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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Ef 2,1-10; Ps 100,1-5; Mt 5,3; Łk 12,13-21; 
WT.: Ef 2,12-22; Ps 85,9-14; Łk 21,36; Łk 12,35-
38; ŚR.: Ef 3,2-12; Ps: Iz 12,2-5; Mt 24,42a.44; Łk 
12,39-48; CZ.: Ef 3,14-21; Ps 33,1-5.11-12.18-19; 
Łk 12,49; Łk 12,49-53; PT.: Ef 4,1-6; Ps 24,1-6; 
Mt 11,25; Łk 12,54-59; SB.: Ef 4,7-16; Ps 122,1-
2.4-5; Ez 33,11; Łk 13,1-9.
(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 45, 
1.4-6)
To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: Ja 
mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed 
nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby 
otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie 
zatrzasnęły. Z powodu sługi mego Jakuba, Izra-
ela, mojego wybrańca, nazwałem ciebie twoim 
imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż Mnie nie 
znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną 
nie ma Boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie 
nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca 
aż do zachodu, że beze Mnie nie ma niczego. Ja 
jestem Pan, i nie ma innego.

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU 
ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO 
TESALONICZAN (1 Tes 1, 1-5b)
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesalo-
niczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. 
Łaska wam i pokój! Zawsze dziękujemy Bogu 
za was wszystkich, wspominając o was nie-
ustannie w naszych modlitwach, pomni przed 
Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, 
na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu 
naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez 
Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze 
głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się 
przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez 
Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. Wie-
cie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając 
wśród was.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO MATEUSZA (Mt 22, 15-21)
Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by 
podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego 
swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, 

aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że 
jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie 
nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglą-
dasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak 
Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, 
czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: 
Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? 
Pokażcie Mi monetę podatkową! Przynieśli Mu 
denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? 
Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: 
Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, 
a Bogu to, co należy do Boga.

Intencje mszalne od 12.10. do 26.10.2008 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 20.10. – Św. Jana Kantego, 
prezbitera.
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 20).
7:00 + Zygmunta Styburskiego (mies. po 
pogrz.).
7:30 + Irenę Kosecką (im.).
18:00 + Henryka Grupińskiego.
Wtorek 21.10. - Bł. Jakuba Strzemię.
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 21).
7:00 + Eugenię i Stanisława Pleskotów oraz cr. 
Pleskotów i Bonderów.
7:00 Dz.-bł. w 41 r. ślubu Stefana i Marianny 
Lutych z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla Ju-
bilatów i całej rodziny.
7:30 + Bolesława (16 r. śm.) i Andrzeja Noj-
ków.
7:30 + Witolda Malinowskiego (5 r. śm.), Fe-
licję i Bolesława Malinowskich, Andrzeja Gło-
wienko.

18:00 + Urszulę Dzienniak. 
Środa 22.10. 
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 22).
7:00 
7:30 + Andrzeja Janika.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
O bł. Boże, zdrowie duszy i ciała dla Stefana, 
Katarzyny i całej rodziny.
+ Edwarda Papisa (26 r. śm.)
Czwartek 23.10. 
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 23).
7:00 + Małgorzatę Zawiślińską (mies. po 
pogrz.)
7:30 
18:00 + Józefa, Szczepana, Helenę Pawłow-
skich, Stefanię, Stanisława i Kazimierza Noj-
szewskich, Sabinę Nojszewską i Helenę Pa-
włowską.
Piątek 24.10. 
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 24).
7:00 
7:30 
18:00 + Dz.-bł. w 16 r. ślubu Agnieszki i Zbi-
gniewa Chudzików.
Sobota 25.10. 
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 25).
7:00 
7:30 + Ewę Wilk (2 r. śm.).
7:30 + Eugenię i Jerzego Jaczewskich.
16:00 Ślub: Robert Łach i Patrycja Leśniewska.
18:00 + Piotra Piekarskiego (28 r. śm.), Wikto-
rię i Jana Auguścińskich.
Niedziela 26.10. – 30 niedziela zwykła.
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 26).
7:00 + Mieczysława Cygana (14 r. śm.).
8:30 + Jana, Mariannę, Annę, Zdzisława, Hen-
ryka i cr. Wawryniuków i Kowalczyków
10:00 + Szczepana (8 r.śm.) cr. Chełstowskich, 
Tadeusza i cr. Masnych
11:30 + Dz.-bł. w 2 r. ślubu Agnieszki i An-
drzeja z prośbą o dalsze bł. Boże dla Jubilatów 
i córki Julii.
13:00 Za Parafian. 
13:00 Dz.-bł. za otrzymane łaski w 40 r. ślubu 
Teresy i Ludwika Uzarskich z prośbą o bł. Boże 

i zdrowie dla małżonków, trójki dzieci i ich ro-
dzin. 
18:00 + Helenę Korzeniewską (4 r. śm.) i cr. 
Korzeniewskich.

Ogłoszenia duszpasterskie 19.10.2008.   
29 Niedziela Zwykła

 wDzisiejszą niedzielą w całym Ko-
ściele rozpoczyna się Tydzień Misyjny. 
Modlimy się w intencji misji i misjonarzy 
zakonnych i świeckich. To stosowny czas  
abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty 
życia Kościoła należy powołanie  misyj-
ne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia 
nam też, jak bardzo Kościół  jest różno-
rodny, różnobarwny, a przez to rzeczywi-
ście powszechny. Wielkie  dzieło misyjne 
wspieramy na różne sposoby, dzisiaj tak-
że składając ofiary  na tacę na Papieskie 
Dzieła Misyjne, a po Mszy św. kupując 
kalendarz misyjny wydany przez oo. 
Oblatów Maryi Niepokalanej, których go-
ścimy dzisiaj w naszej parafii.
wDzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30 

spotkanie rodziców i dzieci przygotowu-
jących się do I Komunii św.
wPrzed nami kolejny różańcowy ty-

dzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej  
Opatrzności. Matka Boża w swych ob-
jawieniach i wielu świętych wskazuje na 
różaniec jako mistyczną broń i narzędzie 
Bożych zwycięstw. Jako  chrześcijanie, 
nie walczymy mieczem. „Kto mieczem 
wojuje, od miecza  ginie"! Naszym orężem 
jest różaniec, w myśl zawołania: „Zło do-
brem zwyciężaj"! Codziennie gromadzi-
my się o godz. 17.15 na różańcu oraz na 
Eucharystii o godz. 18.00. Wszystkich 
bez wyjątku  zapraszamy na tę modlitwę 
zgromadzonego wokół Maryi Kościoła.
wZbliża się listopad – miesiąc modli-
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25 października 2008 roku (sobota)  
odbędzie się kolejny 
dzień krwiodawstwa 

w naszej parafii.

KOŒCIÓ£ w Po³udniowej Afryce
Nie wszyscy pewnie wiedz¹, ¿e w naszym 

józefowskim lesie w 1944 roku rozbi³ siê samolot 
lotników po³udniowoafrykañskich, nios¹cych
pomoc Powstaniu Warszawskiemu. Jeden z tych 
lotników zosta³ bohaterem harcerskiego Szczepu 
Józefów i w³aœnie dlatego w te wakacje
pojechaliœmy poznaæ bli¿ej jego kraj  - Republikê 
Po³udniowej Afryki.

RPA jest krajem wielowyznaniowym, jednak 
wiêkszoœæ stanowi¹ tam chrzeœcijanie (68%), co 
widaæ na ka¿dym kroku. W miastach koœcio³ów 
jest sporo, podobnie jak w Europie, chocia¿ mo¿e 
s¹ one mniej zauwa¿ane. Czêsto wciœniête w 
gêst¹ architekturê miasta, otoczone z trzech
stron wysokimi i nowoczesnymi budynkami, nie 
s¹ tak wynios³e jak u nas, gdzie czêsto otacza je 
park lub po prostu kawa³ek pustej przestrzeni.
Koœció³ jest zupe³nie niezale¿ny od polityki, 
konstytucja gwarantuje swobodê wyznañ i nikt 
nie ocenia drugiego cz³owieka po tym, w co 
wierzy.

Koœcio³y s¹ bardzo skromne, zarówno z 
zewn¹trz jak i w œrodku. Zabytkowych œwi¹tyñ 
jest w RPA niewiele, wiêkszoœæ stanowi¹
wspó³czesne budowle o bardzo prostych
kszta³tach. W œrodku praktycznie pusta sala 
modlitw, nie licz¹c ³awek i bardzo skromnego 
wystroju.
Mo¿na siê tam poczuæ prawie jak w domu, byæ 
mo¿e dziêki miêkkim dywanom na pod³odze a 
mo¿e po prostu dlatego, ¿e panuje tam tak 
niezwyk³a atmosfera ciszy i skupienia.

Msza, w której uczestniczyliœmy, oczywiœcie
ró¿ni³a siê od tych, w jakich uczestniczymy co 
niedzielê w Polsce:
- Komunia by³a udzielana pod dwiema
postaciami,
- Komunia z tabernakulum by³a wyjêta przez
jedn¹ z kobiet,
- Droga Krzy¿owa by³a przystosowana do ruchu 
lewostronnego,
- Komuniê rozdawa³ nie tylko ksi¹dz, ale te¿ 

wybrani „cywile",
- do komunii sz³o siê ca³ymi ³awkami,
- taca by³a zbierana do woreczka, który podawali
sobie ludzie w ³awkach,
- po Mszy œw. ksi¹dz wyszed³ przed koœció³ i 
rozmawia³ z ludŸmi,
- œpiewy w koœciele by³y po angielsku i 
afroamerykañsku,
- po kazaniu by³a ankieta od biskupów do 
wype³nienia,
- na œcianach by³y zainstalowane wiatraki,
- ksi¹dz czeka³ z kazaniem, a¿ wszyscy usi¹d¹.

Ciekawostk¹ jest, ¿e m³odsze dzieci
zazwyczaj nie bior¹ udzia³u we Mszy. Zostaj¹ z 
opiekunkami w specjalnych salach zabaw na 
terenie koœcio³a i s¹ wprowadzane tylko na 
b³ogos³awieñstwo. Kiedy tak id¹ szeregiem przez
koœció³ widaæ, ¿e jest to dla nich spore prze¿ycie.
Dla takiego dziecka pierwszy w ¿yciu aktywny 
udzia³ we Mszy œwiêtej jest rodzajem zaszczytu 
do którego odnosi siê z wielkim szacunkiem.

Mo¿e w³aœnie dlatego podczas ca³ej Mszy 
œwiêtej, która zazwyczaj trwa d³u¿ej ni¿ nasza, 
panuje absolutna cisza. Za to ju¿ po
nabo¿eñstwie ludzie nie rozchodz¹ siê do swoich 
spraw, ale wszyscy (³¹cznie z ksiêdzem)
spotykaj¹ siê przed koœcio³em i spêdzaj¹ kilka 
minut na rozmowie, co bardzo integruje
spo³ecznoœæ parafii.

W RPA odwiedziliœmy równie¿ polski koœció³ 
w Kapsztadzie. Na Mszy zebra³a siê prawie ca³a 
tamtejsza Polonia. Polacy witali nas gor¹co i 
zaprosili do udzia³u w liturgii. Msza odprawiana
by³a oczywiœcie w jêzyku polskim, co bardzo nas 
ucieszy³o.

I choæ jest siê dos³ownie na koñcu œwiata, tak 
naprawdê Koœció³ jest tam dok³adnie tym
samym, czym w Polsce i nawet odleg³oœæ prawie
10 tys. kilometrów nic nie zmienia.

Wiêcej informacji o wyjeŸdzie mo¿na znaleŸæ 
na stronie www.rpa2008.pl

DL

Malowniczy koœció³ w ma³ym miasteczku 
pod Pretori¹. Zwiedzaliœmy go czekaj¹c 

na naprawê naszego busa.

Artyku³ zosta³ napisany na specjalne zlecenie Redakcji Biuletynu

Koœció³ wciœniêty miêdzy wie¿owce
w Durbanie nad Oceanem. 

Planiœci zdaj¹ siê bardziej koncentrowaæ
na oddawaniu Cezarowi tego, co cesarskie...

tewnej pamięci o zmarłych. W sposób 
szczególny zmarłych Kościół poleca Bo-
żemu miłosierdziu w modlitwie wypo-
minkowej. Na wypominki będą przyj-
mować klerycy na cmentarzu w sobotę i 
niedzielę 1 i 2 listopada. Księża przyjmują 
na wypominki już teraz w  kancelarii i w 
zakrystii. Kartki wypominkowe są wyło-
żone na stolikach. 
wStowarzyszenie „Forum Chrześci-

jańskie” organizuje jak co roku akcję 
„Znicz”. W przyszłą niedzielę (26 X ) po 
każdej Mszy św. będzie można zakupić 
znicze. Dochód z ich sprzedaży w cało-
ści zostanie przeznaczony na dożywianie 
dzieci w szkołach i świetlicach prowa-
dzonych przez „Forum”. Zapraszamy do 
zakupu chociaż jednego „symbolicznego 
znicza”. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ 
NAM:

• W poniedziałek, 20 października, 
wspominamy świętego Jana Kantego,  
prezbitera, profesora Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, znanego z niezwykłej  pra-
cowitości i wielkiego miłosierdzia.

• We wtorek, 21 października, o wsta-
wiennictwo prosimy błogosławionego  Ja-
kuba Strzemię, franciszkanina, biskupa, 
gorliwego misjonarza Kresów  Wschod-
nich.

• W środę, 22 października, przypada 60. 
rocznica śmierci Sługi Bożego kardynała 
Augusta Hlonda, wielkiego Prymasa Pol-
ski w jakże trudnych latach  1926-1948. 
Jego wielką troską był Naród i Kościół 
nie tylko w Ojczyźnie,  ale także Rodacy 
wyjeżdżający w świat za chlebem. By na 
wychodźstwie  nie ginęły polskie dusze, 
powołał specjalne zgromadzenie zakon-
ne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii 
Zagranicznej. Przez wstawiennictwo Słu-
gi  Bożego będziemy prosić Boga, by i dziś 
wielkie rzesze Polaków poszukujących 
lepszego bytu nie zapomniały o wierze oj-
ców i o własnej Ojczyźnie.  

• W czwartek, 23 października, czcimy 
świętego Jana Kapistrana, wielkiego  ka-
znodzieję franciszkańskiego, działającego 
również w Polsce.

• W piątek, 24 października, wspomi-
namy błogosławionego Jana Balickie go, 
wykładowcę i rektora Seminarium Du-
chownego w Przemyśli. Jako kapłan miał 
zawsze otwarte serce dla wszystkich po-
trzebujących. 


