PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE
Biuletyn Parafialny nr 35 (711)

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA MB CZĘSTOCHOWSKIEJ

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 30.08. do 06.09.2009 r.
Niedziela 30.08. – 22 niedziela zwykła
7:00 + Henrykę Obrycką (10 r. śm.)
8:30 Dz.-błag. w 47 r. ślubu pp. Józefy i Stefana
Pielaków z prośbą o Boże błog. i wszelkie łaski
dla nich oraz dla dzieci, wnuków i prawnuków
10:00 + Józefa Chorosia (19 r. śm.) oraz Anielę
Choroś
11:30 Dz.-błag. w 26 r. ślubu pp. Antoniny i
Mieczysława z prośbą o Boże błog. dla całej
rodziny
13:00 Za Parafian - SUMA ODPUSTOWA
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII + Izabelę
Grabowską.
18:00 + Dariusza (20 r. śm.) i cr. Moch, Misztal
i Chwałek
Poniedziałek 31.08.
7:00 Dz.-bł. w 30 r. urodzin Julity z prośbą o
łaskę wiary, bł. Boże i opiekę MB.
7:00 + Mariannę i Marcina Lasota, Andrzeja
Stępnia (19 r. śm.)
7:00 + Jerzego i Helenę oraz zm. z cr.
7:30 Dz.-bł. w 45 r. ślubu Haliny i Jana Bożków
z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i cr.
18:00 + Leokadię i Bolesława Sternów.
Wtorek 1.09.
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 1).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 1).
7:30 + Pawła Tarkowskiego (18 r. śm.) i Bronisławę Tarkowską.
18:00 O bł. Boże dla Pawła Zaczka (w dniu urodzin).
Środa 2.09.
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 2).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 2).
7:00 + Stefana Traczyka.
7:30 + Stefana Kondeja.
7:30 + Stefana i Aleksandrę Ornochów.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Stefana Parafińczuka oraz cr. Parafińczuków i
Romaniuków. + Stefana Zalewskiego (5 r. śm.).
+ Adolfa Głowalę i jego rodziców. + Stefanię
Słupińską. + Elżbietę Szyszko (mies. po śm.).
+ Wiesława Lipkę (mies. po śm.). + Stefanię i
Feliksa Sitków.
Czwartek 3.09.
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 3).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 3).
7:00 O powołania do Zgromadzenia SS Dominikanek.
7:30
18:00 + Stanisławę i Mikołaja (16 r. śm.) Kostek.
Piątek 4.09.
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 4).

7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 4).
7:00 Za dobrodziejów SS Dominikanek.
7:30 + Rozalię i Józefa Kurdejów, Stefanię i
Stanisława Żołądków.
16:30 + Jadwigę, Józefa, Mariannę, Andrzeja,
Bolesława, Janinę i cr. Drągów i Charchułów.
18:00 MSZA ZBIOROWA
+ Jana Wałachowskiego (1 r. śm.). + Monikę
Mongirt (1 r. śm.). + Feliksa, Joannę, Walerię,
Eligiusza, Zygmunta, Marcina i Mariannę Sierpińskich; Antoniego, Bronisława Rojków; Tomasza i Emilię Żuczków.
Sobota 5.09.
7:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 5).
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 5).
7:00 + Cr. Dominowskich.
7:30 O dary Ducha Świętego, opiekę MB dla
Marty w dniu 18 urodzin oraz o bł. dla cr.
7:30 + Aleksandrę Falińską (mies. po śm.).
12:00 Ślub: Dariusz Pyrżak – Halina Chyczewska.
16:00 Ślub: Bartosz Hamankiewicz – Paulina
Parol.
18:00 MSZA ZBIOROWA
Dz.-bł. w 80 r. urodziny Danieli Skwarło.
Dz.-bł. w 25 r. ślubu Małgorzaty i Wiesława Zawadków z prośbą o bł. dla Jubilatów oraz córek
Moniki i Doroty.
+ Leszka Komara.
Niedziela 6.09. – 23 niedziela zwykła
7:00 + Mariana, Helenę, Edwarda, Benedykta,
Józefę Ciesielskich, Józefę i Michała Wojdów
7:00 + Mariana Strzemińskiego (Gr. 6).
8:30 + Zofię (3 r. śm.) i Józefa Zdrajkowskich.
10:00 + Marka Strzemińskiego (Gr. 6).
11:30 + Jadwigę (4 r. śm.) i Tadeusza Przywózkich.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 Dz.-bł. w 5 r. ślubu Marzeny i Konrada
z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów oraz synka
Mikołaja.

Ogłoszenia duszpasterskie 30.08.2009.
Uroczystość odpustowa MB Częstochowskiej

(22 Niedziela Zwykła)
wDziś w naszej parafii obchodzimy uroczystość patronalną – oddajemy cześć Matce Bożej Częstochowskiej. Nasze serca,
modlitwy i myśli podążają na Jasną Górę,
do stóp naszej Matki Częstochowskiej,
gdzie dziękujemy Jej za „przedziwną pomoc i obronę". Sługa Boży Jan Paweł II
ciągle nam przypominał: „Na Jasną Górę
przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń". W częstochowskiej ikonie od wieków
czcimy Maryję jako Matkę i Królową. Jej
kopie znajdują się w wielu katedrach, bazylikach i sanktuariach dosłownie na całym
świecie i, miejmy nadzieję, w każdym katolickim polskim domu. Pani Częstochowska
towarzyszy nam przez całe życie. Wpatrujmy się w Jej Matczyne Oblicze, „pamiętajmy i czuwajmy" poprzez dobre, pokorne

30.08.2009

i wierne Bogu życie w naszej trudnej codzienności.
wGłówna Msza św. odpustowa – Suma
o godz. 13.00. Odprawi ją i wygłosi okolicznościowe kazanie ks. Prof. Marek Starowieyski. Chcemy też dziękować Bogu za
90 lat naszej Józefowskiej parafii. Po sumie
tradycyjna procesja wokół kościoła. Zapraszamy wszystkich do udziału we Mszy św.
i procesji.
wWe wtorek pierwszy dzień września.
Mija już 70 lat od wybuchu II Wojny Światowej. Naszą powinnością jest pamiętać o
poległych w obronie Ojczyzny na frontach
i w obozach oraz o pomordowanych przez
braci po skończonej wojnie w więzieniach
politycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich
życia nie była daremna. Jak co roku 1 września zapraszamy na nasz cmentarz. O godz.
16.30 przy Pomniku Bohaterów Września
na starej części cmentarza Władze Samorządowe naszego miasta organizują program artystyczny i złożenie kwiatów, a o
17.00 Msza św. przy kaplicy na nowej części cmentarza w intencji poległych podczas
II Wojny Światowej. Zapraszamy poczty
sztandarowe, harcerzy i wszystkich mieszkańców Józefowa na nasz cmentarz grzebalny.
wOd 1 września (wtorek) przyjmujemy
intencje Mszy św. na rok 2010.
wPrzed nami nowy rok szkolny i katechetyczny. Dzieci, młodzież i wszystkich
zachęcamy już teraz do skorzystania z
sakramentu pokuty, by w ten czas pracy
i nauki wejść po Bożemu i z Bożym błogosławieństwem. Spowiadamy codziennie
podczas każdej Mszy św. W pierwszy piątek (4 września) od godz. 16.00. Za tydzień
podczas Mszy św. o godz. 10.00 i 11.30
naszą modlitwą obejmujemy młodzież i
dzieci, a także nauczycieli, katechetów,
wychowawców i wszystkich pracowników
oświaty. U początku nowego roku szkolnego prosimy o Boże błogosławieństwo
na czas żmudnego zdobywania wiedzy. Za
tydzień podczas Mszy św. o godz. 11.30
odbędzie się poświęcenie podręczników i
przyborów szkolnych. Dotyczy to zwłaszcza klas „0” i pierwszoklasistów, ale inne
dzieci też mogą przynieść swoje tornistry.
wZa tydzień I niedziela miesiąca: po
Mszy św. o godz. 13.00 adoracja Najśw.
Sakramentu, procesja i spotkanie Kół Żywego Różańca, a o godz. 17.00 w salce na
plebani spotkanie dla rodziców i rodziców
chrzestnych przed chrztem dzieci.
wW tym tygodniu przypada pierwszy
czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W pierwszy czwartek po
Mszy św. o godz. 18.00 Godzina Święta. W

pierwszy piątek Msze św. o Najśw. Sercu
Pana Jezusa o godz. 7.30, 16.30 i 18.00 (na
16.30 zapraszamy zwłaszcza dzieci). Spowiedź po południu od godz. 16.00. W sobotę Msze św. o Niep. Sercu Maryi o godz.
7.30 i 18.00.
wW piątek 4 września spotkanie Ruchu
Światło-Życie, początek roku formacyjnego na Mszy św. o godz. 18:00
wW sobotę, 5 września zapraszamy:
- wszystkich ministrantów i lektorów
oraz kandydatów na ministrantów (kl. III)

na pierwszą zbiórkę po wakacjach o godz.
9:30.
- wszystkie bielanki oraz dziewczęta,
które chciałyby aktywnie uczestniczyć w
liturgii na spotkanie o godz. 10:00.
wW dniach 12-13 września odbędzie się
pielgrzymka rowerowa do Sanktuarium
MB Kodeńskiej. Do przejechania trasa ok.
240 km. Zapisy u ks. Pawła. ZAPRASZMY!
w12 września (w sobotę) wyruszy z naszej parafii jednodniowa pielgrzymka auto-

karowa do Częstochowy – już dziś można
zapisywać się w zakrystii lub w kancelarii.

W tym tygodniu patronują nam:
1 IX – bł. Bronisława (1204-1259), norbertanka pochodzącą z polskiego rodu Odrowążów
(wspomnienie obowiązkowe);
3 IX – św. Grzegorz Wielki (ok. 540-604), papież i Doktor Kościoła, wybitny teolog i reformator Kościoła (wspomnienie obowiązkowe);
4 IX – bł. Maria Stella i jej Towarzyszki,
siostry nazaretanki, które w 1943 roku zginęły
z rąk nazistów w Nowogródku (wspomnienie
dowolne).

90. LECIE NASZEJ PARAFII
1 listopada 1919 – arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski swoj¹ decyzj¹ powo³a³
now¹ parafiê pod wezwaniem Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w Józefowie - Emilianowie,
a pierwszym proboszczem zosta³ ksi¹dz Mieczys³aw Królak.
Krótka historia naszej Parafii:
1901 - powo³anie komitetu budowy
koœcio³a.
1902 - rozpoczêcie prac budowlanych.
1905 - 27 sierpieñ - poœwiêcenie
œwi¹tyni.
1919 - 1 listopada - powo³anie
nowej parafii pod wezwaniem
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej
w Józefowie.
1919 - ksi¹dz Mieczys³aw Królak
pierwszym proboszczem parafii.
1934 - ksi¹dz Jan Makowski
mianowany nowym proboszczem.
1934 - podzia³ parafii. W pó³nocnej jej
czêœci powsta³a parafia w Falenicy pod
wezwaniem Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa.
1947 - 1 paŸdziernika - ksi¹dz
Wincenty Malinowski mianowany
nowym proboszczem
1982 - podzia³ parafii. Powstaje
parafia na B³otach.
1982 - œmieræ ks. proboszcza
Wincentego Malinowskiego, nowym
proboszczem zostaje ks. Zbigniew
Gaszkowski.
1984 - rozpoczêcie rozbudowy
koœcio³a.
1985 - dolny koœció³ oddany do u¿ytku
1988 - oddanie górnego koœcio³a do
u¿ytku.
1994 - podzia³ parafii. Powstaje
parafia w Michalinie.
1994 - nowym proboszczem zostaje
ks. Ludwik Antolak.
2006 - 26 grudnia - zmar³ ksi¹dz
proboszcz Ludwik Antolak.
2007 - 9 stycznia - ksi¹dz Kazimierz
Gniedziejko mianowany nowym
proboszczem naszej parafii.

Obraz Matki Bo¿ej Czêstochowskiej zosta³ ofiarowany parafii
przez Karola i Michalinê Miniewskich na pocz¹tku zesz³ego wieku

O³tarz w starym koœciele 100 lat temu

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

O³tarz w nowym koœciele

www.parafiajozefow.pl

