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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Ga 1,6-12; Ps 111,1-2.7-10; J 13,34; Łk 
10,25-37; WT.: Ga 1,13-24; Ps 139,1-3.13-15; 
Łk 11,28; Łk 10,38-42; ŚR.: Ga 2,1-2.7-14; Ps 
117,1-2; Rz 8,15; Łk 11,1-4; CZ.: Ga 3,1-5; Ps: Łk 
1,68-75; Dz 16,14b; Łk 11,5-13; PT.: Ga 3,7-14; 
Ps 111,1-6; J 12,31b-32; Łk 11,15-26; SB.: Ga 
3,22-29; Ps 105,2-7; Łk 11,28; Łk 11,27-28.
(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 IZAJASZA (Iz 5, 
1-7)
Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o 
Jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel mój 
miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją 
i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną 
winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i 
tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda 
winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. 
Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie 
z Judy, rozsądźcie, proszę, między Mną a mię-
dzy winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić 
winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, 
gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierp-
kie dała jagody? Więc dobrze! Pokażę wam, co 
uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot, 
by ją rozgrabiono; rozwalę jej ogrodzenie, by 
ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie 
będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą 
osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na 
nią deszcz. Otóż winnicą Pana Zastępów jest 

dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego 
wybranym. Oczekiwał On tam sprawiedliwo-
ści, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto 
krzyk grozy.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO FILIPIAN (Flp 4, 6-9)
O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej 
sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu 
w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A 
pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, 
będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystu-
sie Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest 
prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czy-
ste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest 
jakąś cnotą i czynem chwalebnym - to miejcie 
na myśli! Czyńcie to, czego się nauczyliście, co 
przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście 
u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO MATEUSZA (Mt 21, 33-43)
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych 
ludu: Posłuchajcie innej przypowieści! Był pe-
wien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył 
ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował 
wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom 
i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał 
swoje sługi do rolników, by odebrali plon 
jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi 
i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś 

ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej 
niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo 
postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, 
tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz 
rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To 
jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądzie-
my jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili 
z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy 
przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli 
Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda 
w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu 
będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus 
im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: 
Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, 
stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest 
cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam 
wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a 
dane narodowi, który wyda jego owoce.

Intencje mszalne od 05.10. do 12.10.2008 r.
Niedziela 5.10. – 27 niedziela zwykła.
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 5).
7:00 + Henryka Zalewskiego w rocz. śm.
8:30 Dz.-bł. w 30 r. urodzin Pawła i 34 r. uro-
dzin Krzysztofa z prośbą o bł. Boże.
10:00 + Stanisława (6 r. śm.) i Konstantego 
Skwarków.
11:30 + Helenę i Władysława Pol, Andrzeja i 
Czesława Brzezińskich.
13:00 Za Parafian. 
18:00 + Władysława Krajewskiego.
Poniedziałek 6.10. 
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 6).
7:00 + Zbigniewa Gawina.
7:30 + Halinę i Czesława Olechnowiczów.
7:30  
18:00 + Józefa, Henryka, Polikarpa, Edwarda i 
Jana Peplaków.
Wtorek 7.10. - Najśw. Maryi Panny Różań-
cowej.
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 7).
7:00 + Bolesława (50 r. śm.) i Władysławę Cud-
nych.
7:30 + Zbigniewa Gawina.
18:00 + Franciszka i Mariannę Chmielaków.

Środa 8.10. 
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 8).
7:00 
7:30 
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. W 80 urodziny Janiny z prośbą o zdro-
wie i wszelkie łaski.
Czwartek 9.10. - Bł. Wincentego Kadłubka, 
biskupa.
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 9).
7:00 + Jerzego Dziedzica (18 r. śm.)
7:00 + Helenę (8 r. śm.) i Mikołaja Figlów.
7:30 
18:00 
Piątek 10.10. 
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 10).
7:00 
7:30 + Zygmunta Kamińskiego.
18:00  + Krystynę (3 r. śm.) oraz cr. Misztalów, 
Mochów i Chwałków.
Sobota 11.10. 
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 11).
7:00 
7:30 + Lucynę Niewczas.
16:00 Ślub: Grzegorz Rosłaniec – Barbara Den-
ka.
17:00 Ślub: Artur Nowak – Edyta Mazek.
18:00 + Mariana Wojtasiaka, Marię i Władysła-
wa Gawrychów.
Niedziela 12.10. – 28 niedziela zwykła.
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 12).
7:00 + Edwarda i Mariana Ciesielskich.
8:30 Genowefę, Wacława, Katarzynę, Ludwikę 
i Stanisława Kowalskich.
10:00 + Tadeusza i cr Katanowskich.
11:30 + Aleksandrę (2 r. śm.) i Tadeusza Ma-
snych.
13:00 Za Parafian. 

18:00  Dz.-bł. w 30 r. ślubu Grażyny i Mirosła-
wa z prośbą o wszelkie potrzebne łaski i Boże 
błogosławieństwo dla Jubilatów, ich Dzieci i 
Wnuków. 
Ogłoszenia duszpasterskie   05.10.2008.   

27 Niedziela Zwykła
wDziś pierwsza niedziela październi-

ka. Po Mszy św. o godz. 13.00 Procesja 
i potem spotkanie Kół Żywego Różań-
ca. W kościołach i we wspólnotach ro-
dzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa 
różańcowe. Biorąc do rąk różaniec,  
przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki 
prośmy Jej Syna o miłosierdzie  dla nas i 
całego świata. Zachęcamy do udziału w 
codziennej Mszy Świętej  połączonej z 
tym nabożeństwem. W naszym koście-
le Nabożeństwa Różańcowe – codzien-
nie (w dni powszednie oraz w niedzie-
le – również dzisiaj) na godz. 17.15. A 
tych, którym trudniej dotrzeć na liturgię, 
prosimy o odmawianie różańca w do-
mach. Sługa Boży Jan Paweł II  w liście 
apostolskim Rosarium Virginis Mariae z 
2002 roku napisał: „Za pośrednictwem 
różańca wierzący czerpie obfitość łaski, 
otrzymując ją niejako  wprost z rąk Mat-
ki Odkupiciela". 
wW tym duchu przeżyjemy też litur-

giczne wspomnienie Najświętszej Ma-
ryi  Panny Różańcowej, które przypada 
we wtorek, 7 października. Pamiętajmy 
i przypominajmy innym, że za odmó-
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wienie jednej części różańca, czyli pię-
ciu tajemnic w sposób ciągły, można 
uzyskać odpust  zupełny. Korzystajmy 
z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi 
może nas  Kościół obdarzyć. W niedziele 
i środy odmawiamy tajemnice chwaleb-
ne,  w poniedziałki i soboty - radosne, 
we wtorki i piątki - bolesne, w czwartki  
- tajemnice światła.
wDzisiaj (jak w każdą I niedzielę mie-

siąca) o godz. 17.00 w salce na plebani 
konferencja dla rodziców i chrzestnych 
przed chrztem dziecka. 
wW Kościele rozpoczynamy dziś ko-

lejny Tydzień Miłosierdzia. Taca dzi-
siejsza jest przeznaczona na dzieła 
charytatywne Caritas naszej Diecezji. 
Miłosierdzie ma być stałym elementem 
naszej chrześcijańskiej postawy wobec 
drugiego człowieka, zewnętrznym wy-

razem naszej wiary. Przynagleni darem 
Bożej miłosiernej miłości, każdego dnia 
powinniśmy oddawać życie braciom,  
powinniśmy stawać się świadkami miło-
sierdzia w dzisiejszym świecie.
wW niedzielę za tydzień będziemy 

przeżywać Dzień Papieski. Będzie to 
również okazja, by wesprzeć finansowo 
Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. 
Po Mszach św. przed kościołem będą 
zbierane do puszek ofiary na ten szczyt-
ny cel.  
wW sobotę  18 października pragniemy 

wyjechać z pielgrzymką do Sanktuarium 
w Łagiewnikach i w Jordanowie (chcemy 
nawiedzić grób ks. Prałata Ludwika An-
tolaka, wieloletniego proboszcza Józefo-
wa). Wyjazd o godz. 4.00 rano. Koszt 60 
zł – autokar jest tak drogi, gdyż jest do 
przejechania blisko 800 km i musi być 

dwóch kierowców w autokarze.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• W poniedziałek, 5 października, o 
wstawiennictwo prosimy świętą Fau
stynę Kowalską, siostrę ze Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.  Ojciec 
Święty Jan Paweł II zwykł ją nazywać 
„iskrą Bożego Miłosierdzia",  która wy
szła z Polski.

• W czwartek, 9 października, wspomi
namy błogosławionego Wincentego  Ka
dłubka, biskupa krakowskiego, uczestni
ka Soboru Laterańskiego IV.  Spisał on 
dzieje naszego narodu w swojej kronice.

• W piątek, 10 października, modlimy 
się przez pośrednictwo błogosławionej 
Marii Angeli Truszkowskiej, współzało
życielki Zgromadzenia  Sióstr Felicjanek 
zajmujących się biednymi dziećmi.


