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XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

CZYTANIA LITURGICZNE

litościwy. Nie będziesz bluźnił Bogu i nie
będziesz złorzeczył temu, który rządzi twoim
ludem. Nie będziesz się ociągał z ofiarą z obfitości zbiorów i soku wyciskanego w tłoczni.
I oddasz Mi twego pierworodnego syna. To
samo uczynisz z pierworodnym z bydła i trzody.
Przez siedem dni będzie przy matce swojej, a
dnia ósmego oddasz je Mnie.
CZYTA NIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN (1 Tes 1, 5c-10)
Wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród
was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego
ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się
naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w
ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących
w Macedonii i Achai. Dzięki wam nauka Pańska
stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai,
ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić.
Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to
przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście
się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu
i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna,
którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego

wybawcę od nadchodzącego gniewu.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA (Mt 22, 34-40)
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął
usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z
nich, uczony w Prawie, zapytał , wystawiając
Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w
Prawie jest największe? On mu odpowiedział:
Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim
sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.
To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie
podobne jest do niego: Będziesz miłował swego
bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.
Nasza codzienna modlitwa
PN.: Ef 4,32-5,8; Ps 1,1-4.6; J 17,17ba; Łk 13,1017; WT.: Ef 2,19-22; Ps 19,2-5; Łk 6,12-19; ŚR.:
Ef 6,1-9; Ps 145,10-14; 2 Tes 2,14; Łk 13,22-30;
CZ.: Ef 6,10-20; Ps 144,1a.2abc.9-10; Łk 19,38;
Łk 13,31-35; PT.: Flp 1,1-11; Ps 111,1-6; J 10,27;
Łk 14,1-6; SB.: UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH; Ap 7,2-4.9-14; Ps 24,1-6; 1 J 3,1-3;
Mt 11,28; Mt 5,1-12a.

7:30 + Tadeusza Truszkowskiego i Tadeusza
Bergla.
18:00 + Tadeusza Gomoraka.
Środa 29.10.
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 29).
7:00 + Henryka Żurka (2 r. śm.) i Annę Żurek.
7:30 + Euzebię (im.), Aleksandra, Jerzego i Zbigniewa Domańskich.
7:30 + Stanisława (7 r. śm.) i Julię Mazurków.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Czwartek 30.10.
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 30).
7:00 + Emanuela Bagińskiego.
7:30
18:00 + Tadeusza Myszkowskiego.
Piątek 31.10.
7:00 + Władysława Sierpińskiego
7:00 ; 7:30
18:00 + Tadeusza (6 r. śm.) i Melanię Sikorskich.
Sobota 1.11. – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
7:00 + Danutę Mart (Gr. 1).
7:00 + Janinę i Stanisława Pytel, Irenę i Lecha
Gawryjołków.
8:30 + Apolonię i Alojzego Szewczyków, cr.
Szewczyków i Paprzyckich.
10:00 + Anielę, Stanisława, Bronisławę, Stanisława, Jana, Stanisława.
11:30 + Helenę i Antoniego oraz Ryszarda Molaków.
13:00 Za Parafian. – MSZA ŚW. NA CMENTARZU
18:00 + Mariana Kowalczyka (15 r. śm.).
Niedziela 2.11. – (31 niedziela zwykła) WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
7:00 + Danutę Mart (Gr. 2).
7:00 + Tadeusza Zomberga (6 r. śm.).
8:30 + Stefana i Aleksandrę Ornochów.
10:00 + Marię i Stefana Batorych, Apolonię,
Tomasza, Jerzego, Małgorzatę Czaki, Aleksan-

drę Sielicką.
11:30 + Irenę Warchał (rocz. śm.), Jana, Wiktorię i Antoniego Pawłowskich, Lucjana Warchała.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Jana Kędziorka (3 r. śm.).

CZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCIA (Wj 22,
20-26)
Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w
ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej
wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i będą
Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się
gniew mój, i wygubię was mieczem i żony wasze
będą wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeśli
pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu,
żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie karzesz mu
płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz
twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed
zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i
jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby
się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem

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 16.0018.00. 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

Intencje mszalne od 26.10 do 02.11.2008 r.
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, Henryka 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 Andrzeja 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 rodzin.
18:00 + Helenę Korzeniewską (4 r. śm.) i cr.
Korzeniewskich.
Poniedziałek 27.10.
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 27).
7:00 + Alfreda Dziubaka (3 r. śm.).
7:00 + Waldemara Kowalczyka (3 r. śm.).
7:30 + Stanisławę Wolniewicz (mies. po śm.).
18:00 + Krzysztofa Majznera.
Wtorek 28.10. – ŚW. APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA
7:00 + Stanisława Gąsowskiego (Gr. 28).
7:00 + Tadeusza Frelka (im.).
7:00 + Jadwigę i Tadeusza Wojtaszewskich.
7:30 + Tadeusza i Danutę Miłodrowskich.

(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 26.10.2008.
30 Niedziela Zwykła
Dzisiaj w kościołach (poza katedrami)
obchodzona jest uroczystość poświęcenia.
Każda świątynia obchodzi w ciągu roku
szczególnie uroczyście dwa dni: dzień
swojego patrona i dzień swojej konsekracji.
Dzień patrona to jakby imieniny kościoła
– tego dnia obchodzony jest zazwyczaj odpust parafialny. Natomiast dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na
wyłączną własność Panu Boga, by był on
miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu.
Kończy się Tydzień Misyjny. Dzisiaj
jeszcze jedno spotkanie z misjonarzem.
Przyjechał dzisiaj do nas ks. Krzysztof
Karbowski – swoją posługę pełni w Abakanie, w diecezji Irkuck (wschodnia Syberia). Opowie nam trochę o duszpasterstwie
i o życiu na tej ziemi, w której spoczywa
tylu Rodaków wywiezionych z Polski. Po
Mszy św. będzie też okazja do wsparcia
tej misji. Chętnie umówilibyśmy się z ks.
Krzysztofem na którąś niedzielę w listopadzie, ale ze względów wizowych już w tym
tygodniu musi wracać na Syberię i stąd ta
niezapowiedziana wcześniej akcja.
Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie, podobnie jak w latach ubiegłych,
zaprasza dzisiaj na kiermasz zniczy.
Dochód z ich sprzedaży zostanie prze-

znaczony na opłacenie obiadów potrzebującym dzieciom ze szkół w Józefowie.
Zapraszamy do zakupu chociaż jednego
„symbolicznego znicza”.
Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11:30
spotkanie rodziców i dzieci kl. III przygotowujących się do Rocznicy Komunii Św.
Również dzisiaj po Mszy św. o godz.
18:00 autorski koncert piosenki religijnej
p. Mirosława Pilarskiego, a krótka zapowiedź – mini koncert – po Mszy o godz.
10:00.
W tych dniach w sposób szczególny
pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech
pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej
kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z
wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy
im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary
Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione
kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w
oczach Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.
Przypominamy: dbając o wygląd grobów rodzinnych, dbajmy jednocześnie o
czystość na całym cmentarzu. Uporządkowania grobów nie odkładajmy „na ostatnią
chwilę”. Wrzucajmy śmieci do postawionych pojemników.
W sobotę, 1 listopada (pierwsza sobota
miesiąca), przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu
mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy
Świętej. W tę uroczystość uwielbiamy
Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez
życie wierni Bogu i Jego przykazaniom.
Dla nas są oni drogowskazami na drodze
do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie. Msze św. w tym dniu jak w
niedziele (7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00
i 18.00). Pamiętajmy jednak, że Msza św.
o godz. 13.00 będzie tradycyjnie odprawiona za wszystkich wiernych zmarłych
przy kaplicy na nowej części cmentarza.
Po Mszy św. procesja po cmentarzu grzebalnym i modlitwy za zmarłych.
Wypominki za zmarłych będą zapisywać klerycy na cmentarzu 1 i 2 listopada.
Można je również zapisywać w zakrystii
lub kancelarii.
Natomiast w niedzielę za tydzień (2
listopada) wspominamy wszystkich wiernych zmarłych (Dzień Zaduszny). Msze
św. jak w każdą niedziele (7.00, 8.30,
10.00, 11.30, 13.00 i 18.00). Po Mszy św.
o godz. 18.00 procesja żałobna wokół kościoła i modlitwy za zmarłych. Na procesję
przynosimy świece lub znicze. Przy tej

okazji chcemy przypomnieć, że nasz szacunek dla zmarłych wyraża się nie tylko
w stawianiu zniczy i kwiatów na grobach.
Chrześcijanin modli się za zmarłych, ofiaruje w ich intencjach Msze Święte i odpusty. Przypominamy także, że nie używa
się świeckiego zwrotu „święto zmarłych”
lecz Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych.
Skatalogowanie rok temu cmentarza
zaowocowało wydaniem książki o naszym
cmentarzu. Jest ona wciąż w sprzedaży
w naszym kiosku parafialnym i w kancelarii (cena 10 zł). Każdy grób na naszym
cmentarzu i każde wolne miejsce ma swoje
zdjęcie na komputerze. Jednak nie wszędzie było można odczytać napisy nagrobne, dlatego prosimy opiekunów grobów o
kontakt z kancelarią parafialną, aby (tam,
gdzie trzeba) uzupełnić informacje o zmarłych. Dotyczy to również wolnych miejsc
na starym cmentarzu, gdyż nie wiadomo
czy i kto je kiedyś wykupił. Przypominamy też, że co 20 lat trzeba wznawiać tzw.
dzierżawę grobu. W tym roku wiąże się to
z opłatą 300 zł, ale z całą pewnością od nowego roku ta opłata musi ulec podwyższeniu, gdyż począwszy od stycznia tego roku
najniższy rachunek miesięczny za wywóz
śmieci z cmentarza był na sumę ok. 3 tys.
zł, znacznie częściej jednak była to kwota
4 do 5 tysięcy zł (miesięcznie!!!). Musimy
być tego świadomi.
Niedziela za tydzień (2 XI) to niedziela adoracyjna. Po Mszy św. o godz. 13.00
wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja
bez procesji.
Z racji Dnia Zadusznego, konferencja
dla rodziców i chrzestnych przed chrztem
dziecka będzie przeniesiona na sobotę, 8
listopada o godz. 19:00.
Już teraz przypominamy, że w dniach
od 1 do 8 listopada włącznie codziennie
można uzyskać odpust zupełny za pobożne
nawiedzenie cmentarza lub kościoła i odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust
ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych.
W Uroczystość Wszystkich Świętych
(w sobotę) kancelaria będzie nieczynna.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• We wtorek, 28 października, czcimy
w liturgii świętych Apostołów Szymona i
Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo, będziemy prosić Boga o tak samo
silną wiarę. Na Chrzcie Świętym i nasze
imiona padły z ust Boga. I my powinniśmy pójść za Jezusem i całkowicie oddać
Mu siebie, stosownie do obranego stanu i
życiowej drogi. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych,
wzywamy go w szczególnych potrzebach.
Może warto powierzyć mu swoje problemy
nie tylko w dniu jego liturgicznego wspomnienia!?

Kontakt z Redakcj¹ Biuletynu poprzez Kancelariê Parafialn¹. Nak³ad 1000 egz.

28 października wypada dzień

świętego Judy Tadeusza
Apostoł ten był bratem świętego Jakuba Młodszego, na imię miał Juda zaś
Tadeusz był przydomkiem i oznacza
“odważny”. Przydomek ten odróżnia
tego świętego od drugiego z apostołów - Judy z Kariot. O jego życiu wiadomo niewiele. Najprawdopodobniej
był żonaty i miał dzieci. Jak można sądzić z języka listu św. Judy był również
człowiekiem wykształconym. Poniósł
śmierć męczeńską. Uważany jest za
patrona w sprawach trudnych i beznadziejnych. Odbiera więc szczególną
cześć, a w wielu kościołach odbywają
się specjalne cotygodniowe nabożeństwa właśnie w takich intencjach. Jest
patronem diecezji siedleckiej i Magdeburga. Jest także patronem szpitali
i personelu medycznego. W sztuce
przedstawiany jako postać z pałką lub
włócznią (od których poniósł śmierć
męczeńską) lub z wizerunkiem Pana
Jezusa.
Modlitwa codzienna o opiekę do
św. Judy Tadeusza
Święty Judo Tadeuszu, potężny mój
Obrońco i opiekunie, w trosce i opuszczeniu
oddaję się Twej cudownej opiece.
Wdzięczny Ci jestem za wszystkie łaski,
jakie dla mnie już wyjednałeś, a proszę Cię
i nadal wspieraj mnie w pracy, pocieszaj w
smutku, strzeż przed pokusą. Bądź moją
mocą w trudnościach, osłoną w niebezpieczeństwach.
Spraw, abym z Bogiem się budził i z Bogiem szedł na spoczynek.
Dzień po dniu prowadź mnie coraz bliżej
Serca Jezusowego, abym spoczął w Nim po
trudach i walkach życia, a zamiast miłości
własnej, pychy i zniechęcenia, niech w mym
sercu zapanuje miłość, ofiarność i pokora.
Amen.

Grupa Modlitewna
spotkanie
w środę godz. 19:00
Ruch Światło-Życie zaprasza
młodzież (od kl. V)
na spotkania modlitewne
w piątek 18:00 – 20:00
Służba Liturgiczna
Spotkania kandydatów,
ministrantów i lektorów w sobotę 9:30
&
Bielanki spotkania w sobotę 10:00

www.parafiajozefow.pl

