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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI JEREMIASZA (Jr
31, 7-9)
To bowiem mówi Pan: Wykrzykujcie radośnie
na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród
narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan
wybawił swój lud, Resztę Izraela! Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich
z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i
dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz
z położnicą: powracają wielką gromadą. Oto
wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody
równą drogą - nie potkną się na niej. Jestem
bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim
synem pierworodnym.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA

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 16.0017.45. 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

Intencje mszalne od 25.10. do 01.11.2009 r.
Niedziela 25.10. – 30 niedziela zwykła
7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 25).
7:00 + Janinę Stępień (Gr. 25).
7:00 + Ewę Wilk (3 r. śm.).
8:30 + Tadeusza Gomoraka.
10:00 + Marcjannę i Stanisława Bartników.
11:30 + Krystynę (4 r.śm.) i cr. Mochów, Misztalów i Chwałków.
13:00 Za Parafian.
Dz.-bł. w 50 r. ślubu Marianny i Stefana Niewczasów.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Henryka (3 r. śm.) i Annę Żurków.
Poniedziałek 26.10.
6:30
7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 26).
7:00 + Janinę Stępień (Gr. 26).
7:30
18:00 + Helenę Korzeniewską (5 r. śm.).
Wtorek 27.10.
6:30
7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 27).
7:00 + Janinę Stępień (Gr. 27).
7:30 + Lucynę Stankiewicz i Zofię Łukowską
( 2 r. śm.)
18:00 + Waldemara Kowalczyka (4 r. śm.).
Środa 28.10. - ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW
SZYMONA I JUDY TADEUSZA
6:30 + Szczepana Chełstowskiego i jego rodziców oraz Tadeusza Masnego.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

25.10.2009

APOSTOŁA DO HEBRAJCZYKÓW (Hbr
5, 1-6)
Każdy arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa
ustanawiany w sprawach odnoszących się do
Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy.
Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą
i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom. I
ze względu na nią powinien jak za lud, tak i za
samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt
sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko
ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron.
Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą
przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to
Ten, który powiedział do Niego: Ty jesteś moim
Synem, jam Cię dziś zrodził, jak i w innym
miejscu: Tyś jest kapłanem na wieki na wzór
Melchizedeka.
S Ł O WA E WA N G E L I I W E D Ł U G
ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 10, 46-52)
Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem
wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten
słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać:

Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Wielu
nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze
głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną!
Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go! I przywołali niewidomego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli,
wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał
się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do
niego: Co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział Mu
niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu
rzekł: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast
przejrzał i szedł za Nim drogą.

7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 28).
7:00 + Janinę Stępień (Gr. 28).
7:00 + Tadeusza i Danutę Miłodrowskich.
7:00 + Tadeusza Frelka (im.).
7:30 + Tadeusza Bergiela oraz Tadeusza Truszkowskiego.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. w 35 r. urodzin Tadeusza z prośbą o bł.
Boże dla cr.
+ Aleksandra i Józefę Sierpińskich. + Szczepana
Chełstowskiego i jego rodziców, Tadeusza Masnego. + Tomasza Wieremiejuka. + Annę Ołowską (pog.). + Anielę i Jagodę Niemirskie.
Czwartek 29.10.
6:30 + Jana Akimowicza (mies. po śm.).
7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 29).
7:00 + Janinę Stępień (Gr. 29).
7:00 + Stanisława (8 r. śm.) i Julię Mazurków.
7:30 + Euzebię Domańską (im.), Adolfinę, Emiliana, Celestynę, Ludwika i Sewerynę.
18:00 + Krzysztofa Majznera.
Piątek 30.10.
6:30
7:00 + Stanisława Grudnia (Gr. 30).
7:00 + Janinę Stępień (Gr. 30).
7:30 + Czesławę Sokołowską (mies. po śm.).
18:00 + Mieczysława Cygana (14 r. śm.).
Sobota 31.10.
6:30
7:00 + Irenę Nowak (1 r. śm.).
7:00 + Zygmunta Misiora, Marię i Stanisława
Owczarków, Weronikę i Józefa Misiorów.
7:30 + Cr. Batorych i Czaki; Marię i Stefana
Batorych.
18:00 Dz.-bł. w 3 r. ślubu Agnieszki i Andrzeja
Malinowskich z prośbą o bł. Boże i opiekę MB
dla małżonków i córki Julii.
Niedziela 1.11. – UROCZYSTOŚC WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 1).
8:30 + Apolonię i Alojzego Szewczyków, cr.
Szewczyków i Paprzyckich.
10:00 + Anielę, Stanisława, Bronisławę, Stani-

sława, Jana i Stanisława.
11:30 + Helenę (20 r. śm.) i Ryszarda (15 r. śm.)
Molaków.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII.
18:00 + Mariana Kowalczyka (16 r. śm.).

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Rz 8,12-17; Ps 68,2.4.6-7.20-21; J 17,17;
Łk 13,10-17; WT.: Rz 8,18-25; Ps 126,1-6; Mt
11,25; Łk 13,18-21; ŚR.: Ef 2,19-22; Ps 19,2-5;
Łk 6,12-19; CZ.: Rz 8,31b-39; Ps 109,21-22.2627.30-31; Łk 19,38; Łk 13,31-35; PT.: Rz 9,1-5;
Ps 147,12-15.19-20; J 10,27; Łk 14,1-6; SB.:
Rz 11,1-2a.11-12.25-29; Ps 94,12-15.17-18; Mt
11,29ab; Łk 14,1.7-11.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 25.10.2009.
30 Niedziela Zwykła (ROCZNICA
POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA)
wDzisiaj 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.
wStowarzyszenie Forum Chrześcijańskie,
podobnie jak w latach ubiegłych, zaprasza
dzisiaj na kiermasz zniczy. Dochód z ich
sprzedaży zostanie przeznaczony na opłacenie obiadów potrzebującym dzieciom ze
szkół w Józefowie. Zapraszamy do zakupu
chociaż jednego „symbolicznego znicza”.
wDzisiaj po Mszy św. o godz. 11:30 spotkanie rodziców i dzieci kl. III przygotowujących się do Rocznicy Komunii Św.
wW środę, 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. W
wielu kościołach w Polsce odbywają się
raz w tygodniu specjalne nabożeństwa ku
jego czci, połączone z odczytaniem próśb
i podziękowań. Może warto powierzyć mu
swoje problemy nie tylko w dniu jego liturgicznego wspomnienia!?
wW 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.
wPrzypominamy: dbając o wygląd grobów rodzinnych, dbajmy jednocześnie o
czystość na całym cmentarzu. Uporządkowania grobów nie odkładajmy „na ostatnią
chwilę”. Wrzucajmy śmieci do postawionych pojemników.
wW niedzielę, 1 listopada 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 dro-

gowskazami 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 (na cmentarzu!) 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.
wWypominki za zmarłych będą zapisywać klerycy na cmentarzu w sobotę po
południu i 1 listopada. Można je również
zapisywać w zakrystii lub kancelarii.
wNatomiast w poniedziałek za tydzień (2
listopada) wspominamy wszystkich wiernych zmarłych (Dzień Zaduszny). Msze
św. jak w każdą niedziele (6.30, 7.00, 9.00
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 przy
pomnieć, 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.
wSkatalogowanie 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 wszę-

dzie 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 wnosić opłatę za
korzystanie z infrastruktury cmentarza. W
tym roku wiąże się to z opłatą 400 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. 4 tys. zł, znacznie częściej
jednak była to kwota 4,5 do 6 tysięcy zł
(miesięcznie!!!). Musimy być tego świadomi.
wZ racji Ur. Wszystkich świętych, konferencja dla rodziców i chrzestnych przed
chrztem dziecka będzie przeniesiona na sobotę, 7 listopada o godz. 19:00
wJuż 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.
wPowtarzamy ogłoszenie sprzed dwóch
tygodni: Burmistrz Miasta Józefowa informuje, że dla wszystkich mieszkańców, którzy ukończyli 65 rok życia odbędą się bezpłatne szczepienia przeciw grypie (12.10.
– 30.11.2009. – Przychodnia Miejska w
Józefowie, pon. – pt. 10.30-16.00). Trzeba
posiadać ze sobą dowód osobisty, liczba
szczepionek ograniczona.

Dziękuję wszystkim honorowym krwiodawcom, którzy w ostatnią niedzielę, w dniu
18 października 2009 roku, oddali krew w Stacji Caritas w naszej parafii. Zgłosiło
się 39 dawców, z czego od 37 osób pobrano krew, która jest najcenniejszym lekiem
dla chorych z naszego województwa. Tak duża liczba dawców świadczy o ofiarności
mieszkańców Józefowa i zrozumieniu potrzeb osób oczekujących na krew.
Dzień Krwiodawstwa odbył się po raz pierwszy w niedzielę i frekwencja była o
ponad 50% wyższa od ostatnich akcji, które odbywały się w soboty. Dlatego też na
następny, 2010 rok, zostały ustalone następujące terminy akcji krwiodawstwa: 24
stycznia, 25 kwietnia, 25lipca, 24 października - zawsze w niedzielę. Mam nadzieję,
że liczba dawców jeszcze wzrośnie.
Dziękuję Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi Gniedziejce za przewodniczenie
Mszy Św. w intencji honorowych krwiodawców z Józefowa i ich rodzin. Błogosławieństwo Boże w sposób szczególny spoczęło na wszystkich, którzy w bezinteresowny sposób podzielili się swoją tkanką z chorymi.
Dziękuję również Pani Annie Vranowej za przygotowanie młodych artystów z
chóru Rubikon do koncertu, który był dedykowany krwidawcom i odbył się po Mszy
Św. o godz. 18.00 z okazji 10-lecia akcji krwiodawstwa w Józefowie.
Dziękuję młodym artystom - Weronice Krupie, Klaudii Masik, Kamilowi Olpińskiemu, Jakubowi Glince i Franciszkowi Żywkowi za piękne śpiewy i recytacje. Dziękuję również Pani Aleksandrze Tombacher za akompaniowanie artystom i Panu
Bogdanowi Żywkowi za profesjonalne nagłośnienie koncertu. Tym większa nasza
wdzięczność, że wszyscy wymienieni zaangażowali się w uświetnienie obchodów
10-lecia akcji krwiodawstwa bezinteresownie.
Szczęść Boże!

O Boże, Ty, który dajesz światło cielesne oczom ciała, czyż nie możesz użyczyć
czystym sercom niegasnącego światła
całkowitej wytrwałości, w której nie ma
jakichkolwiek braków?...
“U Ciebie jest zdrój życia, a w światłości Twojej będziemy oglądać światłość”...
O Słowo, Ty jesteś zdrojem, a zarazem
światłością... Dla spragnionego jesteś
zdrojem, dla ślepego światłem. Spraw, aby
otwarły się moje oczy, aby widzieć światło,
aby otwarły się usta mojego serca, aby pić
ze źródła. Piję to, co widzę i słyszę. Boże
mój, Ty jesteś wszystkim dla mnie, jesteś
wszystkim, co miłuję... Ty jesteś wszystkim dla mnie; jeśli jestem głodny, jesteś
dla mnie chlebem, jeżeli jestem spragniony, jesteś dla mnie wodą, jeżeli pozostaję
w ciemnościach, jesteś dla mnie światłem,
które nie zanika, jeżeli jestem nieodziany,
jesteś dla mnie szatą nieśmiertelności,
gdyż to, co skazitelne, przyoblecze się w
nieskazitelność, a to, co jest śmiertelne,
przyodzieje się w nieśmiertelność (św. Augustyn).

Podziękowanie

Janusz Krupa - organizator akcji krwiodawstwa

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