza i parafii, oraz opisane co 
ciekawsze groby i co ważne wydrukowane 

Bądź gotowy na śmierć 
Bądź gotowy na przyjście Chrystusa, 

gdy nadejdzie kres wszystkiego. Jak? Po 
pierwsze, pamiętając, że kiedyś umrzesz. 
Po drugie, uznając, że nie wiesz, kiedy, 
gdzie i w jaki sposób to nastąpi. Po trzecie, 
troszcząc się w życiu o to, co jest rzeczywi-
ście ważne.

Co jest naprawdę ważne? 
Znasz odpowiedź na to pytanie: bądź 

egoistą. Co takiego? Pozwól, że ci wyja-
śnię.

Najważniejsze jest to, byś nagromadził 
dla siebie możliwie jak najwięcej skarbów. 
Największe bogactwa. Największe szczę-
ście.

To wcale nie oznacza pieniędzy. Nie 
oznacza żadnych dóbr materialnych. Nie 
jest to także ani władza, ani sława. Nie. Się-
gnij myślą dalej, poza te dobra. Pieniądze, 
majątek, władza czy sława w każdej chwili 
mogą zniknąć.

Błędna inwestycja, jakiś proces sądowy, 
zmiany w zarządzie firmy, i wszystko prze-
padnie. Ot tak!

Zamiast tego — mówi Jezus — „Spraw-
cie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb 
niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się 
nie dostaje ani mól nie niszczy” (Łk 12,33).

Na poziomie praktycznym, a ściślej eko-
nomicznym, o wiele rozsądniejsze wydaje 
się inwestowanie w najwyższe szczęście w 
niebie, a to dlatego — wiesz o tym dosko-
nale — że wszystko, co widzisz, wszystko, 

imiona i nazwiska wszystkich zmarłych, 
którym udało się odczytać, z podanym 
„adresem” grobu.  1 listopada przekażemy 
więcej informacji na ten temat.
w1 listopada przed cmentarzami, kościołami 

i w ich okolicach w powiecie otwockim 
kwestują wolontariusze Otowckiego 
Towarzystwa Opieki Paliatywnej. Jak co 
roku celem kwesty jest zbiórka pieniędzy 
na rzecz Hospicjum Domowego „Empatia” 
oraz Hospicjum św. Patryka w Otwocku – za 
zakup sprzętu medycznego, pomoc socjalną, 
walkę z bólem itp. 
wNiedziela za tydzień (4 XI) to niedziela 

adoracyjna. Po Mszy św. o godz. 13.00 
wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja 
bez procesji. Potem spotkanie Kół Żywego 
Różańca.
wW przyszłą niedzielę o godz. 17.00 

konferencja dla rodziców i chrzestnych 
przed chrztem dziecka.
wJuż teraz przypominamy, że w dniach 

od 1 do 8 listopada włącznie codziennie 
można uzyskać odpust zupełny za pobożne 
nawiedzenie cmentarza lub kościoła i 
odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust 
ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych. 
wW Uroczystość Wszystkich Świętych (w 

czwartek) kancelaria będzie nieczynna.

czego dotykasz, wszystko, co znajduje się 
wokół ciebie, a nawet ty sam — wszystko 
to kiedyś zniknie. Któregoś dnia, szybciej, 
niż się można spodziewać. I nieważne, czy 
to „szybciej” nastąpi jutro czy za kilka dzie-
sięcioleci.

Nie musisz jednak pracować nad groma-
dzeniem skarbów w niebie, jeśli nie chcesz. 
Można cię do tego zachęcić, można ci do-
dać odwagi, ale nie można cię do tego zmu-
sić. Masz wolny wybór.

Oczywiście nie oznacza to, że pienią-
dze, dobra materialne, władza czy sława są 
złe same w sobie. Nie, nie mogą być złe. 
Nie są niczym więcej niż tylko narzędziami 
lub tylko produktami ubocznymi. Narzędzia 
i produkty uboczne mogą być użyte do po-
żytecznych celów, ale także mogą być wy-
korzystane niewłaściwie, do celów — po-
wiedzmy — skrajnie złych.

Istnieją takie narzędzia, które z łatwością 
można przekształcić w przedmioty przyno-
szące szkody. W broń. W służenie złotemu 
cielcowi.

Jezus przestrzegał nas także przed tym. 
W zdaniu następującym po fragmencie do-
tyczącym trzosu i nieba Chrystus powie-
dział: „Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie 
i serce wasze” (Łk 12,34).

Jeśli stracisz głowę dla pieniędzy, dóbr 
materialnych, władzy czy sławy, to narazisz 
się wyłącznie na cierpienia. Kiedyś stracisz 
te dobra lub — przypuszczalnie — odrzu-
cisz je. Przecież kiedyś będziesz musiał 

zakończyć życie.
Zainwestuj już teraz
Jezus mówi nam, że możemy uniknąć 

cierpienia. Ale — szczerze mówiąc — nie 
wystarczy gromadzić dóbr na koncie nie-
biańskiego banku. Chodzi o to, że możemy 
mieć przedsmak nieba już na ziemi. Twoje 
serce znajdzie się tam, gdzie znajduje się 
twój skarb. Jeśli najbliższe są ci dobra kon-
sumpcyjne, twe serce znajdzie się wśród 
takich właśnie dóbr. Jeśli zaś będziesz sta-
rał się wypełniać wolę Boga, twoje serce 
będzie z Nim.

Ty decydujesz. Zegar bije.
Katechizm Kościoła Katolickiego przypo-

mina nam: „Śmierć kończy życie człowieka 
jako czas otwarty na przyjęcie lub odrzu-
cenie łaski Bożej ukazanej w Chrystusie” 
(1021)2.

Z całą prostotą Katechizm podkreśla, 
że śmierć „jest kresem życia ziemskiego” 
(1007).

Ponadto czytamy, iż czas jest miarą na-
szego życia; w jego biegu zmieniamy się 
i starzejemy. Jak w przypadku wszystkich 
istot żyjących na ziemi, śmierć jawi się jako 
naturalny koniec życia. Śmierć przynagla 
nas. Pamięć o naszej śmiertelności służy 
jako przypomnienie, że „mamy tylko ogra-
niczony czas, by zrealizować nasze życie: 
«Pomnij [...] na Stwórcę swego w dniach 
swej młodości [...] zanim wróci się proch 
do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci 
do Boga, który go dał» (Koh 12,1.7)” (KKK 
1007).


