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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: 1 Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Ps 
119,53.61.134.150.155.158; J 8,12b; Łk 18,35-
43; WT.: 2 Mch 6,18-31; Ps 3,2-7; 1 J 4,10b; Łk 
19,1-10; ŚR.: 2 Mch 7,1.20-31; Ps 17,1.5-6.8.15; 
J 15,16; Łk 19,11-28; CZ.: 1 Mch 2,15-29; Ps 50 
1-2.5-6.14-15; Ps 95,8ab; Łk 19,41-44; PT.: 1 
Mch 4,36-37.52-59; 1 Krn 29,10-12; J 10,27; Łk 
19,45-48; SB.: 1 Mch 6,1-13; Ps 9,2-4.6.16.19; 
2 Tm 1,10b; Łk 20 27-40.
(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 MALACHIASZA (Ml 
3,19-20a)
Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy 
pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą 
słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi 
Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani ko-
rzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, 
wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w 
jego skrzydłach.
CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTE-
GO PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONI-
CZAN (2 Tes 3,7-12)
Sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie 
wzbudzaliśmy wśród was niepokoju ani u nikogo 
nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy 
w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla 
nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy 

nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam 
samych siebie za przykład do naśladowania. Albo-
wiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: 
Kto nie chce pracować, niech też nie je! Słyszymy 
bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew 
porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się 
rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy 
i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby 
pracując ze spokojem, własny chleb jedli.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
ŁUKASZA (Łk 21,5-19)
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdo-
biona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: 
Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie 
zostanie kamień na kamieniu, który by nie był 
zwalony. Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to na-
stąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? 
Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie 
zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim 
imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł 
czas. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy 
posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw 
musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy 
mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi 
i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzę-
sienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się 
straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz 

przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą 
was prześladować. Wydadzą was do synagog i do 
więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was 
będą do królów i namiestników. Będzie to dla was 
sposobność do składania świadectwa. Postanówcie 
sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. 
Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której 
żaden z waszych prześladowców nie będzie się 
mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was 
będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i 
niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu 
mojego imienia będziecie w nienawiści u wszyst-
kich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją 
wytrwałość ocalicie wasze życie.

Intencje Mszy œw. od 19.11. do 25.11.2007 r.
Poniedziałek 19.11. – Bł. Salomei, 
Dziewicy
7:00 + Krzysztofa Kantona (gr. 19). 7:00 + 
Marię i Witolda Gawryjołków. 7:30 + Irminę 
Borysiak (18 r. śm.). 7:30 + Eugeniusza 
Dziubaka (23 r. śm.) Władysława i Cecylię 
Dziubaków. 18:00 + Leokadię i Romana 
Kwiatkowskich. 18:00 W intencji Chóru 
Parafialnego.
Wtorek 20.11. - Św. Rafała Kalinowskiego, 
Kapłana
7:00 + Krzysztofa Kantona (gr. 20). 
7:00 + Helenę, Marię, Amelię, Piotra, 
Wacława, Stanisława, Mieczysłąwa i 
Aleksandra Remiszewskich. 7:00 + Andrzeja 
Bytniewskiego, Mariannę, Jana, Tadeusza 
Bytniewskich. 7:30 + Jana, Stanisławę i 

cr. Jarugów. 18:00 + Wojciecha Pawlaka 
(2 r. śm.).
Środa 21.11. – Ofiarowanie Najświętszej 
Maryi Panny.
7:00 + Krzysztofa Kantona (gr. 21). 7:30. 
18:00 Nowenna do NMP Nieustającej 
Pomocy 
+ Dariusza Kosmana (2 r. śm.). + Jana, 
Cecylię i Zdzisława Michalaków, Małgorzatę 
Wasążnik, Cecylię i Adolfa Walkiewiczów. + 
Honoratę i Stanisława Jankowiczów. 
Czwartek 22.11. – Św. Cecylii, dziewicy 
i męczennicy
7:00 + Krzysztofa Kantona (gr. 22). 7:00 + 
Helenę Mazek. 7:30. 18:00 + Eugeniusza (2 
r. śm.) i Władysława Rusaków.
Piątek 23.11.  
7:00 + Krzysztofa Kantona (gr. 23). 7:00 
Kazimierza i Marię Sarnackich. 7:30 + 
Józefa Wańczyka (2 r. śm.). 18:00 O bł. Boże 
dla Patryka w 3 urodziny.
Sobota 24.11. - Św. Andrzeja Dung-Lac, 
Kapłana i Towarzyszy Męczenników
7:00 + Krzysztofa Kantona (gr. 24). 7:30 
+ Feliksa Sochackiego w rocz. śm. 7:30 + 
Anielę (1 r. śm.) oraz Antoninę i Bolesława 
Mańkowskich. 18:00 +Michała (36 r. śm.), 
Tadeusza i Antoninę Molaków, Krzysztofa 
Bożymowskiego i Ryszarda Kowalewicza.
Niedziela 25.11. - 34 niedziela zwykła 
– ur. Chrystusa Króla
7:00 + Krzysztofa Kantona (gr. 25). 7:00 + 
Zdzisława Frankowskiego. 8:30 + Leokadię 
Rosłonek, Jacka Mołotkiewicza. 10:00 + 
Wiesława Kalinowskiego. 11:30 + Helenę (2 
r. śm.) i Władysława Pol, ich rodziców oraz 

Czesława i Andrzeja Brzezińskich. 13:00 Za 
Parafian. 18:00 + Henryka Żurka.

Ogłoszenia duszpasterskie 18.11.2007.  
XXXIII Niedziela Zwykła

wRok liturgiczny zbliża się ku 
końcowi. W dzisiejszych czytaniach 
mszalnych słyszeliśmy o sądzie, 
który odbędzie sie nad światem. 
Chrystus Pan przybędzie jak Sędzia 
- Król, by raz na zawsze oddzielić 
dobro od zła i - jak to mówimy w 
każdym Credo mszalnym - Jego 
panowaniu nie będzie końca. Jest to 
prawda wiary znana już pierwszym 
chrześcijanom, którzy kończyli swe 
modlitwy słowami Marana tha - 
Przyjdź, Panie Jezu. Zawsze musimy 
być przygotowani na spotkanie z 
Panem. Pamiętajmy jednak: Pismo 
Święte jednoznacznie stwierdza, 
że data Pańskiego przyjścia jest nie-
znana i tak musi pozostać.
wDzisiejsza niedziela jest Dniem 

Modlitw za Polonię Zagraniczną i jej 
Duszpasterzy. Od paru lat zauważamy 
nową falę emigracji. Zazwyczaj są to 
młodzi ludzie, szukający za granicami 
lepszych perspektyw. Do trudności 
związanych z wyjazdami dochodzą 
pokusy i niebezpieczeństwa związane 
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ze zlaicyzowaną kulturą i inną 
częstokroć religią. W modlitwach 
pamiętajmy także o tych, którzy 
nigdy nie opuszczali ojczyzny, ale 
po wojnie, kiedy jej granice uległy 
znacznym zmianom, znaleźli się na 
obczyźnie.
w Gościmy dzisiaj w naszej 

wspólnocie parafialnej ks. Grzegorza 
Mioduchowskiego, który podczas 
wszystkich Mszy św. zbiera ofiary 
na budowę kościoła w Nadmie.
w Również dzisiaj Inicjatywa 

Obywatelska „Prawda – Pamięć 
– Przebaczenie” przeprowadza 
przed kościołem zbiórkę na pomnik 
poświęcony pamięci ofiar Katynia. 
Pomnik ten stanie w Otwocku. 
Bliższe informacje o tym znajdziemy 
na tablicy ogłoszeń.  

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11:30 
spotkanie dla rodziców i dzieci 
przygotowujących się do I Komunii 
Św.
w W ostatnim czasie zostały 

wykonane przyłącza kanalizacyjne i 
wodociągowe. Trzeba było wykonać 
ponad 100 mb kanalizacji i ponad 
100 mb wody, aby wszystkie budynki 
parafialne zostały podłączone pod 
wodę i kanalizację miejską. W ten 
sposób zostało zlikwidowane 5 
szamb, gdyż dotychczas tylko z 
1/3 plebanii ścieki były kierowane 
do kanalizacji w ul. 3 Maja. Mamy 
też nadzieję, że jeszcze przed zimą 
wykonamy parking od strony ul. 
Ks. Piotra Skargi.  Taca w niedzielę 
za tydzień będzie przeznaczona 
na nasze inwestycje parafialne. 
Zachęcamy, może ktoś będzie mógł 
wesprzeć je dodatkową darowizną?
wWspominając z wdzięcznością 

posługę w naszej parafii ks. prał. 
Ludwika Antolaka postanowiliśmy 
ufundować i wmurować tablicę 
pamiątkową w naszym kościele. Grupa 
inicjatywna (z ks. proboszczem) już 
uzyskała na to zgodę Ordynariusza 
naszej diecezji ks. Arcybiskupa 
Sławoja Leszka Głódzia. Obiecał 
przybyć na jej odsłonięcie na początku 
przyszłego roku. Chcemy również w 

Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą, śmierć cielesną,
Której żaden człowiek żywy ujść nie może;
Biada tym, co konają w grzechach śmiertelnych;
Błogosławieni, którzy znajdą się w Twej najświętszej woli;
Bowiem śmierć wtóra zła im nie uczyni. 
(z pieśni pochwalnej św. Franciszka)

Dziękuję Ci, Boże za śmierć!
Dlaczego dziękuję za śmierć?
Ponieważ świadomość zbliżającej się 

śmierci, jej nieuchronność pozwala mi po-
znać, że to nie ja jestem bogiem, ale Ty, tylko 
Ty, Ty Boże, którego imię jest JA JESTEM.

U ludzi po czterdziestce pojawia sie myśl: 
przekroczyłem półmetek mojego życia, zo-
stało mi już mniej życia, niż to które przeży-
łem dotąd. Budzi się potrzeba przygotowania 
do śmierci - do tej bramy, po przekroczeniu 
której, jak wierzymy, spotkamy się z Bogiem. 
Rodzą się pytania (jak z dzisiejszego czytania 
ze Starego Testamentu): co będzie ze mną po 
śmierci: czy okaże się, że jestem słomą, po 
spaleniu której nie zostanie nawet popiół, czy 
za bramą śmierci wzejdzie dla mnie słońce 
sprawiedliwości, uzdrowienie w jego skrzy-
dłach (Ml 3,20a). Ile jest we mnie złości, nie-
nawiści, kłamstwa a ile jest miłości, sprawie-
dliwości? Jak mogę się przygotować na mój 
dzień Pański, gdy moja walka z grzechem, z  
moją złością wygląda jak walka z nadwaga - z 
rzadka zdażają się sukcesy i szybko następuje 
powrót do niechlubnej "normy".

kruchcie kościoła umieścić tablicę 
z nazwiskami wszystkich pięciu 
dotychczasowych proboszczów i 
latami ich posługi w Józefowie. W 
związku z tym Komitet Organizacyjny 
w niedzielę za tydzień przeprowadzi 
zbiórkę do puszek na ten cel. 
wPrzypominamy i Zapraszamy! 

W naszej parafii, w każdy piątek 
Adoracja Najśw. Sakramentu od 
godz. 17:15 do 18:00.
wW środę 21 listopada obchodzimy 

O f i a r o w a n i e  N a j ś w i ę t s z e j 
Maryi Panny. Tradycja podaje, 
że Maryja jako dziecko została 
przedstawiona przez rodziców w 
świątyni jerozolimskiej kapłanowi 
Zachariaszowi, ojcu świętego 
Jana Chrzciciela, na wychowanie 
i naukę. Jest to wielkie święto w 
Kościele prawosławnym. Kościół 
rzymskokatolicki akcentuje przede 
wszystkim ofiarę, jaka dokonała 
się w duszy Maryi u zarania jej 
świadomego życia, ukazanego w tym 
dniu jako wzór oddania się Bogu.

w W tym tygodniu przypada 
wiele liturgicznych wspomnień. 
W poniedziałek 19 l istopada 
wspominamy b łogos ławioną 
Salomeę (+1268), zakonnicę. Była 
ona córką księcia polskiego, Leszka 
Białego. Wydano ją za mąż za księcia 
węgierskiego Kolomana, z którym 
żyła w dziewiczym małżeństwie. 
Po jego śmierci  wstąpi ła  do 
zakonu klarysek. We wtorek 20 
listopada wspominamy świętego 
Rafała Kalinowskiego (1835-1907), 
karmelitę. Miał on niezwykły dar 
jednania grzeszników z Bogiem. W 
czwartek 22 listopada wspominamy 
świętą Cecylię, rzymską męczennicę 
z III wieku. Jej życie było tak oddane 
Bogu, że przypominało pieśń na cześć 
Pana. Kościół uznaje w niej patronkę 
śpiewu i muzyki kościelnej. W sobotę 
24 listopada wspominamy świętego 
Andrzeja Dung-Lac i towarzyszy, 
męczenników wietnamskich, 
którzy oddali życie za wiarę w XIX 

Doświadczenie zbliżającej się, realnej 
śmierci było momentem przełomowym w ży-
ciu wielu świętych, np. św. Franciszek - jego 
przebudzenie duchowe nastąpiło w czasie 
ciężkiej choroby w młodości; sługa Boży oj-
ciec Blachnicki (założyciel Ruchu Oazowe-
go) - jego nawrócenie na osobową wiarę w 
Chrystusa, połączone z decyzją oddania życia 
na służbę Bożą dokonało się w czasie kilku 
miesięcznego pobytu na oddziale skazańców 
i oczekiwaniu na stracenie w niemieckim 
więzieniu w czasie wojny.

Ziarno rzucone w ziemię musi obunrzeć, 
by wyrosła z niego piękna roślina. Śmierć - 
pomaga nam się upokorzyć, wyrzec wszyst-
kiego co posiadamy, by tym łatwiej zjedno-
czyć się z Bogiem. Jak przygotować się do 
śmierci, jak gromadzić skarby w niebie, jak 
umierać - to trudne pytania, nad którymi war-
to się zastanowić. Piękną lekcję umierania dał 
nam nasz papież, Jan Paweł II - śmierć jako 
wielkie Boże zadanie do wypełnienia w jed-
ności z Bogiem i łączności z trwającymi na 
modlitwie najbliższymi.

Mirek


