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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Rz 1,1-7; Ps 98,1-4; Ps 95,8ab; Łk 11,29-32; 
WT.: Rz 1,16-25; Ps 19,2-5; Hbr 4,12; Łk 11,37-
41; ŚR.: Rz 2,1-11; Ps 62,2-3.6-7.9; J 10,27; Łk 
11,42-46; CZ.: Rz 3,21-29; Ps 130,1-6; J 14,6; Łk 
11,47-54; PT.: Rz 4,1-8; Ps 32, 1-2.5.11; Ps 32,22; 
Łk 12,1-7; SB.: Rz 4,13.16-18; Ps 105,6-9.42-43; 
J 15,26b.27a; Łk 12,8-12.
(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: 9.00-10.45 oraz od 16.00-
17.45. 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 MĄDROŚCI (Mdr 
7, 7-11)
Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie, 
przyzywałem, i przyszedł na mnie duch Mą-
drości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w 
porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie 
porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko 
złoto wobecniej jest garścią piasku, a srebro przy 
niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdro-
wie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, 
bo nie zna snu blask od niej bijący. A przyszły 
mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone 
bogactwa w jej ręku.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO HEBRAJCZYKÓW (Hbr 
4, 12-13)
Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i 
ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, prze-

nikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, 
stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i 
myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było 
przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko 
odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, 
któremu musimy zdać rachunek.
S Ł O WA  E WA N G E L I I  W E D Ł U G 
ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 10, 17-30)
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pe-
wien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, 
pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, 
aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: 
Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest 
dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie 
zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj 
fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i mat-
kę. On Mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego 
tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy 
Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: 
Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co 
masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w 
niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną. Lecz on 
spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, 
miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus 
spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak 
trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego. 
Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus 

Intencje mszalne od 11.10. do 18.10.2009 r.
Niedziela 11.10. – 28 niedziela zwykła 
7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 11).
7:00 + Janinę Stępień (Gr. 11).
8:30 + Wacława (r. śm.) i Genowefę Kowalskich 
oraz cr. Kowalskich.
10:00 + Władysława i Andrzeja Pyrgałów (19 
r. śm.).
11:30 + Irenę i Tadeusza Zająców.
13:00 Za Parafian.
14:00 Ślub: Marek Kluczyński - Edyta Kondej.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
+ Cr. Lewickich, Kotlińskich i Olszewskich.
18:00 + Zofię Kuźnia.
Poniedziałek 12.10. 
6:30 
7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 12).
7:00 + Janinę Stępień (Gr. 12).
7:00 + Marię Szumidło (mies. po śm.)
7:30 + Tadeusza Bergiela (17 r. śm.)
18:00 + Mieczysława Jakimiaka, Cr. Jakimia-
ków i Stefaniuków.
Wtorek 13.10. - Bł. Honorata Koźmińskiego, 
prezbitera
6:30 
7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 13).
7:00 + Janinę Stępień (Gr. 13).
7:30 + Janinę Zielińską (3 r. śm.)

powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść 
do królestwa Bożego . Łatwiej jest wielbłądowi 
przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść 
do królestwa Bożego. A oni tym bardziej się 
dziwili i mówili między sobą: Któż więc może 
się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi 
to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszyst-
ko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do 
Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszli-
śmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, 
powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, 
sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i 
z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć 
więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, 
matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia 
wiecznego w czasie przyszłym.

18:00 + Dz.-bł. w 25 r. ślubu Jolanty i Leszka z 
prośbą o bł. dla Jubilatów i dzieci.
Środa 14.10. 
6:30 
7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 14) 
7:00 + Janinę Stępień (Gr. 14).
7:30 + Stanisława Błaszczyka (3 r. śm.), Adama 
i Stanisławę Piotrowskich.
7:30 O bł. Boże dla Heleny w 80 r. urodzin z 
prośbą o zdrowie i wszelkie łaski.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ r-ców Stanisława i Anielę oraz Stanisława i 
Jadwigę Kuków, Mirona Szczepańskiego. 
+ Stanisława Dąbrowskiego (1 r.sm), Janinę Dą-
browską i ich rodziców.
Czwartek 15.10. – Św. Teresy od Jezusa, dzie-
wicy i doktora Kościoła
6:30 
7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 15).
7:00 + Janinę Stępień (Gr. 15).
7:00 + Teresę Piotrowską (im.)
7:30 Dz.-bł. w 18 r. urodzin Katarzyny Teresy z 
prośbą o dalsze bł.
7:30 Dz.-bł. w 50 r. urodzin Jadwigi z prośbą o 
opiekę MB
18:00 + Janinę i Mariana Kręgielewskich.
Piątek 16.10. – Św. Jadwigi Śląskiej
6:30 + Stanisława Brzozowskiego  jego rodzi-
ców oraz brata Tadeusza.
7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 16).
7:00 + Janinę Stępień (Gr. 16).
7:00 + Stanisława Ornocha (mies. po pog.).
7:30 O zdrowie, bł. Boże i potrzebne łaski dla 
Jadwigi Pawluk.
7:30 + Anielę Pucha (mies. po pog.)
18:00 + Danutę, Zbigniewa i Małgorzatę Kry-
ków.
Sobota 17.10. - Św. Ignacego Antiocheńskie-
go, biskupa i męczennika
6:30 + Jana Łapucia (6 r. śm.)

7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 17).
7:00 + Janinę Stępień(Gr. 17).
7:00 + Jana Kurowskiego (mies. po śm.)
7:30 + Henryka Grupińskiego (13 r. śm.) i Ge-
nowefę Grupińską.
7:30 + Helenę Ogińską (15 r. śm.), Józefa Ogiń-
skiego, Franciszkę i Jana Wtulichów.
18:00 Dz-bł. w 55 r. ślubu Zuzanny i Henryka 
Płochockich z prośbą o bł. dla Jubilatów, dzieci 
i wnuków.
Niedziela 18.10. – 29 niedziela zwykła - ŚW. 
ŁUKASZA, EWANGELISTY
7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 18).
7:00 + Janinę Stępień (Gr. 18).
7:00 + Krzysztofa Filińskiego (1 r. śm.)
8:30 + Władysława i Helenę Pol, cr. Brzeziń-
skich i Mączyńskich.
10:00 + Jadwigą i Tadeusza Przywózkich.
11:30 + Małgorzatę Prusińską (3 r. śm.) 
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 Dz.-bł. Krwiodawców z okazji 10 –lecia 
akcji.
18:00 + Jarosława, Annę i Reginę Jakubiec
Ogłoszenia duszpasterskie  11.10.2009. 

28 Niedziela Zwykła
wChoć 31. rocznica wyboru Jana Pawła 

II na Stolicę Piotrową przypada dopiero w 
piątek, już dziś oddajemy hołd wielkiemu 
naszemu Rodakowi. Podobnie jak w latach 
ubiegłych mamy okazję, by wesprzeć fi-
nansowo Fundację Dzieło Nowego Tysiąc-
lecia. Po Mszach św. przed kościołem są 
zbierane do puszek ofiary na ten szczytny 
cel. Decyzją polskiego Parlamentu dzień 
16 października jest w naszym kalenda-
rzu Dniem Papieża Jana Pawła II. W ten 
sposób naród polski składa uznanie „naj-
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większemu autorytetowi XX wieku, czło-
wiekowi, który sięgając do źródeł chrze-
ścijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi 
i pokory, stanowczości i wyrozumiałości, 
mądrości…”. W najbliższy piątek (16 X) 
zapraszamy do kościoła na godz. 17.15. 
Różaniec, Msza św. i po niej program przy-
gotowany przez młodzież Ruchu Światło 
– Życie. Będziemy prosić Boga o rychłą 
beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II. 
Jednocześnie prośmy o jego wstawiennic-
two, byśmy wytrwali na wytyczonej przez 
niego drodze. 
wWe wtorek przypada trzynasty dzień 

miesiąca. Po różańcu, który będzie jak 
zwykle o godz. 17.15, zapraszamy na Mszę 
św. o MB Fatimskiej, a po niej odbędzie się 
Fatimska procesja.   
wW środę, 14 października, będziemy pa-

miętali o nauczycielach i wychowawcach, 
którzy obchodzą swoje doroczne świę-
to. Wspierajmy ich naszą życzliwością, a 
przede wszystkim płynącą z serca gorącą 
modlitwą. Zapraszamy zwłaszcza na Mszę 
św. wieczorną. 
wZa tydzień po Mszy św. o godz. 11.30 

spotkanie rodziców i dzieci przygotowują-
cych się do I Komunii św.
wPrzyszła niedziela jest Światową Nie-

dzielą Misyjną i inauguruje Tydzień Mi-
syjny w całym Kościele. Tacę tej niedzieli 
przeznaczymy na Papieskie Dzieła Misyj-
ne, zaś ojcowie Oblaci będą jak co roku 
rozprowadzali kalendarze misyjne. 
wZa tydzień, po raz pierwszy w nie-

dzielę, odbędzie się w Stacji Caritas przy 
naszej parafii kolejna akcja krwiodaw-

stwa. Pracownicy Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z War-
szawy będą pobierać krew od wszystkich 
chętnych dawców w godzinach od 9.00 do 
13.30. Będzie to piękny akcent kończące-
go się dzisiaj Tygodnia Miłosierdzia. Ser-
decznie zachęcamy do podejmowania tego 
tak konkretnego ewangelicznego czynu 
miłości bliźniego, a oddanie krwi po Mszy 
św. jest jakże pięknym symbolem. Dawcą 
może być każda zdrowa osoba w wieku 18-
60 lat.
wW niedzielę za tydzień w naszym ko-

ściele po Mszy św. o godz. 18.00 (odpra-
wionej w intencji honorowych krwiodaw-
ców z Józefowa i ich rodzin) odbędzie się 
koncert Pani Anny Vranowej i solistów 
chóru Rubikon - Weroniki Krupy i Kami-
la Olpińskiego dedykowany honorowym 
dawcom krwi z Józefowa (mija 10 lat 
krwiodawstwa w Józefowie). Na Mszę św. 
i koncert serdecznie zapraszamy wszyst-
kich józefowian, pracowników Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa z Warszawy oraz krwiodawców z 
rodzinami.
w7 listopada (sobota) odbędą się w naszej 

parafii warsztaty małżeńskie dla małżeństw 
1 – 5 letnich. Zapisy do 18 października, 
więcej informacji na stronie internetowej 
parafii.
wBurmistrz Miasta Józefowa informuje, 

że dla wszystkich mieszkańców, którzy 
ukończyli 65 rok życia odbędą się bez-
płatne szczepienia przeciw grypie (12.10. 
– 30.11.2009. – Przychodnia Miejska w 
Józefowie, pon. – pt. 10.30-16.00). Trzeba 

Dnia 18 października 2009 roku, po raz pierwszy w niedzielę, odbędzie się w Stacji Caritas przy Parafii M.B. Czę-
stochowskiej w Józefowie kolejna akcja krwiodawstwa. Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa z Warszawy będą pobierać krew od wszystkich chętnych dawców w godzinach od 9.00 do 13.30.

Dawcą może być każda zdrowa osoba w wieku 18-60 lat.
Koncert z okazji 10-lecia krwiodawstwa w Józefowie.

18 października 2009 roku po Mszy św. o godz. 18.00 (odprawionej w intencji honorowych krwiodawców z Jó-
zefowa i ich rodzin) odbędzie się koncert Pani Anny Vranowej i solistów chóru Rubikon - Weroniki Krupy i Kamila 
Olpińskiego dedykowany honorowym dawcom krwi z Józefowa.

Na Mszę św. i koncert serdecznie zapraszam wszystkich józefowian, pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa z Warszawy oraz krwiodawców z rodzinami.

Janusz Krupa, honorowy krwiodawca i organizator akcji od 10 lat

U LUDZI TO NIEMOŻLIWE
Ten obraz ewangeliczny powtarza się w na-
szym życiu bardzo często: Chrystus przedsta-
wia nam swoją propozycję, a my ją odrzuca-
my, bo boimy się, że będzie nas ona zbyt wiele 
kosztowała. Nie chodzi tu zaraz o grzech czy 
o złą wolę. Na ogół to, co z propozycji Boga 
odrzucamy, nie jest ścisłym obowiązkiem, lecz 
czymś „ponad”, czymś dobrowolnym, dodat-
kowym wysiłkiem czy ofiarą.
Co ciekawe: często mówimy „a”, ale boimy się 
powiedzieć „b”. Łatwo jest rozpocząć dobre 
dzieło, ale trudno jest doprowadzić je do koń-
ca. Wynika to być może z tego, że nie tyle zależy 

nam na rzeczywistym efekcie, co na pewnych 
pozorach czy przeświadczeniu, że przecież 
chcieliśmy, mieliśmy szczerą i dobrą wolę, ale 
tak jakoś nam nie wyszło. Tzw. „dobre chęci” 
są znakomitym alibi, usprawiedliwiającym na-
sze lenistwo czy bezczynność. A często pod-
jęcie jakiegoś wielkiego i nietuzinkowego pro-
jektu doskonale zwraca na nas uwagę i podziw 
innych, i to już nam wystarczy. Prawdziwy cel 
osiągnięty: dostrzeżono nas!
Kto wie, ile z tych motywów towarzyszyło mło-
dzieńcowi z dzisiejszej Ewangelii! Niewątpliwie 
miał dobre chęci i wiedział, do kogo się z nimi 
udać – do Chrystusa. Nie można mu także od-

mówić zapału i pobożności: wyrażały się one 
nie tylko w słowach, ale i w dotychczasowym 
postępowaniu, jeśli tylko nie była to czcza prze-
chwałka. Nie brakowało mu także uprzejmości i 
dobrego wychowania.
Do tego momentu wszystko było OK i stano-
wiło doskonały punkt wyjścia do propozycji 
Chrystusa. Propozycja ta wypływała z miłości, 
a miłość zobowiązuje człowieka i stawia mu 
wymagania. Dzięki nim wzrastamy i dojrzewa-
my w swoim człowieczeństwie. Ale to wymaga 
trudu, a nie każdego stać, żeby ten trud podjąć. 
A właściwie stać każdego, ale nie każdemu się 
chce. I tu jest cały problem.

posiadać ze sobą dowód osobisty, liczba 
szczepionek ograniczona.  

W tym tygodniu patronują nam:
12 X – bł. Jan Beyzym (1850-1912), pol-

ski jezuita, „posługacz trędowatych” na 
Madagaskarze (wspomnienie dowolne);

13 X – bł. Honorat Koźmiński (1829-
1916), prezbiter, kapucyn, który powołał do 
życia wiele bezhabitowych zgromadzeń za-
konnych, przeważnie żeńskich (wspomnie-
nie obowiązkowe);

14 X – bł. Radzim Gaudenty (pomiędzy 
960 a 970 – pomiędzy 1006 a 1020), przy-
rodni brat świętego Wojciecha, który razem 
z nim wstąpił do benedyktynów, razem z 
nim przybył do Polski, był świadkiem jego 
męczeństwa i został pierwszym arcybisku-
pem gnieźnieńskim (wspomnienie obowiąz-
kowe);

15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), 
zakonnica i Doktor Kościoła, która zrefor-
mowała zakon karmelitański; była wielką 
mistyczką (wspomnienie obowiązkowe);

16 X – św. Jadwiga Śląska (1174 lub 
1179-1243), żona Henryka I Brodatego, 
księcia Wrocławia, która po jego śmierci 
wstąpiła do klasztoru cysterek w Trzebnicy, 
gdzie zasłynęła z pobożności i czynów mi-
łosierdzia (wspomnienie obowiązkowe);

17 X – św. Ignacy Antiocheński († około 
117), uczeń świętego Jana Ewangelisty i 
następca świętego Piotra na stolicy bisku-
piej w Antiochii (Syria); w czasie prześla-
dowań za cesarza Trajana został uwięziony 
i skazany na śmierć; jest jednym z pierw-
szych Ojców Kościoła (wspomnienie obo-
wiązkowe).


