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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Ez 47,1-2.8-9.12 (1 Kor 3,9b-11.16-17); Ps 
46,2-3.5-6.8-9; 2 Krl 7,16; J 2,13-22; WT.: Mdr 
2,23-3,9; Ps 34,2-3.16-19; J 14,23; Łk 17,7-10; 
ŚR.: Mdr 6,1-11; Ps 82,3-4.6-7; 1 Tes 5, 18; Łk 
17,11-19; CZ.: Mdr 7,22-8,1; Ps 119,89-90.91 i 
130.135 i 175; Łk 21.36; Łk 17,20-25; PT.: Mdr 
13,1-9; Ps 19,2-5ab; Mt 24,42a.44; Łk 17,26-37; 
SB.: Mdr 18,14-16.19,6-9; Ps 105,2-3.36-37.42-
43; 2 Tes 2,14; Łk 18,1-8.
(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 PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓ-
LEWSKIEJ (1 Krl 17, 10-16)
Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy 
wchodził do bramy tego miasta, pewna wdo-
wa zbierała tam sobie drwa. Więc zawołał ją 
i powiedział: Daj mi, proszę, trochę wody w 
naczyniu, abym się napił. Ona zaś zaraz po-
szła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: 
Weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba! Na to 
odrzekła: Na życie Pana, Boga twego! Już nie 
mam pieczywa - tylko garść mąki w dzbanie i 
trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka 
kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę 
sobie i memu synowi [strawę]. Zjemy to, a potem 
pomrzemy. Eliasz zaś jej powiedział: Nie bój się! 
Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko najpierw zrób z tego 
mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi! A sobie 
i twemu synowi zrobisz potem. Bo Pan, Bóg 
Izraela, rzekł tak: Dzban mąki nie wyczerpie 
się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, 
w którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła 

więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem 
zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było co dzień. 
Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy 
nie opróżniła się według obietnicy, którą Pan 
wypowiedział przez Eliasza.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO HEBRAJCZYKÓW (Hbr 
9, 24-28)
Chrystus wszedł nie do świątyni, zbudowanej 
rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej 
/świątyni/, ale do samego nieba, aby teraz wsta-
wiać się za nami przed obliczem Boga, nie po 
to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, 
który co roku wchodzi do świątyni z krwią 
cudzą. Inaczej musiałby cierpieć wiele razy 
od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden 
ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie 
grzechów przez ofiarę z samego siebie. A jak 
postanowione ludziom raz umrzeć, a potem 
sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla 
zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się 
nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia 
tych, którzy Go oczekują.
S Ł O WA  E WA N G E L I I  W E D Ł U G 
ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 12, 38-44)
Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: 
Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodoba-
niem chodzą oni w powłóczystych szatach, 

Intencje mszalne od 08.11. do 15.11.2009 r.
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.
Poniedziałek 9.11. – ROCZNICA POŚWIĘ-
CENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
6:30 
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 9).
7:00 + Barbarę Konarską (1 r. śm.), Jana Górkę 
(3 r. śm.) i cr. Zająców.
7:00 + Annę Ornat (mies. po śm.)
7:30 + Małgorzatę Matejuk (mies. po śm.).
18:00 + Marię i Józefa Iwanowskich, cr. Iwa-
nowskich, Rudnickich i Kołodziejczyków.
Wtorek 10.11. - Św. Leona Wielkiego, papieża 
i doktora Kościoła
6:30 
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 10).
7:00 + Aleksandrę Golina.

lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła 
w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. 
Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają 
długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną 
wyrok. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przy-
patrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze 
do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. 
Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa 
pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał 
swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę, 
powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła 
najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skar-
bony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im 
zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła 
wszystko, co miała, całe swe utrzymanie.

7:30 + Tadeusza Soszkę (mies. po pogrz.)
18:00 + Dariusza Gozdana (26 r. śm.).
Środa 11.11. - Św. Marcina z Tours, biskupa
6:30 
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 11).
7:00 + Kazimierza Górzyńskiego (3 r. śm.).
7:00 + Stanisławę, Feliksa, Aleksandra, Jana, 
Henryka Zalewskich.
9:00 + Halinę, Mariana, Edwarda, Benedykta, 
Józefę Ciesielskich, Józefę i Michała Wojda.
11:00 Za Ojczyznę.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
O bł. Boże dla cr., o zdrowie, zgodę w rodzinie.
+ Stanisława Kordzika (23 r. śm.). + Wiesława 
Trześniewskiego (9 r. śm.). + Hannę Musiał (10 
r. śm.) i cr. Lenarczyków. + Władysława Lasku-
sa (25 r. śm.) + Lucjana Ciechowskiego.
Czwartek 12.11. – Św. Jozafata, biskupa i mę-
czennika
6:30 
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 12).
7:30 + Tadeusza Bergiela (17 r. śm.).
18:00 + Weronikę Malinowską – Wisłowską (7 
r. śm.), cr. Malinowskich, Wisłowskich i Bor-
kowskich.
Piątek 13.11. – Świętych Benedykta, Jana, 
Mateusza, Izaaka i Krystyna
pierwszych męczenników Polski
6:30 
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 13).
7:00 Dz.-bł. z prośbą o błogosławieństwo dla 
tych, którzy wspierali Aleksandrę w chorobie.
7:30 + Mariana Filipowicza (mies. po śm.).
18:00 + Jana i Michalinę Frelków oraz cr. Frel-
ków i Piłków.
Sobota 14.11. 
6:30 
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 14). 
7:30 + Lucjana Borowieckiego i Jana Pręgow-

skiego.
7:30 + Józefa i Franciszkę Cichockich.
18:00 + Stanisława i Danutę Księżaków.
Niedziela 15.11. –33 niedziela zwykła
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 15).
7:00 + Bolesława i Andrzeja Nojków, cr. Cibor-
ków i Nojków.
8:30 + Wiesława Wójcika (11 r. śm.).
10:00 + Wiesława Kalinowskiego.
11:30 + Władysława Piorunka (6 r. śm.).
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII  
18:00 + Piotra Skowrońskiego (13 r. śm.).

Ogłoszenia duszpasterskie  08.11.2009. 
32 Niedziela Zwykła

wDzisiejsza listopadowa niedziela, 
jak wszystkie pozostałe w ciągu roku 
liturgicznego, przypomina nam o zmar-
twychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpa-
trując się w mogiły naszych najbliż-
szych, mamy pewność, że nie idziemy 
ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystu-
sie zmartwychwstałym. On nie jest Bo-
giem umarłych, lecz żywych. Tworzymy 
„wspólnotę świętych” – communio sanc-
torum, to znaczy nadprzyrodzone zjed-
noczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu 
i w niebie. Communio sanctorum zobo-
wiązuje do wzajemnej miłości żywych 
i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy 
razem wielbić Boga przed Jego tronem 
jako Kościół świętych. Pielęgnujmy de-
pozyt naszej wiary i nadzieję na szczę-
śliwą wieczność. Czerpmy siły z sakra-
mentów, ze stołu słowa Bożego, a przede 
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wszystkim z Eucharystii, która gromadzi 
nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą 
Mszę Świętą sprawują z nami wszyscy 
aniołowie i całe zastępy świętych, choć 
ich nie widzimy. W centrum zawsze jest 
Chrystus, który gładzi grzechy świata.
wDzisiaj w naszej parafii tzw. Nie-

dziela Seminaryjna: gościmy kleryków 
i wychowawców, a ofiary zbierane na 
tacę są przeznaczone na Seminarium Du-
chowne naszej Diecezji.
wJutro, 9 listopada, przypada roczni-

ca poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, 
pierwszej katedry Rzymu (9 listopada 
324 roku). Aż do niewoli awiniońskiej 
w XIV wieku panowało tu 161 kolej-
nych papieży, odbyło się pięć soborów 
powszechnych. Dopiero papież Grzegorz 
IX w 1377 roku przeniósł swą siedzibę 
do Watykanu. Nad wejściem do Bazyliki 
Laterańskiej znajduje się łaciński napis: 
„Matka i Głowa wszystkich kościołów 
Miasta i Świata”. Stąd aż taka ranga tego 
święta. 
wWe środę, 11 listopada, przypada 

Święto Niepodległości (91. rocznica od-

zyskania niepodległości). Obok oficjal-
nych 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 koście-
le parafialnym o godz. 7.00. 9.00 11.00 i 
18.00. Główna Msza św. w intencji Oj-
czyzny o godz. 11.00. Zapraszamy na nią 
wszystkich, zwłaszcza władze samorzą-
dowe, poczty sztandarowe, organizacje 
społeczne. 
wBurmistrz Miasta Józefowa oraz Pro-

boszcz Parafii p.w. Matki Bożej Często-
chowskiej zapraszają na koncert patrio-
tyczny z okazji 91 rocznicy Odzyskania 
Niepodległości dnia 11 listopada 2009 r. 
po Uroczystej Mszy Św. w intencji Ojczy-
zny o godz. 11:00. Koncert w wykonaniu 
Quintetu Triumphal Brass oraz soliści 
Joanna Zaniewicz – sopran i Bogdan 
Kuźmiuk – tenor, akompaniament Jerzy 
Ostrowski. Scenariusz Ryszard Nowa-
czewski.
wW niedzielę za tydzień będziemy 

gościć w naszej parafii ks. Grzegorza 

Mioduchowskiego, który będzie zbierał 
ofiary na budowę kościoła w Nadmie. 
Również w przyszłą niedzielę (15.11.) 
katecheza dla rodziców i dzieci kl. II po 
Mszy św. o 11:30. 

W tym tygodniu patronują nam:
10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), 

papież i Doktor Kościoła, obrońca nauki 
o dwóch naturach Chrystusa i prymatu 
papieża (wspomnienie obowiązkowe);

11 XI – św. Marcin (316-397), żoł-
nierz rzymski, po przyjęciu chrztu zaczął 
prowadzić życie mnicha, wreszcie został 
biskupem w Tours; pierwszy wyznawca 
nie-męczennik w Kościele Zachodnim 
(wspomnienie obowiązkowe);

12 XI – św. Jozafat Kuncewicz (1580-
1623), biskup unicki i męczennik (wspo-
mnienie obowiązkowe);

13 XI – św. Benedykt, Jan, Mateusz, 
Izaak i Krystyn (†1003), eremici i misjo-
narze, działający w okolicach Między-
rzecza za Bolesława Chrobrego, pierwsi 
polscy męczennicy wyniesieni na ołtarze 
(wspomnienie obowiązkowe).

11 Listopada  1918 r.
po trzech rozbiorach, ponad dwustu latach niewoli

(licząc od 1709, kiedy to rozpoczęła się rosyjska ekspansja i coraz znaczniejsze ograni-
czanie suwerenności państwa polskiego) 

Odrodzenie Niepodległego Państwa Polskiego RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKI
Niepodległa Polska odrodziła się w listopadzie 1918 roku w ciągu zaledwie trzech tygodni.
To niezwykłe tempo zaskoczyło ówczesnych obserwatorów wydarzeń politycznych w Polsce i Europie. Dzień 11 listopada był oficjalnym 
Świętem Narodowym Polski w latach 1937-1939. Po wojnie... dopiero w 1989 roku wrócił do kalendarza oficjalnych świąt państwowych.
Oto kronika tamtych dni:
5 listopada 1916 - wydanie aktu gwarantującego powstanie Królestwa Polskiego, w bliżej nieokreślonych jeszcze granicach.
14 stycznia 1917 - rozpoczęcie działalności przez Tymczasową Radę Stanu.
12 listopada 1917 - przejęcie obowiązków głowy państwa przez Radę Regencyjną.
7 października 1918 - ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną.
25 października 1918 - powołanie rządu Józefa Świeżyńskiego.
30 października 1918 - Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie przejęła władzę w Galicji Zachodniej.
1 listopada 1918 - wybuchły polsko-ukraińskie walki we Lwowie - Bój o Lwów.
3 listopada 1918 - nastąpiła kapitulacja Austro-Węgier.
z 6 na 7 listopada 1918 – powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele.
9 listopada - po abdykacji cesarza Wilhelma II proklamowano w Niemczech republikę.
10 listopada - powrócił do Warszawy z internowania w Magdeburgu Józef Piłsudski.
11 listopada - w Compiegne we Francji podpisano zawieszenie broni będące kapitulacją Niemiec i kończące I wojnę światową.
"Rada Regencyjna natychmiast, tj. w dniu 11 listopada, przekazała w ręce Józefa Piłsudskiego - jako tymczasowego naczelnika państwa 
- całą władzę cywilną i wojskową, a następnie rozwiązała się. Tym sposobem władza polska w Warszawie nie wyłoniła się z porozumienia 
polskich stronnictw, jak to się prowizorycznie stało poprzednio w Galicji i jak to próbował w Warszawie przeprowadzić Głabiński. Nie wy-
łoniła się nawet z jednostronnego, lecz bądź co bądź samowładnego zamachu, jak rząd lubelski: powstała ona pośrednio, ale w prostej 
linii - z nominacji niemieckiej."   (prof. Michał Bobrzyński "Dzieje Narodu Polskiego" str. 270)

11 listopada na ulicach wszystkich miast panowała euforia z powodu rodzącej się niepodległości.
"Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. (...) Kto tych krótkich dni nie prze-

żył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu największej radości. Cztery pokolenia cze-
kały, piąte się doczekało. Od rana do wieczora gromadziły się tłumy na rynkach miast; robotnik, urzędnik porzucał pracę, chłop porzucał 
rolę i leciał do miasta, na rynek, dowiedzieć się, przekonać się, zobaczyć wojsko polskie, polskie napisy, orły na urzędach, rozczulano 
się na widok kolejarzy, ba, na widok polskich policjantów i żandarmów."  ("Powstawanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów").

Podobna atmosfera panowała w stolicy.
"Warszawa żyła w tych dniach na ulicach. (...) Gdy 11 listopada, w historycznym daniu zawieszenia broni, wyszedłem rano na mia-

sto, ulica miała wygląd jakiś zupełnie inny niż zwykle: ludzie poruszali się szybko, każdy patrzył z ciekawością naokoło, każdy czegoś 
wyczekiwał, zawiązywały się rozmowy między ludźmi nieznajomymi. Niemców spotykało się niewielu i nie mieli już tak butnych min jak 
poprzednio, większość z nich miała już na mundurach czerwone rewolucyjne kokardki, dyscyplina rozluźniła się, widziało się i czuło się 
już zupełną dezorganizację tej karnej armii. Ludność samorzutnie zaczęła rozbrajać żołnierzy, którzy podawali się temu przeważnie bez 
protestu."   (M. Jankowski, "11 listopada 1918 r." [w:] Warszawa w pamiętnikach pierwszej wojny światowej, Warszawa 1971).

 
 


