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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Rz 11,29-36; Ps 69,30-31.33-34.36-37; J 8,31b-
32; Łk 14,12-14; WT.: Rz 12,5-16a; Ps 131,1-3; Mt 
11,28; Łk 14,15-24; ŚR.: Rz 13,8-10; Ps 112,1-
2.4-5.9; 1 P 4,14; Łk 14,25-33; CZ.: Rz 14,7-12; Ps 
27,1.4.13-14; Mt 11,28; Łk 15,1-10; PT.: Ez 47,1-
2.8-9.12 (1 Kor 3,9b-11.16-17); Ps 46,2-3.5-6.8-9; 
2 Krl 7,16; J 2,13-22; SB.: Rz 16,3-9.16.22-27; Ps 
145,2-5.10-11; 2 Kor 8,9; Łk 16,9-15.
(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 MĄDROŚCI (Mdr 
11,22-12,2)
Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, 
kropla rosy porannej, co spadła na ziemię. Nad 
wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, 
i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. 
Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się 
nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w 
nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakżeby coś 
trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jak by 
się zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczę-
dzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, 
miłośniku życia! Bo we wszystkim jest Twoje 
nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie ka-
rzesz upadających i strofujesz, przypominając, w 

czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, 
Panie, uwierzyli.
CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTE-
GO PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONI-
CZAN (2 Tes 1,11-2,2)
Modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczy-
nił was godnymi swego wezwania, aby z mocą 
udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra 
oraz czyn płynący z wiary. Aby w was zostało 
uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa - a 
wy w Nim - za łaską Boga naszego i Pana Jezusa 
Chrystusa. W sprawie przyjścia Pana naszego Je-
zusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół 
Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali 
zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani 
zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, 
bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, ja-
koby już nastawał dzień Pański.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
ŁUKASZA (Łk 19,1-10)
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. 
A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, 
zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on 
koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie 
mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. 

Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby 
móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. 
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i 
rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem 
dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł 
więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. 
A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika 
poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł 
do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję 
ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwra-
cam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś 
zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on 
jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy 
przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.

Intencje Mszy œw. od 04.11 do 11.11.2007 r.
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.).
Poniedziałek 5.11. 
7:00 + Krzysztofa Kantona (gr. 5). 7:00 + Czesława 
Łukawskiego (6 r. śm.). 7:30 + Bogusława (20 
r. śm.), Aleksandrę, Franciszka Szymańskich, 
Helenę, Stanisława i Jana Grzymałów. 18:00 + 
Jana Kędziorka (2 r. śm.).
Wtorek 6.11. 
7:00 + Krzysztofa Kantona (gr. 6). 7:30 + Jana 
Pleskota. 18:00 + Mariannę Auguścińską (16 
r. śm).
Środa 7.11. 
7:00 + Krzysztofa Kantona (gr. 7). 7:30. 18:00 
Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy 
+ Andrzeja Dolińskiego.
Czwartek 8.11.  

7:00 + Krzysztofa Kantona (gr. 8). 7:30 + 
Kazimierę i Stefana Muranowiczów, Cr. 
Muranowiczów i Grochalów. 18:00 + Stanisławę 
Więckowską (16 r. śm.) i Cr. Mazurów i 
Sawickich.
Piątek 9.11. 
7:00 + Krzysztofa Kantona (gr. 9). 7:30. 18:00 + 
Sergiusza Worobieja i Juliusza Lipińskiego.
Sobota 10.11.  
7:00 + Krzysztofa Kantona (gr. 10). 7:00 + 
Halinę, Mariana, Benedykta, Edwarda, Józefa 
Ciesielskich, Józefę i Michała Wojdów. 7:30 Dz.-
bł. W 50 r. ślubu Jerzego i Weroniki Smolińskich 
z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla małżonków 
i całej rodziny. 7:30 + Hannę Musiał (8 r. śm.) 
i cr. Lenarczyków. 18:00 +Dariusza Gozdana 
(24 r. śm.).
Niedziela 11.11. - 31 niedziela zwykła 
7:00 + Krzysztofa Kantona (gr. 11). 7:00 + 
Wiesława Trześniewskiego (7 r. śm.). 8:30 + 
Stanisławę, Józefę, Feliksa, Henryka, Aleksandra 
i Jana Zalewskich. 10:00 Inauguracja roku 
akademickiego w Wyższej Szkole Gospodarki 
Euroregionalnej; 5 r. istnienia uczelni. 11:30 
+ Mieczysława Wojdata (13 r. śm.). 13:00 
Za Parafian. Za Ojczyznę. 18:00 + Piotra 
Skowrońskiego (11 r. śm.).
Ogłoszenia duszpasterskie 04.11.2007.  

XXXI Niedziela Zwykła
w Dziś przypada pierwsza niedziela 

listopada, a więc po Mszy św. o godz. 
13.00 comiesięczna adoracja Najświętszego 
Sakramentu (bez procesji) i po niej spotkanie 
Kół Żywego Różańca. W listopadzie w 
szczególny  sposób nasza modlitwa powinna 
być naznaczona pamięcią o zmarłych.  W 
swojej historii Kościół wypracował wiele 
form modlitewnej pomocy  zmarłym. 
Za najlepszą uważane są Msze Święte 
gregoriańskie - trzydzieści Mszy Świętych 

w intencji zmarłego, celebrowanych dzień 
po dniu.  Można w intencji zmarłych 
ofiarować odpust. Przypominamy, że do 8 
listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza 
i odmówienie modlitwy, choćby  myślnej, za 
zmarłych można uzyskać odpust zupełny, 
który wolno ofiarować jedynie w intencji 
zmarłych. Do innych form pomocy zmarłym 
należą  wypominki, ale niech nie będzie 
to okazją do zwalniania się z osobistych  
modlitw za zmarłych. Sens wypominek 
polega na tym, że w modlitwie za  zmarłych 
uczestniczy cała wspólnota. Kościół bowiem 
jest dobrą matką,  która pamięta o wszystkich 
swych dzieciach. Przyjdzie w końcu taki 
czas,  że i my będziemy potrzebowali 
podobnej pomocy. Można jeszcze zapisać 
zmarłych na wypominki roczne odmawiane 
w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 
10.00.
wDzisiaj o godz. 17.00 konferencja dla 

rodziców i chrzestnych przed chrztem 
dziecka.
wW niedzielę za tydzień będziemy 

przeżywać rocznicę odzyskania niepodległości.  
Główna Msza św. w intencji Ojczyzny o 
godz. 13.00, na którą zapraszamy młodzież, 
poczty sztandarowe, organizacje społeczne. 
Po niej koncert patriotyczny „W listopadowej 
zadumie”. Wykonawcy: Warszawski Chór 
Varscantabile i soliści, akompaniament 
– Janusz Tylman.
wZa tydzień uroczystość inauguracji Roku 

Akademickiego 2007/2008 i obchodami 5-
lecia istnienia Uczelni Wyższej w Józefowie. 
Msza św. o godz. 10.00 – dalsze uroczystości 
o godz. 16.45 w Sali Głównej Uczelni przy 
ul. Sienkiewicza 2. 
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wW piątek 9 listopada świętujemy rocznicę 
poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Święto 
to mówi nam, że jesteśmy cząstką jednego 
wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa 
„rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne 
znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika 
Laterańska jest katedrą Rzymu  i matką 
wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc 
lat koncentrowało się  w niej życie Kościoła 
i nawet kiedy wybudowano bazylikę na 
Watykanie,  Katedra Laterańska zachowała 
status katedry biskupa Rzymu.
w W sobotę 10 listopada przypada 

wspomnienie świętego Leona Wielkiego 
(ok. 400-461), papieża i Doktora Kościoła. 
Przyszło mu opiekować się  Chrystusową 
owczarnią w czasie niszczących najazdów 
na Rzym, dokonywanych przez ludy 
barbarzyńskie. Jego interwencja przyczyniła 
się do  ocalenia miasta. Papież dbał 
także o dyscyplinę w Kościele, zwalczał 
herezje. Zostawił po sobie wiele cennych 
pism, w których objaśniał ważne  dla 
chrześcijańskiego życia prawdy wiary.

11 listopada
Święto Niepodległości – Święto Uczelni 

w Józefowie i Święto Europy
Najważniejszym świętem narodowym Pol-

ski jest Święto Niepodległości. Polska po 123 
latach niewoli 11 listopada 1918r. odzyskała 
długo wyczekiwaną niepodległość. Święto to 
obchodzone już przed II wojną światową, w 
czasach realnego socjalizmu było zakazane. 
Dzisiaj możemy je na nowo obchodzić i cieszyć 
się wolnością Polski.

Wraz z rozwojem historii również i to Świę-
to nabrało nowego wymiaru. Polska od kilku 
lat jest członkiem Unii Europejskiej, a więc 
dzielimy los Europy wespół z innymi naro-
dami. Stąd też i nasze radości i święta naro-
dowe mają wymiar europejski, tak jak Święto 
Niepodległości. Władze Uczelni w Józefowie 
postanowiły Święto Niepodległości połączyć z 
obchodami 50-lecia traktatów Rzymskich oraz 
5-leciem istnienia Uczelni. 

W dniu 11 listopada o godz. 17.00 w siedzi-
bie Uczelni przy ul. Sienkiewicza 2 odbędzie się 
uroczystość inauguracji Roku Akademickiego 
2007/2008 połączone z obchodami Święta 
Niepodległości, wspomnieniem Traktatów 
Rzymskich i obchodami 5-lecia istnienia Uczel-
ni. W uroczystości wezmą udział m.in. jeden 
z najbardziej znanych polityków europejskich 
senator Rococo Butiglione, obrońca rodziny, 
Maria Romana De Gasperi, córka jednego z 
założycieli Unii Europejskiej Alcide De Gasperi 
oraz Armando Tarulli sekretarz generalny Fun-
dacji Alcide De Gasperi w Rzymie. Ponadto, w 
uroczystości tej weźmie udział wielu przedsta-
wicieli świata polityki, w tym prawie wszyscy 
wójtowie i burmistrzowie powiatu Otwockie-
go. Na koniec odbędzie się koncert muzyki 
klasycznej w wykonaniu zespołu Altra Volta. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych 
już na godz. 16.45 w dniu 11 listopada do Sali 
Głównej Uczelni przy ul. Sienkiewicza 2.

Wszystkich Świętych na naszym parafialnym cmentarzu

Zdjęcia: Norbert Przyborowski

Tradycyjnie, jak co roku, uroczystą Sumę na cmentarzu współkoncelebrowali księża proboszczo-
wie wszystkich, trzech józefowskich parafii: ks. Proboszcz Marek Uzdowski z Błot, ks. Proboszcz 
Marek Sendek z Michalina i nasz ks. Proboszcz Kazimierz Gniedziejko z Józefowa oraz księża 
goście.  

Uroczysta procesja na cmentarzu z modlitwą za dusze zmarłych.


