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PIERWSZE CZYTANIE Mdr 11,22-12,2 
Bóg miłuje całe stworzenie
Czytanie z Księgi Mądrości
Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, 
kropla rosy porannej, co spadła na ziemię. Nad 
wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, 
i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawróci-
li. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym 
się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał 
coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakże-
by coś trwać mogło, gdybyś Ty nie powołał do 
bytu? Jak by się zachowało, czego byś nie wezwał? 
Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Pa-
nie, miłośniku życia. Bo we wszystkim jest Twoje 
nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie ka-
rzesz upadających i strofujesz, przypominając, w 
czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, 
Panie, uwierzyli. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 145,1-2.8-
9.10-11.13cd-14
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. 
DRUGIE CZYTANIE 2 Tes 1,11-2,2 
Uświęcenie chrześcijan przynosi chwałę Chrystu-
sowi
Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apo-
stoła do Tesaloniczan
Bracia: Modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz 
uczynił was godnymi swego wezwania, aby z 
mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie do-
bra oraz czyn płynący z wiary. Aby w was zostało 
uwielbione imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
a wy w Nim, za łaską Boga naszego i Pana Jezu-
sa Chrystusa. W sprawie przyjścia Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa, i naszego zgromadzenia wokół 
Niego prosimy was, bracia, abyście się nie dali 
zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani 

Parafia

Matki Bożej Częstochowskiej

w Józefowie

zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, 
bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jako-
by już nastawał dzień Pański. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 19,1-10 
Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co 
zginęło
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez 
miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem 
Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo boga-
ty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto 
to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był 
niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął 
się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy 
bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł 
na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: 
„Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę 
się zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł więc z 
pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszy-
scy widząc to szemrali: „Do grzesznika poszedł 
w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: 
„Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, 
a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam 
poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś 
zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i 
on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Czło-
wieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”. 
Oto słowo Pańskie.

Pn Ap 7,2-4.9-14 Ps 24 1 J 3,1-3 Mt 5,1-12a 
/Wt Hi 19,1.23-27a Ps 27 1 Kor 15,20-24a.25-
28 Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a /Śr Flp 2,12-
18 Ps 27 Łk 14,25-33 /Cz Flp 3,3-8a Ps 105 
Łk 15,1-10 /Pt Flp 3, 17-4,1 Ps 122 Łk 16,1-8  
/So Flp 4,10-19 Ps 112 Łk 16,9-15 /Ndz 2 Mch 
7,1-2.9-14 Ps 17 2 Tes 2,16-3,5 Łk 20,27-38. 



INTENCJE MSZALNE
Niedziela 31.09. – 31 n. zwykła 
7:00 + Lucjana Bogusza (2 r. śm.).
8:30 + Apolonię i Alojzego Szewczyków, cr. Szew-
czyków i Paprzyckich.
10:00 + Weronikę i Stanisława oraz cr. Rogal-
skich.
11:30 + Irenę i Tadeusza Zająców.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
+ Irenę Jaśkiewicz.
18:00 Dz-bł. w 4 r. ślubu Agnieszki i Andrzeja Ma-
linowskich z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla 
Jubilatów i córeczki Julii.
Poniedziałek 1.11. – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 1).
8:30 + Szczepana (10 r. śm.), Aleksandrę i Boni-
facego Chełstowskich, Aleksandrę i Tadeusza Ma-
snych i ich rodziców.
10:00 + Anielę, Stanisława, Bronisławę, Stanisła-
wa, Jana, Stanisława.
11:30 + Krzysztofa, Stanisława, Jadwigę, Marian-
nę i Walerię.
13:00 NA CMENTARZU - Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 + Mariana Kowalczyka (16 r. śm.).
Wtorek 2.11. – WSP. WSZYSTKICH WIERNYCH 
ZMARŁYCH
6:30 + Franciszka i Felicję Stajkowskich.
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 2).
7:00 + Janinę i Stanisława Pytelów, Irenę i Lecha 
oraz Marka Gawryjołków.
7:00 + Kazimierza Żaczka i Jana Wałachowskie-
go.
8:30 + Stefana i Aleksandrę Ornochów.
18:00 + Sylwię Kuśmierczak (im.).
+ Stanisława Frelka.
Środa 3.11. 
6:30 + Wandę Lech.
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 3).
7:00 + Jacka Budnego (1 r. śm.).
7:00 O zdrowie dla Wandy Struzik.
8:30 + R-ców Karolinę i Władysława.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Kazimierza Gąsiorowskiego i jego rodziców. 
+ Helenę Kowalską (1 r. śm.) i jej rodziców. 
+ Adolfa Głowalę (2 r. śm.), Wincentego i Francisz-
kę Głowalów, Rozalię i Wincentego Kurachów. 
+ Romana Beczkę (mies. po śm.), jego rodziców 

i teściów. 
+ Szczepana Grzymałę (6 r. śm.).
Czwartek 4.11. – Św. Karola Boromeusza, bi-
skupa
6:30 O bł. Boże dla Anny i Marka.
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 4).
7:00 + Czesława, Stefanię, Piotra, Magdalenę i 
Franciszka.
8:30 + Adolfa Kalisiewicza.
18:00 Dz.-bł. w 45 r. urodzin Maćka.
+ Stanisława Frelka.
Piątek 5.11. 
6:30 
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 5).
7:00 + Bogusława Szymańskiego (23 r. śm.), 
Franciszka i Aleksandrę Szymańskich, Stanisława, 
Helenę i Jana Grzymałów.
8:30 + Wandę Lech.
16:30 + Helenę, Ryszarda i Antoniego Molaków, 
Małgorzatę Prusińską (4 r. śm.).
18:00 ZBIOROWA
+ Andrzeja (8 r. śm.) i Czesławę (15 r. śm.) Zarok-
czyńskich, Antoniego (38 r. śm.). 
+ Jana Kędziorka (5 r. śm.). 
+ Jadwigę Zdaniecką (15 t. śm.).
Sobota 6.11. 
6:30 + Wandę Lech.
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 6).
7:00 + Mariannę Auguścińską (19 r. śm.).
7:00 + Stanisława Frelka.
8:30 + Władysławę (20 r. śm.) i Henryka Ryw-
ków.
18:00 ZBIOROWA
Dz.-bł. w 30 r. urodzin Andrzeja z prośbą o bł. dla 
Jubilata, żony Agnieszki i córki Julii. Dz.-bł. w dniu 
urodzin Moniki Zawadka.
+ Cr. Makaruków. + Helenę Sierpińska (mies. po 
śm.).
Niedziela 7.11. – 32 n. zwykła 
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 7).
7:00 + Halinę, Mariana, Edwarda, Józefę i Bene-
dykta Ciesielskich, Józefę i Michała Wojdów.
8:30 + Marię Belka.
10:00 + Marię (2 r. śm.) i Mieczysława Sierpiń-
skich.
11:30 + Stanisława Lubacza (31 r. śm.).
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 + Ryszarda Szotę (3 r. śm.).
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Naśladujmy w naszym życiu bohatera 
dzisiejszej Ewangelii, który tyle trudu wło-
żył w zaproszenie Jezusa do swojego domu, 
a następnie postanowił wynagrodzić zło, 
którego się dopuścił w życiu.

Zwłaszcza uczestnicy codziennych wie-
czornych Mszy św. zauważyli, że wokół ko-
ścioła pojawiły się nowe lampy świecące od 
zmierzchu do świtu. Składamy serdeczne 
podziękowanie Wyższej Szkole Gospodar-
ki Euroregionalnej im Alcide de Gasperi 
w Józefowie za ufundowanie tych lamp. 
Będą służyły wygodzie i bezpieczeństwu 
nas wszystkich. Bóg zapłać! 

Jutro, 1 listopada przypada Uroczystość 
Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w 
tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia 
we Mszy Świętej. W tę uroczystość uwiel-
biamy Boga wszystkich  czasów w Jego 
świętych – w ludziach, którzy przeszli przez 
życie wierni  Bogu i Jego przykazaniom. 
Dla nas są oni drogowskazami na drodze 
do  wieczności, na radosne spotkanie z Oj-
cem 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, że 
Msza św. o godz. 13.00 będzie tradycyjnie 
odprawiona za wszystkich wiernych zmar-
łych przy kaplicy na nowej części cmenta-
rza. Po Mszy św. procesja po cmentarzu 
grzebalnym i modlitwy za zmarłych. 

Natomiast we wtorek (2 listopada)  
wspominamy wszystkich wiernych zmar-
łych (tzw. Dzień Zaduszny). Msze św. jak 
co dzień (6.30, 7.00, 8.30 i 18.00). Po 
Mszy św. o godz. 18.00 procesja żałobna 

wokół kościoła i wypominki za zmarłych. 
Na procesję przynosimy świece lub znicze. 
Przy tej okazji chcemy przypomnieć, że 
nasz szacunek dla zmarłych wyraża się nie 
tylko w stawianiu  zniczy i kwiatów na gro-
bach. Chrześcijanin modli się za zmarłych, 
ofiaruje  w ich intencjach Msze Święte i 
odpusty.

Wypominki za zmarłych zapisują kle-
rycy na cmentarzu dzisiaj do południa i 1 
listopada. Można je również zapisywać w 
zakrystii lub kancelarii. 

Jako chrześcijanie pamiętajmy też o kul-
turze i właściwym zachowaniu na cmenta-
rzu. Kiedy w tych dniach panuje wzmo-
żony ruch na drogach, na cmentarzach 
– pamiętajmy o bezpieczeństwie.

W tym tygodniu przypada pierwszy 
czwartek, pierwszy piątek i pierwsza so-
bota miesiąca. W modlitwach prosimy o 
liczne i święte powołania kapłańskie, a w 
piątek  przepraszamy Boże Serce za wszel-
ki brak miłości, za lekceważenie Bożych 
darów, zwłaszcza Eucharystii. Prosimy o 
Miłosierdzie dla tych, którzy  Pana Boga 
przeprosić nie chcą. W sobotę czcimy Nie-
pokalane Serce Maryi. 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. 

Przypominamy, że w naszym kościele w 
każdy piątek od godz. 17.00 do Mszy św. 
o godz. 18.00 trwa Adoracja Najśw. Sa-
kramentu. Jest to okazja do trwania i mo-
dlitwy w ciszy przed Chrystusem Eucha-
rystycznym oraz do spowiedzi. O 17.45 
wspólna Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
Zapraszamy również na półgodzinną Ad-
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orację po Mszy św. o godz. 8.30 w ponie-
działki i w czwartki.

Przez osiem pierwszych dni listopada 
duszom w czyśćcu możemy  ofiarować 
wielki dar – odpust zupełny za pobożne 
nawiedzenie cmentarza i zmówienie mo-
dlitwy w ich intencji. Starajmy się być  w 
tych dniach jak najczęściej przy grobach 
naszych bliskich i nie żałujmy im gorli-
wej modlitwy  różańcowej, która nabiera 
w tym czasie szczególnej mocy. Oni od-
wdzięczą się nam swoimi modlitwami i 
swoim wstawiennictwem przed  Bogiem.

Nie na wszystkich nagrobkach można 
odczytać napisy, dlatego prosimy opieku-
nów grobów o kontakt z kancelarią para-
fialną, aby (tam, gdzie trzeba) uzupełnić 
informacje o zmarłych. Dotyczy to rów-
nież wolnych miejsc na starym cmenta-
rzu, gdyż nie wiadomo czy i kto je kiedyś 
wykupił. Przypominamy też, że co 20 lat 
trzeba wnosić opłatę za korzystanie z infra-
struktury cmentarza. Wzrastające koszty 
utrzymania cmentarza (głównie wywozu 
śmieci) zmuszają nas do przypominania o 
tej zasadzie, obowiązującej na wszystkich 
cmentarzach. 

Oto fragment komunikatu KEP: „W 
związku z rozpoczęciem prac parlamentar-
nych nad projektami ustaw bioetycznych, 
dotyczących miedzy innymi zapłodnie-
nia pozaustrojowego in vitro, Prezydium 
Konferencji Episkopatu Polski, w duchu 
nauczania Kościoła, zwraca sie z apelem do 
wszystkich wierzących w Polsce o gorliwa 
modlitwę, aby parlamentarzyści i politycy 

w sprawach dotyczących moralności po-
dejmowali uchwały zgodne z sumieniem 
uformowanym w świetle Dekalogu”. Jak 
ogłaszaliśmy tydzień temu, Stowarzyszenie 
Contra In Vitro chce złożyć w sejmie pro-
jekt odpowiednich zmian w polskim pra-
wie. Koniczne jest więc szybkie zebranie 
stu tysięcy podpisów. Grupa parafian po-
stanowiła zbierać te podpisy przy naszym 
kościele po Mszach św. Należy pamiętać, 
że obok podpisu trzeba podać swój pesel 
– potrzebny jest więc dowód osobisty. 
W tym tygodniu w liturgii wspominamy:
 w czwartek 4 listopada – świętego Ka-
rola Boromeusza, biskupa, duszpasterza 
z ogromnym zaangażowaniem troszczącego 
się zarówno o wielkie sprawy całego Kościo-
ła, jak i o codzienne, bytowe problemy bie-
daków w jego diecezji.

Bóg Stwórca nie ma w nienawiści 
niczego, co uczynił. Już sam fakt, że 
istniejemy, świadczy o tym, że mamy 
wartość w Jego oczach. On podno-
si zgnębionych na duchu i czyni ich 
godnymi swego wezwania. To, o czym 
mówiły już teksty Starego Testamen-
tu, widzimy jeszcze jaśniej w postawie 
Jezusa, który z własnej inicjatywy 
idzie w gościnę do skreślonego przez 
wszystkich przyzwoitych ludzi celnika 
Zacheusza. Ten sam Jezus przychodzi 
teraz do nas, aby i dziś „szukać i zba-
wić to, co zginęło”.

Mira Majdan, „Oremus” 
październik 2004, s. 119


