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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI EZECHIELA (Ez
47, 1-2. 8-9. 12)
Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście
do świątyni, a oto wypływała woda spod progu
świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ
przednia strona świątyni była skierowana ku
wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony
świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził
mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza
murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej,
skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe
od ołtarza. A On rzekł do mnie: Woda ta płynie
na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa
się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają
się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie,
pozostają przy życiu: będą tam też niezliczone
ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko
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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 09.11. do 16.11.2008 r.
Niedziela 9.11. – (32 niedziela zwykła) –
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
LATERAŃSKIEJ - ŚWIĘTO.
7:00 + Helenę Kubajek (1 r. śm.); Helenę i Piotra 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 zdrowie i bł. Boże. Dla Emilki w 23 r. Chrztu św.
10:00 + Halinę, Mariana, Edwarda, Józefę i Benedykta Ciesielskich, Józefę i Michała Wojda.
11:30 + Mieczysława Wojdat (w r. śm.).
13:00 Za Parafian.
18:00 + Piotra Skowrońskiego (12 r. śm.).
Poniedziałek 10.11.
7:00 + Danutę Mart (Gr. 10).
7:00
7:30 Dz.-bł. w 1 r. chrztu Stasia.
7:30 + Lecha Sybińskiego.
18:00 + Dariusza Gozdana (25 r. śm.).
Wtorek 11.11.
7:00 + Danutę Mart (Gr. 11).
7:00 + Stanisława Grudnia (mies. po pog.).
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (mies. po

Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

09.11.2008

będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku
mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju
drzewa owocowe, których liście nie więdną,
których owoce się nie wyczerpują; każdego
miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla
nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą
służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo.
CZYTA NIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN (1 Kor 3, 9b-11. 16-17)
Jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą.
Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny
budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny
zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy
na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie
może położyć innego, jak ten, który jest położony,
a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie,
żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka
w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego
zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy
nią jesteście.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA (J 2, 13-22)
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał
się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy
sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas
sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powy-

pędzał wszystkich ze świątyni, także baranki
i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły
powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali
gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca
nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój
pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi
rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się
wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał
im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w
trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do
Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę
świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech
dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy
więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu
i słowu, które wyrzekł Jezus.
Nasza codzienna modlitwa
PN.: Tt 1,1-9; Ps 24,1-6; Flp 2,15-16; Łk 17,1-6;
WT.: NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI Tt
2,1-8.11-14; Ps 37,3-4.18.23.27.29; J 14,23; Łk
17,7-10; ŚR.: Tt 3,1-7; Ps 23,1-3.5-6; 1 Tes 5,18;
Łk 17,11-19; CZ.: Flm 7-20; Ps 146,6-10; Łk 21,36;
Łk 17,20-25; PT.: 2 J 4-9; Ps 119,1-2.10-11.1718; Mt 24,42a.44; Łk 17,26-37; SB.: 3 J 5-8; Ps
112,1-6; 2 Tes 2,14; Łk 18,1-8.

śm.).
7:00 + Wiesława Trześniewskiego (8 r. śm.).
7:30 + Helenę Marcina Serafinów, Mariannę i
Andrzeja Rosłonków.
7:30 + Feliksa, Stanisławę, Józefę, Henryka,
Aleksandra i Jana Zalewskich.
9:00 + Stanisława Kordzika (22 r. śm.).
11:00 ZA OJCZYZNĘ.
18:00 + Hannę Musiał (9 r. sm.) i cr. Lenarczyków.
Środa 12.11.
7:00 + Danutę Mart (Gr. 12).
7:00 + Józefa Szuchnika (36 r. śm.), Hannę,
Władysława i Jana Rosłońców
7:30 + Tadeusza Bargla (14 r. śm.).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Dz.-bł. w 35 urodziny i imieniny Marcina z
prośbą o bł. Boże dla jego rodziny.
Dz.-bł. w 75 urodziny Eugenii Czaki z prośbą
o bł. Boże.
O zdrowie dla Mariana i Anny Górskich oraz
ich dzieci.
+ Marię Belka (4 r. śm.). + cr. Janeckich i Górskich.
Czwartek 13.11.
7:00 + Danutę Mart (Gr. 13).
7:00 ; 7:30
18:00 + Jana i Michalinę Frelek.
Piątek 14.11.
7:00 + Danutę Mart (Gr. 14.)
7:00 + Lucjana Borowieckiego (22 r. śm.) i Jana
Pręgowskiego (1 r. śm.).
7:30
18:00 O bł. Boże dla Emilii Dziubak w 75 r.
urodzin oraz o zdrowie i wszelkie łaski.
Sobota 15.11.
7:00 + Danutę Mart (Gr. 15).
7:00 + Henryka Parzyszka, Juliannę i Franciszka Maśniaków, Stanisława Sochackiego.

7:00 + Józefa Wesołka (mies. po śm.).
7:30
17:00 Ślub: Jacek Zięcina i Agnieszka Zamyłko.
18:00 + Stanisława i Danutę Ksiązków.
Niedziela 16.11. – (33 niedziela zwykła).
7:00 + Elżbietę Cegielską-Kunce.
7:00 + Danutę Mart (Gr. 16).
8:30 + Mieczysława (7 r. śm.) Olek; Katarzynę i
Piotra Kosickich, cr. Tobiaszów.
10:00 + Weronikę Wisłowską z d. Malinowską
(6 r. śm.).
11:30 + Eugeniusza Kaszyńskiego.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Klemensa i cr. Matosków.

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

Ogłoszenia duszpasterskie 09.11.2008.
32 Niedziela Zwykła
(rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej)

wDziś świętujemy rocznicę konsekracji Bazyliki Laterańskiej na znak, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy
niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem świętego Piotra
Apostoła na Watykanie, zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem
do niej znajduje się napis: „Matka i Głowa
wszystkich kościołów Miasta i Świata”.
wW listopadzie pamiętamy o zmarłych.
Skarbiec Kościoła jest bogaty w różnorakie
formy tej modlitewnej pomocy, którą niesiemy zmarłym. Za najlepszą z nich uważa
się Msze gregoriańskie - trzydzieści Mszy
Świętych sprawowanych w intencji zmarłego
dzień po dniu. W intencji zmarłych można
ofiarować też odpust. Do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie
modlitwy za zmarłych można było uzyskać

odpust zupełny, który wolno ofiarować jedynie w intencji zmarłych. Do innych form
pomocy zmarłym należą „wypominki”. Sens
„wypominków” polega na tym, że w modlitwie za zmarłych uczestniczy cała wspólnota,
a Kościół jest dobrą matką, która pamięta o
wszystkich dzieciach. Przyjdzie w końcu taki
czas, że i my będziemy potrzebowali podobnej pomocy! Można jeszcze w zakrystii lub w
kancelarii zapisać swoich zmarłych na wypominki roczne.
wWe wtorek, 11 listopada, przypada
Święto Niepodległości
(90. rocznica odzyskania niepodległości).
Obok oficjalnych obchodów nasze kościoły i domy wypełnią się
modlitwą za tych, którzy oddawali życie za
wolność Polski, i za tych, którzy kształtują jej
współczesność. Msze św. w tym dniu w naszym kościele parafialnym o godz. 7.00. 9.00
11.00 i 18.00. Główna Msza św. w intencji
Ojczyzny o godz. 11.00. Zapraszamy na nią
wszystkich, zwłaszcza władze samorządowe,
poczty sztandarowe, organizacje społeczne.
Burmistrz Miasta Józefowa oraz Proboszcz
Parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
zapraszają na koncert patriotyczny „W listopadowej zadumie” z okazji 90 rocznicy
Odzyskania Niepodległości dnia 11 listopada
2008 r. po Uroczystej Mszy Św. w intencji
Ojczyzny o godz. 11:00. Koncert w wykonaniu zespołu PATRIA poprowadzi p. Joanna
Zaniewicz, akompaniament p. Jerzy Ostrowski.
wW niedzielę za tydzień będziemy gościć
w naszej parafii ks. Grzegorza Mioduchowskiego, który będzie zbierał ofiary na budowę
kościoła w Nadmie.
wZbliża się Uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata. W najbliższy piątek (14 listopada) rozpoczniemy Nowennę, by dobrze
przygotować się na tę tak ważną Uroczystość.
Nowenna będzie sprawowana przez dziewięć
dni poprzedzających uroczystość, codziennie
po Mszy św. wieczornej.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• W poniedziałek, 10 listopada, wspominamy świętego Leona Wielkiego, papieża i
Doktora Kościoła, obrońcę nauki o dwóch
naturach Chrystusa - boskiej i ludzkiej, i
prymatu papieża.
• We wtorek, 11 listopada, o wstawiennictwo prosimy świętego Marcina, żołnierza
rzymskiego, który po przyjęciu chrztu prowadził życie mnicha i został biskupem w
Tours.
• W środę, 12 listopada, modlimy się przez
wstawiennictwo świętego Jozafata, biskupa i
męczennika, który nawracał schizmatyków.
• W czwartek, 13 listopada, czcimy świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i
Krystyna, misjonarzy działający w okolicach Międzyrzecza za Bolesława Chrobrego, pierwszych polskich męczenników.

ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
Bazylika Najświętszego Zbawiciela na Lateranie, jak głosi łaciński napis umieszczony na jej fasadzie, jest “Mater et Caput omnium Ecclesiarum
Urbis et Orbis” - “Matką i Głową wszystkich kościołów Miasta i świata”. Jest katedrą diecezjalną
biskupa Rzymu, czyli papieża. Podobnie jak sercem Kościoła jest Rzym, tak sercem Rzymu jest
Bazylika na Lateranie. Symbolizuje ona jedność
całego Kościoła powszechnego, przypomina o
papieskim zadaniu przewodzenia, jednoczenia i
chronienia ludu Bożego. Poprzez wspomnienie
liturgiczne wierni wyrażają miłość i oddanie następcy świętego Piotra. Przy bazylice znajduje się
starożytne baptysterium poświęcone św. Janowi
Chrzcicielowi oraz budowla, w którym mieści się
dawna kaplica papieska. Tuż przy świątyni, w od-

dzielnym budynku, znajdują się tzw. Święte Schody (Scala Santa), które przywiozła z Jerozolimy
do Rzymu św. Helena, matka Konstantyna. Zgodnie z legendą pochodzą one z pałacu Poncjusza
Piłata, miał nimi wchodzić Chrystus.
W historii chrześcijaństwa Bazylika Laterańska
odegrała wielkie znaczenie. Tysiąc lat stanowiła
centrum papiestwa i życia chrześcijańskiego. W
ciągu wieków panowało tu 161 papieży, zwołano pięć soborów powszechnych, a w 1300 roku
Bonifacy VIII ogłosił pierwszy Rok Jubileuszowy.
Bazylikę i pałac apostolski spustoszono, kiedy papieże przebywali w niewoli awiniońskiej. Powracający do Rzymu w 1377 roku Grzegorz XI siedzibę następcy św. Piotra przeniósł na Watykan.
Franciszkanie.pl

Święto Odzyskania
Niepodległości

Jesteście
świątynią Boga

Niepodległa Polska odrodziła się w listopadzie 1918 roku w ciągu zaledwie trzech tygodni.
Dzień 11 listopada był oficjalnym Świętem
Narodowym Polski w latach 1937-1939. Po
wojnie... dopiero w 1989 roku wrócił do kalendarza oficjalnych świąt państwowych.
11 listopada - w Compiegne we Francji podpisano zawieszenie broni będące kapitulacją
Niemiec i kończące I wojnę światową.
Rada Regencyjna natychmiast w dniu 11 listopada, przekazała w ręce Józefa Piłsudskiego
- jako tymczasowego naczelnika państwa - całą
władzę cywilną i wojskową, a następnie rozwiązała się.
Święto obchodzone jest w całym kraju, lecz
najważniejsze obchody odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudzkiego pod Grobem
Nieznanego Żołnierza.

BAZYLIKA
Dziś przypada rocznica poświęcenia świątyni, która
jest matką wszystkich świątyń chrześcijańskiego świata
– bazyliki Najświętszego Zbawiciela na wzgórzu Laterańskim w Rzymie. Jej początek sięga roku 314, gdy
cesarz Konstantyn podarował biskupowi Rzymu stare
koszary i pałac na Lateranie. Przez tysiąc lat tam właśnie
było centrum Kościoła. Sama zaś świątynia rozrastała
się, była dopełniana kaplicami, przebudowywana, ozdabiana. Po niewoli awiniońskiej w XIV wieku, papież gdy
wrócił do Rzymu, osiadł na wzgórzu Watykańskim, gdyż
bazylika na Lateranie i pałac były zrujnowane. Z czasem
gmachy odbudowano, a obecnego kształtu nabrały w
XVIII wieku.
Zmieniały się i zmieniają nadal zewnętrzne kształty
świątyń, pałaców, gmachów. Zmieniają się zewnętrzne
i widzialne struktury Kościoła. Uderzają weń fale walk
wewnętrznych i wojen zewnętrznych. Przychodzą kryzysy i okresy słabości. Lata pomyślności rodzą pokusę wielkości i bogactwa. Czasem Kościół jaśnieje jako
znak dla narodów, czasem jego gmach pęka i wydaje
się bliski upadku. A przecież wiara chrześcijańskiego
ludu trwa nieprzerwanie. Rzym, jego lud i biskupi od
wieków są dla całego Kościoła fundamentem tej wiary
i związania z Jezusem Zbawicielem. To z tej duchowej
świątyni, jaką jest Kościół wypływa uzdrawiające źródło
prawdy i Bożej mocy zwanej łaską, źródło życia sięgającego wieczności. Dlatego dziś myślą i sercem jesteśmy
w pierwszej bazylice Rzymu.
Ks. Tomasz Horak

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

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i
że Duch Boży mieszka w was? – pyta apostoł Paweł. To pytanie poprzedza ważnym
stwierdzeniem: Fundamentu nikt nie może
położyć innego, jak ten, który jest położony,
a którym jest Jezus Chrystus. Nie papież,
nie Rzym, nie proboszcz w parafii czy biskup w diecezji. Tylko Jezus Chrystus. To
fundament. Ale świątynia to więcej – to
cały, ogromny, ozdobny gmach Kościoła.
A ten bez swej widzialnej struktury istnieć
nie może – bez papieża, bez biskupów, bez
duszpasterzy w parafiach. Jednak bez was,
bez nas wszystkich – bez kobiet i mężczyzn,
bez dzieci i starców, bez matek i bez zakonnic, bez mnichów i bez ojców nie byłoby
przestrzeni i wielkości, piękna i wspaniałości, siły i duchowej potęgi Kościoła. Dlatego
apostoł przypomina, pytając każdego i każdą: Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga
i że Duch Boży mieszka w was?
Jesteśmy świątynią w podwójnym znaczeniu. Najpierw każdy i każda z osobna.
To na mnie i na ciebie spłynęła woda chrztu
świętego – woda płynąca spod ołtarza
świątyni Boga, uzdrawiająca, życiodajna.
Ta, o której prorokował Ezechiel. Ta, o której mówił Jezus: „Kto zaś będzie pił wodę,
którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na
wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie
się w nim źródłem wody wytryskającej ku
życiu wiecznemu” (J 41,14). Obmyci i pokrzepieni tą wodą, staliśmy się i jesteśmy
świątynią Boga.
To po pierwsze. A po drugie – jesteśmy
świątynią w znaczeniu zbiorowym. Tak, jakby każdy z nas był jednym z kamieni, jedną
z cegieł, z których wzniesione są mury wielkiej świątyni Boga. Każdy element budowli
jest potrzebny. Jedne stanowią jej konstrukcję. Inne – ozdobę. Ozdoba nie jest czymś
mniej ważnym – bo świątynia musi być
piękna. Ale ukryte i niewidoczne dla oczu
elementy konstrukcji są nieodzowne, by
gmach mógł powstać i istnieć. Dlatego i papież, i biskup, i teolog, i świecki – każdy, kto
stał się członkiem Kościoła, jest i zawsze
będzie w nim potrzebny.

www.parafiajozefow.pl

Ks. Tomasz Horak

