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Matki Bożej Częstochowskiej
w Józefowie
Biuletyn niedzielny

Uroczystość NMP Jasnogórskiej

PIERWSZE CZYTANIE Prz 8,22-35
Maryja stolicą mądrości
Czytanie z Księgi Przysłów
Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od wieków jestem
stworzona, od początku, nim ziemia powstała.
Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie
istniał ani źródła, co wody tryskają, i zanim
góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami,
nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na
ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam,
gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód,
gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła
wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał
granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy
kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy
Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu,
cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie,
szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie
naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń moich
nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie
słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by
czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana.
Oto Słowo Boże.
ALBO:
PIERWSZE CZYTANIE Iz 2,2-5
Góra świątyni Pana
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni
Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli
ponad pagórki. Wszystkie narody do niej po-

28.08.2011

płyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: „Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana do świątyni Boga
Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy
kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z
Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem”. On będzie
rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla
licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują
na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród
przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie
będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości
Pana. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 48,2-3.911.13-15

Tyś wielką chlubą naszego narodu.
DRUGIE CZYTANIE Ga 4,4-7
Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do
Galatów
Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg
swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać
przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A
zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem.
Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.
Oto Słowo Boże.
EWANGELIA J 2,1-11
Wesele w Kanie Galilejskiej
Słowa Ewangelii według świętego Jana

W Kanie
Galilejskiej
odbywało
się wesele
i była tam
Matka Jezusa. Zaproszono na to
wesele także
Jezusa i Jego
uczniów. A
kiedy zabrakło wina,
Matka Jezusa mówi do
Niego: „Nie
mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż
to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze
nie nadeszła godzina moja”. Wtedy Matka
Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć
stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła
pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich
Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział:
„Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny
skosztował wody, która stała się winem, i nie
wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy
czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek
stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją,
wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż
do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją
chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
Oto słowo Pańskie.
Pn Jr 1,17-19 Ps 71 Mk 6,17-29 /Wt 1 Tes
5,1-6.9-11 Ps 27 Łk 4,31-37 /Śr Kol 1,1-8
Ps 52 Łk 4,38-44 /Cz Kol 1,9-14 Ps 98 Łk
5,1-11 /Pt Kol 1,15-20 Ps 100 Łk 5,33-39
/So Kol 1,21-23 Ps 54 Łk 6,1-5 /Ndz Ez
33,7–9 Ps 95 Rz 13,8–10 Mt 18,15–20.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 28.8. – 22 niedziela zwykła
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 28).
7:00 Dz.-bł. w 59 r. ślubu Stefana i Józefy
Pielaków z prośbą o bł. Boże dla dzieci, wnuków i prawnuków.
8:30 + Janinę (24 r. śm), Czesławę, Bolesława i Stefana Kruczów.
10:00 O bł. Boże dla Mai Grobel w 2 r. urodzin. Dz.-bł. w 1 r. ślubu Pawła i Zofii Parolów.
10:00 Dz-bł. w 35 r. ślubu Ewy i Józefa Małujów z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów, syna
i wnuka.
11:30 + Zygmunta, Paulinę i Tomasza Siwaków, Władysława Komorowskiego i Marię
Pawłowską.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
Dz.bł. w 40 r. ślubu Danuty i Jerzego.
18:00 + Tadeusza, Aleksandrę i Krzysztofa
Gruntów.
20:00 Marię Kołakowską (1 r. śm.) i Stanisława Kołakowskiego (33 r. śm.).
Poniedziałek 29.8. – Męczeństwo św. Jana
Chrzciciela
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 22).
7:00 + Ludwika Makaruka.
8:30 Za nieprzyjaciół Kościoła Kat. i Narodu
Polskiego, błagając o miłosierdzie Boże dla
Polski za wstawiennictwem męczenników i
świętych naszej Ojczyzny.
18:00 + Wandę Lech (ur.).
Wtorek 30.8.
7:00 Dz-bł. w 14 r. ślubu Małgorzaty i Zbigniewa Szcząchorów.
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 23).
8:30 + Ewarysta Sokulskiego.
18:00 + Józefa i Anielę Chorosiów.
Środa 31.8.
7:00
8:30
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł w rocznice ślubu Urszuli i Wojciecha z
prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i ich Synów.

Czwartek 1.9. – Bł. Bronisławy, dziewicy
6:30 + Jerzego Woźniaka (Gr. 1).
6:30 + Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 1).
8:30 + Ludwina Sokalskiego i Zbigniewa Łuniewskiego.
18:00 + Stefana Parafińczuka, cr. Parafińczuków i Romaniuków.
Piątek 2.9.
6:30 + Jerzego Woźniaka (Gr. 2).
7:00 + Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 2).
7:00 + Rozalie i Józefa Kurdejów, Stefanię i
Stanisława Żołądków.
8:30 + Stefana Kondeja.
16:30 + Tadeusza Rubaja, Grzegorza i Janinę
Magdziarzów.
18:00 ZBIOROWA.
+ Stefana Traczyka (im.). + Stanisławę i Mikołaja (18 r. śm.) Kostków. + Stefanię Sitek,
Feliksa i Felicję Sitków. + Bronisławę Zajdler
(im.) + Mariana Stefana Hott. + Mariana Chacińskiego (r. śm.) oraz cr. Chacińskich i Głośniaków. + Stefana Podgórzaka.
Sobota 3.9. – Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
6:30 + Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 3).
6:30 + Wiktorie, Antoniego, Danutę i Stanisława.
7:00 + Jerzego Woźniaka (Gr. 3).
7:00 + Bronisława Zalewskiego (im.), Stanisława i Józefę oraz Andrzeja Kosieradzkich.
8:30 + Wandę Lech.
16:00 Ślub: Paweł Sędek – Grażyna Nowicka.
17:00 Ślub: Wojciech Dobroński – Paulina
Kamińska.
18:00 ZBIOROWA
+ Grzegorza Wymysłowskiego, cr. Wymysłowskich i Latosów. + Zygmunta Jurczaka
(mies. po pog.). + Jana, Romana i Stanisławę
Kamińskich.
19:00 Ślub: Dariusz Galązka – Karolina Kamińska.
Niedziela 4.9. – 23 niedziela zwykła
7:00 + Jerzego Woźniaka (Gr. 4).
7:00 + Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 4).

8:30 + Stanisława i Łucje Orłów.
10:00 + Marię (im.) i Mieczysława Sierpińskich, Małgorzatę i Józefa Sokolików.
11:30 Dz.-bł. w 40 r. ślubu Zofii i Kazimierza
z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i ich dzieci
oraz wnuków.
13:00 Za Parafian
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
Dz.-bł. w r. chrztu Marii z prośba o bł. Boże
dla cr.
18:00 + Marię, Juliana, Andrzeja Janczewskich.

Ogłoszenia duszpasterskie
wDzisiaj Uroczystość Odpustowa – MB
Częstochowskiej.
godz. 11:30 - Główną Mszę św. z procesją – Sumę – odprawi i wygłosi okolicznościowe kazanie ks. Maciej – Saletyn.
Zapraszamy wszystkich na do udziału we
Mszy św. i procesji.
godz. 13:00 - Festyn Rodzinny – chcemy spotkać się wspólnej zabawie. Przewidziano wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych: strażacka grochówka, specjalnie
przygotowany smalec z ogórkiem, pokazy
ratownictwa, zabawy organizowane przez
harcerzy, inne zabawy dla dzieci, m.in.
pompowana zjeżdżalnia, kucyki, malowanie twarzy itp.
godz. 19.00 Zabawa taneczna.
Serdecznie zapraszamy.
w1 września (w czwartek) mija 72 lat od
wybuchu II Wojny Światowej.
O godz. 17.00 złożenie kwiatów przy Pomniku Bohaterów Września na starej części cmentarza.
O godz. 17.30, w naszym kościele, Władze Samorządowe naszego miasta organizują program artystyczny,

O godz. 18.00 Msza św. w kościele w
intencji poległych podczas II Wojny Światowej.
Zapraszamy poczty sztandarowe, harcerzy oraz wszystkich mieszkańców Józefowa.
wDobiegają końca wakacje. Pomyślmy
o dobrym przygotowaniu dzieci i młodzieży do nowego roku szkolnego i katechetycznego przez spotkanie z przebaczającym Panem w sakramencie pojednania.
wW czwartek, 1 września rozpoczęcie
nowego roku szkolnego. Weźmy udział
we Mszy Świętej o godz. 8.30 z prośbą o
błogosławieństwo w nowym roku.
wOd 1 września będzie również odprawiana codzienna Msza św. o godz. 6.30,
a w niedziele powraca Msza św. o godz.
13.00.
wW tym tygodniu przypada pierwszy
czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:
wW I czwartek Mszy św. o Jezusie Najwyższym Kapłanie i Godzina Święta o
godz. 18.00.
wW I piątek miesiąca Msze św. o Najśw.
Sercu PJ i Nabożeństwo o godz. 7.00 i
18.00, o godz. 16.30 dodatkowa Masza
św. i początek spowiedzi popołudniowej.
wW I sobotę miesiąca Msza o Niep.
Sercu NMP i Nabożeństwo o godz. 7.00
i 18.00.
wW piątek 2.09. spotkanie Ruchu Światło-Życie, początek roku formacyjnego na
mszy św. o g. 18:00
wZa tydzień I niedziela miesiąca:
po Mszy św. o godz. 13.00 adoracja

Najśw. Sakramentu, procesja i spotkanie
Kół Żywego Różańca,
o godz. 17.00 w salce na plebani spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych
przed chrztem dzieci.
w3 września (w sobotę) o godz. 5.30
wyruszy z naszej parafii jednodniowa
pielgrzymka autokarowa do Częstochowy. Tych, którzy się już zapisali prosimy o
wpłaty do poniedziałku. Koszt 40 zł/os.
W tym tygodniu patronują nam:
29 sierpnia – Męczeństwo św. Jana
Chrzciciela. W czasie uczty urodzinowej
pijany król pod przysięgą zobowiązał się
córce Herodiady, Salome, dać wszystko, o
cokolwiek poprosi. Ta po naradzie z matką
zażądała głowy Jana Chrzciciela. Zginął on
ścięty mieczem. Był ostatnim prorokiem Starego Testamentu.
1 września – św. Bronisławy, norbertanki,
często rozważającej mękę naszego Pana, co
zbliżało ją do Chrystusa. Oby była patronką
nowego roku szkolnego i katechetycznego,
przyciągającą do Chrystusa młodzież;
3 września – św. Grzegorza Wielkiego,
papieża żyjącego w VI wieku, miłośnika i
reformatora liturgii. Niech on będzie naszym mistrzem w poznaniu i ukochaniu Mszy
Świętej.

Pamięć 1 września
W czwartek mija 72 lat od wybuchu II Wojny
Światowej. Naszą powinnością jest pamiętać
o poległych w obronie Ojczyzny na frontach
i w obozach oraz o pomordowanych przez
braci po skończonej wojnie w więzieniach
politycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna. Jak co roku 1 września
zapraszamy na nasz cmentarz.

Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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