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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Ga 4,22-24.26-27.31-5.1; Ps 113,1-7; Ps 
95,8ab; Łk 11,29-32; WT.: Ga 5,1-6; Ps 119,41.43-
45.47-48; Hbr 4,12; Łk 11,37-41; ŚR.: Ga 5,18-25; 
Ps 1,1-4.6; J 10,27; Łk 11,42-46; CZ.: Ef 1,1-10; 
Ps 98,1-6; J 14,6; Łk 11,47-54; PT.: Ef 1,11-14; Ps 
33,1-2.4-5.12-13; Ps 32,22; Łk 12,1-7; SB.: 2 Tm 
4,9-17a; Ps 145,10-13.17-18; Łk 10,1-9.
(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 25, 
6-10a)
Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów 
na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z 
wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z 
najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze 
zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich lu-
dów, i całun, który okrywał wszystkie narody; 
raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg 
otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę od 
swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I 
powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, 
któremuśmy zaufali, że nas wybawi; oto Pan, 
w którym złożyliśmy naszą ufność: cieszmy 
się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka 
Pana spocznie na tej górze. Moab zaś będzie 
rozdeptany u siebie, jak się depcze słomę na 
gnojowisku.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 

APOSTOŁA DO FILIPIAN (Flp 4, 12-14, 
19-20)
Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do 
wszystkich w ogóle warunków jestem zapra-
wiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i 
doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, 
który mnie umacnia. W każdym razie dobrze 
uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A 
Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi 
wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą 
potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na 
wieki wieków! Amen.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO MATEUSZA (Mt 22, 1-14)
Jezus w przypowieściach mówił do arcyka-
płanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie 
podobne jest do króla, który wyprawił ucztę 
weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, 
żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie 
chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi 
z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto 
przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwie-
rzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie 
na ucztę! Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden 
na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni 
pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich], 
pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał 

swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a 
miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: 
Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni 
nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi 
i zaproście na ucztę wszystkich, których spot-
kacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili 
wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. 
I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, 
żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył 
tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. 
Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś 
nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. 
Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i 
nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! 
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu 
jest powołanych, lecz mało wybranych.

Intencje mszalne od 12.10. do 19.10.2008 r.
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 Mas-
nych.
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 
Wnuka.
Poniedziałek 13.10. – Bł. Honorata Koźmiń-
skiego, prezbitera.
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 13).
7:00 + Edwarda Bultrowicza (mies. po pogrz.)
7:30 + Edwarda i Jana Kaniewskich, Henryka 
Jaronia.
7:30 + Dziękczynna z prośbą o zdrowie dla Kasi 
i Jarka i o dalsze łaski.
18:00 + Mieczysława Jakimiaka (6 r. śm.) i cr. 
Jakimiaków.
Wtorek 14.10. 
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 14).
7:00 
7:30 + Stanisława Błaszczyka (2 r.śm.), Adama 

i Stanisławę Piotrowskich.
18:00 + Zofię Kuźnia (11 r. śm.).
Środa 15.10. - Św. Teresy od Jezusa, dziewicy 
i doktora Kościoła.
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 15).
7:00 + Henryka Parzyszka, Juliannę i Francisz-
ka Maśniaków oraz Stanisława Sochackiego.
7:30 
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. W 20 r. ślubu Agnieszki i Krzysztofa 
z prośbą bł. Boże, opiekę MB dla Jubilatów  i 
dzieci: Michała i Macieja.
Dz.-bł. w 15 r. ślubu Joanny i Pawła Bakułów z 
prośbą o wszelkie potrzebne łaski dla Jubilatów 
i ich Dzieci.
O rozwiązanie trudnej sprawy i o wszelkie po-
trzebne łaski.
+ Za zmarłych, o których bliscy nie pamiętają, a 
potrzebują naszej pomocy.
Czwartek 16.10. - Św. Jadwigi Śląskiej.
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 16).
7:00 + Jana i Antoninę Flipów.
7:30 
18:00 + Jerzego (5 r. śm.) i Jadwigę Gazdow-
skich.
Piątek 17.10. – Św. Ignacego Antiocheńskie-
go, biskupa i męczennika.
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 17).
7:00 + Zygmunta Staniaka.
7:30 
18:00 + Tadeusza Stępnia (14 r. śm.).
Sobota 18.10. - ŚW. ŁUKASZA, EWANGE-
LISTY.
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 18).
7:00 
7:30 + Marię i Witolda Gawryjołków, Janinę 
Pytel.
7:30 + Helenę (14 r. śm.) i Józefa Ogińskich, 
Franciszkę i Jana Wtulichów
18:00 + Mieczysława, Jadwigę i Ryszarda Pu-

chów.
Niedziela 19.10. – 29 niedziela zwykła.
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 19).
7:00 + Jadwigę i Stanisława Czaplińskich.
8:30 Helenę i Teofila Siemiątkowskich, Irenę i 
Stanisława Kalinowskich.
10:00 + Stanisława i Marcjannę Bartników.
11:30 + Jadwigę i Tadeusza Przywóskich
13:00 Za Parafian. 
18:00 + Małgorzatę Prusińską (2 r. śm.).
Ogłoszenia duszpasterskie   12.10.2008.   

28 Niedziela Zwykła
Choć 30. rocznica wyboru Jana Pawła II 

na Stolicę Piotrową przypada  w czwartek, 16 
października, już dziś oddamy hołd naszemu 
wielkiemu  Rodakowi. Decyzją polskiego 
Parlamentu 16 października jest w naszym  
kalendarzu Dniem Papieża Jana Pawła II. Nie 
ulega wątpliwości, że pontyfikat Jana Pawła II 
zmienił bieg dziejów świata. Bogu dziękujemy 
za posługę Papieża - Polaka, za jego trwającą 
w nas katechezę. Prośmy o jego  wstawiennic-
two, byśmy na wytyczonej przez niego drodze 
wytrwali. Podobnie jak w latach ubiegłych jest 
też okazja, by wesprzeć finansowo Fundację 
Dzieło Nowego Tysiąclecia. Po Mszach św. 
przed kościołem są zbierane do puszek ofiary 
na ten szczytny cel.
W najbliższy zaś czwartek (16 X) zapra-

szamy do kościoła na godz. 17.15. Różaniec, 
Msza św. i po niej program przygotowany 
przez młodzież Ruchu Światło – Życie. Bę-
dziemy prosić Boga o rychłą beatyfikację 
Sługi Bożego Jana Pawła II.     
Choć kończy się kolejny Tydzień Miłosier-

dzia, nie zapominajmy o świadczeniu miłosier-
dzia każdego dnia. Ciągle naśladujmy Boga - 
Ojca pełnego  miłosierdzia. Miłosierdzie jest 
aktem religijnym, a nie filantropią. Święty  
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Paweł Apostoł nazywa zbiórkę na rzecz ubo-
gich „liturgią” (2 Kor 9,12),  a święty Jakub: 
„Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, od-
bywa się sąd  bez miłosierdzia” (Jk 2,13).
To już prawie połowa października, mie-

siąca poświęconego modlitwie różańcowej. 
Warto zrobić sobie pod tym kątem rachunek 
sumienia: czy ta łatwa  i piękna modlitwa była 
obecna w naszym życiu? Przypominamy, że za 
publiczne odmówienie różańca można uzyskać 
odpust zupełny. Nabożeństwa Różańcowe w 
naszym kościele codziennie (również w nie-
dziele) o godz. 17.15. Serdecznie zapraszamy. 
We wtorek, 14 października obchodzą 

swoje doroczne święto nauczyciele  i wycho-
wawcy. Wspierajmy ich płynącą z serca gorą-
cą modlitwą.
W sobotę, 18 października, przypada świę-

to świętego Łukasza Ewangelisty. Jest to Dzień 
modlitw za pracowników służby zdrowia. Go-
rącą modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy 
troszczą się o nasze zdrowie i życie.
Za tydzień po Mszy św. o godz. 11.30 spo-

tkanie rodziców i dzieci przygotowujących się 
do I Komunii św.
W przyszłą niedzielę rozpoczynamy ty-

dzień misyjny. Taca we wszystkich kościo-
łach, więc i u nas będzie przeznaczona na 
misje.
Zbliża się listopad – miesiąc modlitewnej 

pamięci o zmarłych. W sposób szczególny 
zmarłych Kościół poleca Bożemu miłosier-
dziu w modlitwie wypominkowej. Na wypo-
minki będą przyjmować klerycy na cmentarzu 
w sobotę i niedzielę 1 i 2 listopada. Księża 
przyjmują na wypominki w kancelarii i w za-
krystii. 
W najbliższą sobotę (18 października) 

pragniemy wyjechać z pielgrzymką do 
Sanktuarium w Łagiewnikach i w Jorda-
nowie (chcemy nawiedzić grób ks. Prałata 
Ludwika Antolaka, wieloletniego proboszcza 
Józefowa). Wyjazd o godz. 4.00 rano. Koszt 
60 zł – gdyż to daleka trasa. Jest jeszcze kilka 
miejsc wolnych. Tych którzy się zapisali pro-
simy o wpłaty.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• W poniedziałek, 13 października, wspo-

minamy błogosławionego Honorata Koźmiń-
skiego, kapucyna, który powołał do życia wie-
le bezhabitowych  zgromadzeń zakonnych.

• We wtorek, 14 października, modlimy się 
przez wstawiennictwo błogosławionego Ra-
dzima Gaudentego, przyrodniego brata świę-
tego Wojciecha,  który razem z nim przybył do 
Polski, był świadkiem jego męczeństwa i zo-
stał pierwszym arcybiskupem gnieźnieńskim.

• W środę, 15 października, wspominamy 
świętą Teresę od Jezusa, mistyczkę, karmeli-
tankę, Doktora Kościoła.

• W czwartek, 16 października, wspomina-
my świętą Jadwigę Śląską, księżnę, która za-
słynęła z pobożności i czynów miłosierdzia.

• W piątek, 17 października, czcimy święte-
go Ignacego Antiocheńskiego,  ucznia święte-
go Jana Ewangelisty. W czasie prześladowań 
za cesarza  Trajana został uwięziony i skazany 
na śmierć. Jest jednym z pierwszych  Ojców 
Kościoła.

Ojcze nasz, który jesteś w niebie
dziękujemy Ci za pontyfikat Jana Pawła II
VIII Dzień Papieski, który w tym roku 

przypada na dzień 12 października, upły-
nie pod hasłem Jan Paweł II – Wycho-
wawca Młodych. W całej Polsce odbywać 
się będą koncerty, konferencje naukowe, 
panele dyskusyjne oraz Msze święte, 
podczas których wierni modlić się będą o 
rychłą beatyfikację Jana Pawła II.

Główne obchody VIII Dnia Papieskie-
go rozpoczną się 11 października. Jak co 

roku towarzyszyć im będzie szereg wy-
darzeń w całej Polsce. 

W okresie od 10 do 16 października 
około 100 tys. wolontariuszy w całym kra-
ju będzie zbierać pieniądze na fundusz 
stypendialny Fundacji "Dzieło Nowego 
Tysiąclecia". Dzięki hojności Polaków, 
fundusz ten obejmie do końca tego roku 
ponad 2000 uzdolnionych, młodych ludzi 
z 39 diecezji.


