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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE Nasza codzienna modlitwa
PN.: Flp 2,1-4; Ps 131,1-3; J 8,31b-32; Łk 
14,12-14; WT.: Flp 2,5-11; Ps 22,26-32; Mt 
11,28; Łk 14,15-24; ŚR.: Flp 2,12-18; Ps 
27,1.4.13-14; 1 P 4,14; Łk 14,25-33; CZ.: 
Flp 3,3-8a; Ps 105,2-7; Mt 11,28; Łk 15,1-10; 
PT.: Flp 3,17-4,1; Ps 122,1-2.4-5; 1 J 2,5; 
Łk 16,1-8; SB.: Flp 4,10-19; Ps 112,1-2.5-
6.8a.9; 2 Kor 8,9; Łk 16,9-15.
(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

1 LISTOPADA 2008 - Sobota
Uroczystość Wszystkich Świętych
Dzisiejsze czytania: Ap 7,2-4.9-14; Ps 24,1-
6; 1 J 3,1-3; Mt 11,28; Mt 5,1-12a.

2 LISTOPADA 2008 - Niedziela
Wspomnienie Wszystkich 

Wiernych Zmarłych
Dzisiejsze czytania: 
I msza: Hi 19,1.23-27a; Ps 27,1.4.7.8b.9a.13-
14; 1 Kor 15,20-24a.25-28; Ap 1,5-6; Łk 
23,44-46.50.52-53;24,1-6a; 
II msza: Dn 12,1-3; Ps 42,2-3.5; Ps 43,3-4; 
Rz 6,3-9; J 3,16; J 11,32-45; 
III msza: Mdr 3,1-6.9; Ps 103,8,10.13-18; 2 
Kor 4,14--5,1; J 6,40; J 14,1-6.

Intencje mszalne od 02.11. do 09.11.2008 r.
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, Wik-
torię i Antoniego Pawłowskich, Lucjana War-
chała.
13:00 Za Parafian. 
18:00 + Jana Kędziorka (3 r. śm.).
Poniedziałek 3.11. 
7:00 + Zenona Łapczyńskiego (1 r. śm.).
7:00 + Helenę Kowalską (8 r. śm.), jej rodzi-
ców: Jana i Stefanię.
7:00 + Sylwię Kuśmierczak (im.).
7:30 + Danutę Mart (Gr. 3.).
18:00 + Kazimierę i Jana Gąsiorowskich.
Wtorek 4.11. 
7:00 + Karola Marciniszyn (32 r. śm-im), Pauli-
nę i Mikołaja i Stanisława Szumskiego.
7:00 + Kazimierza Ćmocha (10 r. śm.).
7:30 + Helenę, Grzegorza, Tadeusza, Helenę 
Paduchów; Marię, Czesława, Zofię, Aleksan-
dra, Leokadię Belków; Agnieszkę i Andrzeja 
Salamończyków, Agnieszkę i Pawła Paduchów, 
Jana, Agnieszkę i Jacka Jakubików.
7:30 + Danutę Mart (Gr. 4.).
18:00 + Marię Tomaszuk (3 r. śm.). 
Środa 5.11. 
7:00 + Bogusława (21 r. śm.), Aleksandrę i 
Franciszka Szymańskich, Helenę i Stanisława i 
Jana Grzymałów.
7:00 
7:30 + Adelę Kaczanowską, Jadwigę i Romana 
Sierpińskich z cr.
7:30 + Danutę Mart (Gr. 5.).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

+ Stanisława Lubacza (29 r. śm).
+ Jana Pleskot (3 r. śm).
+ Jana Justynę Perczyńskich (30 r. śm.) oraz Ro-
mualdę Perczyńską.
Czwartek 6.11. 
7:00 + Danutę Mart (Gr. 6.).
7:00 ; 7:30 
18:00 + Mariannę Auguścińską (17 r. śm).
Piątek 7.11. 
7:00 + Danutę Mart (Gr. 7.)
7:00 
7:30 + Krzysztofa Kondeja
16:30 
18:00  Msza Zbiorowa. 
+ cr. Piekarskich, Wasilewskich, Wardziaków.
Sobota 8.11. 
7:00 + Danutę Mart (Gr. 8).
7:00 + Mariana Kasprzaka..
7:30 + Andrzeja, Bronisława, Teresę, Walerię i 
Eugeniusza Janików, Jadwigę i Jana Rutynów, 
Tadeusza Przasnyskiego.
7:30 
18:00 + Wincentego, Anielę i Witolda Zientar-
skich, Henryka, Danutę i Romana Szumertów.
18:00 + Dz.-bł. w 44 r. ślubu Jadwigi i Jana Wil-
czek, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opie-
kę Matki Bożej.
Niedziela 9.11. – (32 niedziela zwykła) – 
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI 
LATERAŃSKIEJ - ŚWIĘTO
7:00 + Helenę Kubajek (1 r. śm.); Helenę i Pio-
tra Kubajek.
7:00 + Danutę Mart (Gr. 2).
8:30 + Zofię w r. śm. i Władysława i Kazimierza 
Mroczek, cr. Mroczków i Miszczaków.
8:30 Dz.-bł. w rocznicę Chrztu Emilii: o łaskę 
całkowitego należenia do Chrystusa oraz zdro-
wie i bł. Boże. Dla Emilki w 23 r. Chrztu św.
10:00 + Halinę, Mariana, Edwarda, Józefę i Be-
nedykta Ciesielskich, Józefę i Michała Wojda.
11:30 + Mieczysława Wojdat (w r. śm.).
13:00 Za Parafian. 
18:00  + Piotra Skowrońskiego (12 r. śm.).

Ogłoszenia duszpasterskie   01.11.2008.  
Uroczystość Wszystkich Świętych
wDziś Kościół wychwala Pana Boga za 

świętych i błogosławionych. To  ci, którzy 
już opłukali swoje szaty we Krwi Baran-
ka, którzy życiem zaświadczyli, że można 
żyć przyzwoicie, że człowiek jest w stanie 
wybierać i pomnażać dobro. Każdego roku 
szeregi świętych powiększają się  o kolej-
nych Bożych synów i córki, także spośród 

nas, Polaków. Radujemy się i wierzymy, że 
są w Domu Ojca i swoją modlitwą poma-
gają nam  - jeszcze pielgrzymującym, aby-
śmy nie ustawali na drogach wiary. Msze 
św. dzisiaj są odprawiane 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 kapli-
cy na nowej części cmentarza. Po Mszy św. 
Procesja za zmarłych po cmentarzu grze-
balnym i modlitwy za zmarłych. 
wNiech tej radości nie gasi nasze pochy-

lenie nad grobami naszych bliskich dzisiaj i 
jutro, w Dzień Zaduszny. Cmentarze przy-
pominają nam  o przemijaniu i kruchości 
ludzkiego życia, ale jako chrześcijanie 
ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my 
sami dołączymy do grona świętych  i bło-
gosławionych. 
wJutro (w niedzielę – 2 listopada) Ko-

ściół wspomina wszystkich wiernych zmar-
łych. Bliskość obu dni nie jest przypadko-
wa, stanowimy bowiem jeden  Kościół: 
my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzy-
mującym do Nieba  i walczącym z grze-
chem; święci są Kościołem tryumfującym, 
a zmarli  przebywający w czyśćcu są Ko-
ściołem oczyszczającym się. Modląc się  za 
zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują 
w czyśćcu. Ofiarujmy im  dar modlitwy, by 
jak najrychlej mogli przebywać blisko Ojca 
w Niebie. 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 wypominko-
we za zmarłych. Na procesję przynosimy 
świece lub znicze.
wDziś i jutro klerycy na cmentarzu za-

pisują wypominki za zmarłych. Można je 
również zapisać w zakrystii lub kancelarii. 
wPrzez siedem pierwszych dni listopa-

da duszom w czyśćcu możemy  ofiarować 
wielki dar – odpust zupełny za pobożne 
nawiedzenie cmentarza i zmówienie mo-
dlitwy w ich intencji. Starajmy się być  w 
tych dniach jak najczęściej przy grobach 
naszych bliskich i nie żałujmy im gorliwej 
modlitwy  różańcowej, która nabiera w tym 
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BÓG CZEKA NA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH?
 Jeśli tak, to chyba nie na mnie. Święty to ja nie jestem – powiesz mi. Cóż, ja też nie jestem święty. Papież 

– zarówno Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI, także ich poprzednicy ogłaszali świętymi bądź błogosławionymi 
ludzi znanych, wielkich, pobożnych, bohaterskich, pracowitych. Ludzi, którzy trwale zapisali się w pamięci nie 
tylko swojego pokolenia, ale wielu pokoleń. Podziwiamy świętych, kochamy ich, modlimy się do nich. Ale czy 
możemy ich naśladować? Nawet nie myślę o naśladowaniu wszystkich, bo przecież tak różni byli święci. Ale jak 
naśladować choćby niektórych z nich? Czy mogę naśladować św. Maksymiliana Kolbego, wielkiego misjonarza, 
organizatora i wreszcie męczennika Oświęcimia, gdzie własnym życiem okupił życie innego więźnia? Czy mogę 
naśladować Jana Pawła II? Takich świętych – a jest ich wielu – można podziwiać, można się nimi zachwycać 
– ale naśladować ich trudno. Jeśliby przywołać wspaniałe postaci świętych z dawnych czasów, to nieraz wydają 
się tylko szacownymi zabytkami. Ot, chociażby św. Katarzyna, patronka wielu kościołów na Śląsku. Podobnie 
św. Małgorzata, którą obrazy przedstawiają jako pogromczynię smoka. Nawet tak znany św. Franciszek wydaje 
się postacią nieomalże bajkową. Tych świętych nawet trudno podziwiać, cóż dopiero mówić o ich naśladowa-
niu.

Zmarły przed kilku laty papież Jan Paweł II do spisu świętych naszego Kościoła polecił wpisać bardzo wiele 
postaci współczesnego nam świata. I to bardzo różnych ludzi – młodych i starszych, świeckich i duchownych, 
małżonków i zakonnice, profesorów i ludzi prostych. Dał w ten sposób do zrozumienia, że świętych można 
spotkać wszędzie. A jeśli nawet bardzo nas przerastają swoimi zasługami, wiarą, nadzieją i miłością Boga i ludzi 
– to przecież podziwiając ich, dajemy wyraz naszej wiary i naszej nadziei, że warto być dobrymi w każdej sytuacji 
i za każdą cenę.                            Ks. Tomasz Horak

czasie szczególnej mocy. Oni odwdzięczą 
się nam swoimi modlitwami i swoim wsta-
wiennictwem przed  Bogiem.
wJako chrześcijanie pamiętajmy też o 

kulturze i właściwym zachowaniu. Kiedy 
w tych dniach panuje wzmożony ruch na 
drogach, na cmentarzach – pamiętajmy o 
bezpieczeństwie.
Ogłoszenia duszpasterskie   02.11.2008.              

(Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych)
wDziś przypada liturgiczne wspomnie-

nie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Jakże 
dobitnie uświadamiamy sobie, że jesteśmy 
w drodze, jesteśmy tylko przechodniami. 
Jednak nie jest to smutna refleksja. Jako 
chrześcijanie i dzieci  Boże nie jesteśmy na 
tej drodze sami. Jak uczniom do Emaus to-
warzyszy  nam Chrystus, podtrzymuje nas 
mocą swojego słowa i Ciała. Towarzyszą 
nam  całe rzesze świętych i błogosławio-
nych, rozjaśniając drogę wiary blaskiem  
swego pięknego człowieczeństwa. Nasze 
kroki podtrzymują swoją wstawienniczą 
modlitwą ci, którzy przeszli już swój ziem-
ski szlak i są u Pana.
wJako Kościół pielgrzymujący wyraża-

my im naszą wdzięczność. Modlimy  się za 
tych, którzy potrzebują jeszcze oczyszcze-
nia, zwłaszcza na różańcu,  podczas „wy-
pominków", podczas nawiedzania cmenta-

rzy. Ofiarujemy za nich Msze Święte, nasze 
cierpienia i trudy. Pamiętajmy  też o moż-
liwości uzyskania specjalnych odpustów. 
Niech to będzie znak  naszej pomocnej dło-
ni i życzliwego serca wobec zmarłych oraz 
głębokiej  wiary w świętych obcowanie i 
życie wieczne.
wDzisiaj po Mszy św. o godz. 18.00 pro-

cesja żałobna wokół kościoła i modlitwy za 
zmarłych. Na procesję przynosimy świece 
lub znicze.
wWe wtorek, 4 listopada, w liturgii wspo-

minamy świętego Karola Boromeusza. Ten 
znakomity teolog i duszpasterz żył i działał 
w czasach burz religijnych. Poświęcił się 
wielkim reformom w Kościele. Dokładnie 
w tym  dniu obchodziliśmy zawsze imie-
niny Ojca Świętego Jana Pawła II. Zatem  
będziemy mieli szczególną okazję, aby w 
swoich modlitwach o nim pamiętać, pro-
sić Boga o jego rychłą beatyfikację i przez 
jego wstawiennictwo  o potrzebne dla sie-
bie łaski.
wW tym tygodniu przypada pierwszy 

czwartek i pierwszy piątek miesiąca.  W 
modlitwach prosimy o liczne i święte po-
wołania kapłańskie, a w piątek  przeprasza-
my Boże Serce za wszelki brak miłości, za 
lekceważenie Bożych darów, zwłaszcza Eu-
charystii. Prosimy o Miłosierdzie dla tych, 

którzy  Pana Boga przeprosić nie chcą. W 
czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 Go-
dzina Święta, zaś w piątek spowiedź rano 
i po południu od godz. 16.15. Msze św. o 
Najśw. Sercu P. Jezusa o godz. 7.00, 16.30 
i 18.00. 
wPrzypominamy też, że w naszym ko-

ściele w każdy piątek od godz. 17.15 do 
Mszy św. o godz. 18.00 trwa Adoracja 
Najśw. Sakramentu. Jest to okazja do trwa-
nia i modlitwy w ciszy przed Chrystusem 
Eucharystycznym, ale podjęliśmy decyzję, 
że tę adorację w ciszy zawsze będzie po-
przedzała odmawiana wspólnie Koronka do 
Miłosierdzia Bożego. Będzie ona zawsze 
prowadzona przez kogoś z uczestników, 
tego prosimy o wpisywanie się w zakrystii 
na listę prowadzących Koronkę. 
wW przyszłą niedzielę, 9 listopada, 

przypada rocznica poświęcenia Bazyliki 
Laterańskiej, pierwszej katedry Rzymu (9 
listopada 324 roku). Aż  do niewoli awi-
niońskiej w XIV wieku panowało tu 161 
kolejnych papieży,  odbyło się pięć soborów 
powszechnych. Dopiero papież Grzegorz 
IX  w 1377 roku przeniósł swą siedzibę do 
Watykanu. Nad wejściem do Bazyliki Late-
rańskiej znajduje się łaciński napis: „Mat-
ka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i 
Świata". Stąd aż taka ranga tego święta.

Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - 
wbrew spotykanym niekiedy opiniom - "Świętem 
Zmarłych". 1 listopada Kościół cieszy się z faktu, 
iż bardzo wielu zmarłych przebywa u Boga w nie-
bie. W odróżnieniu od tej uroczystości, następ-
nego dnia - 2 listopada - wspomina się wszyst-
kich wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy 
za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do 
chwały nieba.

Uroczystość Wszystkich Świętych jest jed-
nym z najbardziej radosnych dni dla chrześci-
jan. W ciągu roku niemal każdego dnia przypada 
wspomnienie jednego lub kilku świętych znanych 
z imienia. Jednak ich liczba jest znacznie więk-

sza. Wiele osób doszło do świętości w zupeł-
nym ukryciu. 1 listopada Kościół oddaje chwałę 
wszystkim świętym, tym oficjalnie uznanym i tym 
nieznanym z imienia.

Dzień 1 listopada przypomina prawdę o po-
wszechnym powołaniu do świętości. Każdy z 
wierzących, niezależnie od konkretnej drogi ży-
cia: powołania do małżeństwa, do kapłaństwa czy 
zakonu, do życia w samotności, jest powołany do 
świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można 
osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc 
łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga. Ponieważ 
Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także 
każdemu człowiekowi pomaga swą łaską.

KAI (mlk //mr)

1 LISTOPADA - UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH WSPOMNIENIE WSZYSTKICH 
WIERNYCH ZMARŁYCH – 2 XI

Wierzycie w Boga?
Wspomnienie Wszystkich Wiernych 

Zmarłych to zaproszenie do zrobienia 
rachunku sumienia z wiary szczerej, 
prostej i pełnej ufności. Takiej wiary, ja-
kiej przykład znajdujemy w życiu wielu 
świętych, których serce wolne było od 
jakiegokolwiek lęku przed tym, co przy-
niesie kolejny dzień. 

„Niech się nie trwoży serce wasze. 
Wierzycie w Boga?”. Warto odkrywać, 
że stosunek do tego, co posiadamy i 
co chcielibyśmy posiadać, jest jakimś 
odbiciem naszego myślenia o wieczno-
ści. Im człowiek ma większe zaufanie 
do Boga i im bardziej jest przekonany, 
że życie na ziemi jest pielgrzymką do 
domu Ojca, tym mniej zwraca uwagę 
na to, co posiada i tym mniejszą wagę 
przykłada do tego, by zabezpieczyć się 
na przyszłość. 

Pamiętajmy, że wiara, która prze-
kłada się na codzienne życie, uwalnia 
człowieka od wszelkiej „trwogi serca” 
- i tej, którą przynosi każdy dzień, i tej, 
która może się rodzić w obliczu śmier-
ci. 

Ks. Dariusz Madejczyk


