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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z APOKALIPSY ŚWIĘTEGO
JANA (Ap 7, 2-4. 9-14)
Ja Jan ujrzałem innego anioła, wstępującego od
wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech
aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę
ziemi i morzu: Nie wyrządzajcie szkody ziemi
ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na
czołach sługi Boga naszego. I usłyszałem liczbę
opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące
opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów
Izraela: Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu
i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący
przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w
białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: Zbawienie u Boga naszego,
Zasiadającego na tronie i u Baranka. A wszyscy
aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem,
i pokłon oddali Bogu, mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie,
i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki

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 01.11. do 08.11.2009 r.
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, Stanisława, 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.).
Poniedziałek 2.11.
6:30
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 2).
7:00 + Lucjana Bogusza (1 r. śm.)
7:00 + Janinę i Stanisława Pytel, Irenę i Lecha
Gawryjołków.
9:00 + Stefana i Aleksandrę Ornochów.
18:00 + Władysława Krajewskiego i jego rodziców: Franciszka i Aleksandrę Krajewskich;
Jana, Janinę i Mariannę Kondejów, Helenę Kowalczyk.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

01.11.2009

wieków! Amen. A jeden ze Starców odezwał się
do mnie tymi słowami: Ci przyodziani w białe
szaty kim są i skąd przybyli? I powiedziałem
do niego: Panie, ty wiesz. I rzekł do mnie: To ci,
którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali
swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili.
CZYTA NIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA (1 J 3,
1-3)
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec:
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie
zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie
jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie
ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się
objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada
w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak
On jest święty.
S Ł O WA E WA N G E L I I W E D Ł U G
ŚWIĘTEGO MARKA (Mt 5, 1-12a)
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy
usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi
słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni
będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem
oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,

albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem
oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy
wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy
cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają
i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią
kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i
radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda
w niebie.

Wtorek 3.11.
6:30
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 3).
7:00 + Sylwię Kuśmierczak (im.)
7:00 + Helenę Kowalską (10 r. śm.) i jej rodziców.
7:30 + Ks. Wincentego Malinowskiego, ks. Ludwika Antolaka, ks. Feliksa Kowalika, ks. Jana
Murziaka, ks. Władysława Walczewskiego.
18:00 + Kazimierę Gąsiorowską i jej rodziców.
Środa 4.11.
6:30
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 4).
7:00 + Natalię Czepik (1 r. śm.), Wojciecha i
Piotra Pawlaków.
7:00 + Marię Tomaszuk (4 r. śm.)
7:30 + Zdzisława Wołowicza.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
O bł. Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla Karola
(im.). + Cr. Klimontów, Bodzińskich, Kretowiczów, Mrozowskich, Trzebińskich. + Jana Pleskota (4 r. śm.). + Rozalię (r. śm.) i Jana Salamończyków. + Tomasza Wieremiejuka.
Czwartek 5.11.
6:30 + Alinę Kledyńską (mies. po śm.)
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 5).
7:00 + Bogusława (22 r. śm.), Aleksandrę i
Franciszka Szymańskich, Helenę, Stanisława i
Jana Grzymałów.
7:00 O powołania do zgromadzenia SS Dominikanek.
7:30 + Stanisława Marciniaka (mies. po śm.)
18:00 + Kazimierę, Witolda i Wiesława Sierpińskich.
Piątek 6.11.
6:30

7:00 + Anielę Choroś (Gr. 6).
7:00 + Mariannę Auguścińską (18 r. śm.).
7:00 Za dobrodziejów SS Dominikanek
7:30 Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
16:30 + Alinę Kledyńską (mies. po śm.)
18:00 MSZA ZBIOROWA
+ Włodzimierza i Izabelę Grabowskich. + Tomasza Wieremiejuka.
Sobota 7.11.
6:30
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 7).
7:00 O bł. Boże dla Macieja Jobdy w 18 r. urodzin oraz Anny w 40 r. urodzin oraz o Dary Ducha Świętego.
7:30 + Krzysztofa Kondeja.
7:30 + Bronisławę, Feliksa i Alicję Murawskich.
18:00 MSZA ZBIOROWA
+ Edwarda Staronia (30 r. śm.), cr. Staroniów
i Oparczyków. + Wincentego, Anielę i Witolda
Zientarskich, Henryka, Danutę i Romana Szumertów. + Mieczysława Wodyka (2 r. śm.). +
Pelagię i Jerzego Laskowskich, Jana i cr. Piotrowskich. + Teresę Gnieżeńską (8 r. śm.), Aurelię Gałecką (11 r. śm.), Stefana Gałeckiego (31
r. śm.). + Tomasza Wieremiejuka.
Niedziela 8.11. –32 niedziela zwykła
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 8).
8:30 + Marię Belka ( 5 r. śm.)
10:00 + Stanisława Lubacza (30 r. śm.)
11:30 + Mieczysława Wojdata (r. śm.)
13:00 Za Parafian.
13:00 Dz.-bł. w 45 r. ślubu Ireny i Wiesława z
prośbą o bł. dla jubilatów, dzieci i wnuków.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Cr. Latuszków i Królów oraz dusze w
czyśćcu cierpiące.

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
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 23,4446.50.52-53;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; WT.: Rz 12,5-16a; Ps
131,1-3; Mt 11,28; Łk 14,15-24; ŚR.: Rz 13,8-10;
Ps 112,1-2.4-5.9; 1 P 4,14; Łk 14,25-33; CZ.: Rz
14,7-12; Ps 27,1.4.13-14; Mt 11,28; Łk 15,1-10;
PT.: Rz 15,14-21; Ps 98,1-4; 1 J 2,5; Łk 16,1-8;
SB.: Rz 16,3-9.16.22-27; Ps 145,2-5.10-11; 2 Kor
8,9; Łk 16,9-15.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 01.11.2009.
31 Niedziela Zwykła
(Uroczystość Wszystkich Świętych)
wDziś Kościół wychwala Pana Boga za
świętych i błogosławionych. To ci, którzy
już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że można
żyć przyzwoicie, że człowiek jest w stanie
wybierać i pomnażać dobro. Każdego roku
szeregi świętych powiększają się o kolejnych Bożych synów i córki, także spośród
nas, Polaków. Radujemy się i wierzymy, że
są w Domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy
nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami
w Niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych
zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej
pragniemy! Msze św. dzisiaj są odprawiane jak w każdą niedzielę (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 kaplicy na nowej części
cmentarza. Po Mszy św. Procesja za zmarłych po cmentarzu grzebalnym i modlitwy
za zmarłych.
wNiech tej radości nie gasi nasze pochylenie nad grobami naszych bliskich.
Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia. Ale jako
chrześcijanie, jako dzieci jednej wielkiej
Bożej rodziny ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami dołączymy do grona
wszystkich świętych i błogosławionych.
wJutro (2 listopada) Kościół wspomina
wszystkich wiernych zmarłych. Bliskość
obu dni nie jest przypadkowa, stanowimy

bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do Nieba
i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający
w czyśćcu są Kościołem 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.
jutro o godz. 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.
wDzisiaj na cmentarzu klerycy zapisują
wypominki za zmarłych. Można je również
zapisać w zakrystii lub kancelarii.
wJako chrześcijanie pamiętajmy też
o kulturze i właściwym zachowaniu na
cmentarzu. Kiedy w tych dniach panuje
wzmożony ruch na drogach, na cmenta
rzach – pamiętajmy o bezpieczeństwie.
wW środę, 4 listopada, w liturgii wspominamy świętego Karola Boromeusza
(1538-1584), biskupa. Ten znakomity teolog i duszpasterz żył i działał w czasach
burz religijnych. Poświęcił się wielkim
reformom w Kościele. Przypomnijmy, że
w tym dniu obchodziliśmy zawsze imieniny Ojca Świętego Jana Pawła II. Zatem
będziemy mieli szczególną okazję, aby w
swoich modlitwach o nim pamiętać, prosić
Boga o jego beatyfikację i przez jego wstawiennictwo o potrzebne nam łaski.
wW tym tygodniu przypada pierwszy
czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W
modlitwach prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, a w piątek przepraszamy Boże Serce za wszelki brak miłości, za
lekceważenie Bożych darów, zwłaszcza Eucharystii. Prosimy o Miłosierdzie dla tych,

którzy Pana Boga przeprosić nie chcą. W
czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 Godzina 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 kościele w każdy piątek od godz. 17.00 do
Mszy św. o godz. 18.00 trwa Adoracja Najśw. Sakramentu. Jest to okazja do trwania
i modlitwy w ciszy przed Chrystusem Eucharystycznym oraz do spowiedzi. O 17.45
wspólna Koronka do Miłosierdzia Bożego.
wPrzez siedem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować
wielki dar – odpust zupełny za pobożne
nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy 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
czasie szczególnej mocy. Oni odwdzięczą
się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem.
wPrzypominamy ogłoszenie sprzed tygodnia: nie wszędzie 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.
wZ racji Ur. Wszystkich świętych, konferencja dla rodziców i chrzestnych przed
chrztem dziecka jest przeniesiona na sobotę, 7 listopada o godz. 19:00.

BOSKA KULTURA BYCIA

Dzień dzisiejszy jest uroczystością połączoną z nawiedzeniem cmentarza i to już wystarczy, aby kazanie ograniczyć w czasie, bo każdy krok
mądrego człowieka po cmentarnej ziemi jest kazaniem. Ziemia ta mówi o kruchości i krótkości życia doczesnego, mówi o wartości cierpienia,
które często poprzedziło odejście bliskich z tej ziemi, mówi o tajemnicy śmierci i o bólu rozstania. Trzeba tylko otworzyć serce, aby usłyszeć
prawdę, którą kryje każdy cmentarz i każda mogiła.
Kościół przyprowadza nas przed pozostawiony przez Jezusa Chrystusa model, najwyższego szczytu, jaki można osiągnąć tu na ziemi, model wysokiej góry, która sięga nieba i każe przypatrzyć się szlakom, które na nią prowadzą. Jest osiem tych szlaków, które Chrystus nazwał
błogosławieństwami, osiem różnych szlaków prowadzących na ten sam szczyt doskonałości. Jedne krótkie i bardzo trudne, jak męczeństwo
w czasie prześladowania, inne długie nastawione na posługę potrzebującym: „błogosławieni miłosierni”, albo na wędrówkę w samotności
ducha: „błogosławieni czystego serca”.
Kościół przypominając nam ten ewangeliczny model, pragnie, abyśmy wybrali jeden z tych szlaków i zdecydowali się na wędrówkę nim.
Na tych szlakach można odkryć w pełni sens swojego życia. Równocześnie w Uroczystość Wszystkich Świętych Kościół ukazuje nam rzeszę
ludzi, którzy już zdobyli ten szczyt. Wszyscy oni przestrzegają nas przed jednym błędem, przed tym, by nie sądzić, że świętość polega na
wielkich rzeczach. Świętość to miłość objawiona w rzeczach małych. To matka i ojciec z miłością i dobrocią pochyleni nad dzieckiem od
poczęcia, czasami aż do trumny. Świętość to troska o dobry posiłek, to codzienna posługa w kuchni, to uśmiech życzliwości i dobroci dla
sąsiada, to odpowiedzialne obsługiwanie klientów w sklepie, to dobroć w biurze, w szkole. Święci nie muszą mieć studiów, nie muszą robić
żadnej kariery, nie muszą posiadać żadnych wielkich talentów, ale jedno muszą posiąść w stopniu doskonałym — kulturę codziennego życia.
To ona decyduje o wielkości człowieka, kultura codziennego życia, kultura słowa, ubierania, dyskusji i rozmowy, modlitwy. Można powiedzieć,
że świętość to Boska kultura bycia, którą tu na ziemi może osiągnąć człowiek. Bo tylko człowiek o Boskiej kulturze bycia, dobroci, miłości,
życzliwości może zamieszkać w domu Ojca Niebieskiego. Bez tej kultury nikt nie osiąga szczęścia wiecznego. Takich świętych nieznanych z
imienia, którzy mieszkali wśród nas, dziś wspominamy i takich winniśmy naśladować wiedząc, że i o naszej wieczności decyduje ewangeliczna
kultura naszego bycia. Żyjemy w świecie, w którym brak kultury, a nasze zadanie polega na tym, by promieniować w nim tą kulturą, której
oczekuje od nas Bóg.
Ks. Edward Staniek

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

www.parafiajozefow.pl

