INTENCJE MSZALNE

Niedziela 16.10. – 29 niedziela zwykła - Św.
Jadwigi Śląskiej
7:00 + Wandę Lech (Gr. 16).
+ Mariana Bijocha (Gr. 16).
+ Marcelego i Aleksandrę Grabowskich (Gr. 16).
8:30 Stanisławę + (3 r. śm.) i Mieczysława Opolskich.
10:00 + Zofię (14 r. śm.) Kuźnia i jej rodziców
oraz Romana Kuźnię.
11:30 + Jadwigę i Tadeusza Przywóskich.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
Dz.- za otrzymane łaski i pomoc dla Tomasza.
18:00 + Irenę i Stefana Zaciewskich.
20:00 O bezpieczną podróż dla Kasi, siłę do dawania świadectwa o Bożej miłości oraz światło i
wytrwanie we wszystkich trudnościach posługi
misyjnej.
Poniedziałek 17.10. – Św. Ignacego Antiocheńskiego, bp i m.
6.30 + Marcelego i Aleksandrę Grabowskich (Gr.
17).
7.00 + Wandę Lech (Gr. 17).
7.00 + Mariana Bijocha (Gr. 17).
7.00 + Jana Łapucia (8 r. śm.).
8.30 + Helenę Szostecką.
18.00 + Jarosława, Reginę i Annę Jakubców,
Stefana i Mariannę Kaczmarków.
Wtorek 18.10. – ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY
6.30 + Marcelego i Aleksandrę Grabowskich
(Gr. 18).
7.00 + Wandę Lech (Gr. 18).
7.00 + Mariana Bijocha (Gr. 18).
8.30 + Helenę Szostecką.
18.00 + Danutę, Zbigniewa i Małgorzatę Kryków.
+ Irenę i Stefana Zaciewskich.
Środa 19.10.
6.30 + Marcelego i Aleksandrę Grabowskich
(Gr. 19).
7.00 + Wandę Lech (Gr. 19).
7.00 + Mariana Bijocha (Gr. 19).

8.30 Dz-bł. w dniu urodzin Jarka.
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz-bł. w 7 r. urodzin Łucji Oleszczyk.
Dz.-bł. w 60 r. urodzin Marii Orzełowskiej z prośbą o bł. Boże i opiekę MB.
Dz.-bł. w 13 r. urodzin Weroniki z prośbą o dalsze Bł. Boże dla Jubilatki oraz Piotrka, Emilki,
Antosia, Frania i Jasia.
Dz.-bł. w 90 r. urodzin Heleny Makaruk z prośbą
o bł. dla Jubilatki i Cr.
+ Włodzimierza Łaszewskiego (18 r. śm.).
+ Stefanię Gass (36 r. śm.), Cr. Gassów i Kotów.
+ Edwarda Papisa. + Zbigniewa (10 r. śm.) i Irenę Stępniów, Danielę i Tadeusza Osaków.
Czwartek 20.10. – Św. Jana Kantego, prezbitera
6.30 + Marcelego i Aleksandrę Grabowskich (Gr.
20).
6.30 + Wandę Lech (Gr. 20).
7.00 + Helenę i Teofila Siemiatkowskich, Irenę i
Stanisława Kalinowskich.
7.00 + Mariana Bijocha (Gr. 20).
7.00 + Tadeusza Stępnia (17 r. śm.).
8.30 + Irenę Kosecką.
18.30 O bł. Boże i opiekę MB dla Pauliny Roman
w dniu 18 urodzin.
+ Feliksę Skalską (3 r. śm.).
Piątek 21.10. – Bł. Jakuba Strzemię
6.30 + Marcelego i Aleksandrę Grabowskich (Gr.
21).
7.00 + Wandę Lech (Gr. 21).
7.00 + Mariana Bijocha (Gr. 21).
7.00 + Stanisława (5 r. śm.) i Cr. Pleskotów.
8.30 + Bolesława (20 r.s śm.) i Andrzeja Nojków,
r-ców Ciborków i Nojków.
18.00 + Henryka Grupińskiego (15 r.śm.) i Genowefę Grupińską.
Sobota 22.10.
6.30 + Bogdana Błaszczaka (2 r. śm.).
7.00 + Wandę Lech (Gr. 22).
7.00 + Mariana Bijocha (Gr. 22).
7.00 + Marcelego i Aleksandrę Grabowskich (Gr.
22).
7.00 Dz.-bł. w 18 r. urodzin Jeremiasza.

8.30 + Andrzeja Janika.
18.00 Ślub: Tomasz Redzik – Magdalena Tylicka.
Niedziela 23.10. – 30 niedziela zwykła
7.00 + Wandę Lech (Gr. 23).
+ Mariana Bijocha (Gr. 23).
8.30 + Mariannę, Annę, Jana Zdzisława, Henryka
oraz Cr. Wawryniuków i Kowalczyków.
10.00 + Zofię (6 r.śm.) i Aleksandra Kowalczyków.
11.30 Dz.-bł. w 40 r. ślubu Teresy i Mariana z
prośbą o bł. Boże dla Jubilatów, dzieci i wnuków.
13.00 + Ewę i Leszka Wojtyrów (1 r. śm.).
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII
+ R-ców Annę i Henryka Żurków (5 r. śm.).
18.00 + Zofię Orzechowską (3 r. śm.).
20.00 + Marcelego i Aleksandrę Grabowskich
(Gr. 23).

Wystąpią: Dorota Choszczyk, Marek Bogucki,
Jarosław Kopaczewski oraz chór parafii Matki
Bożej Dobrej Rady w Miedzeszynie. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
wStowarzyszenie Forum Chrześcijańskie,
podobnie jak w latach ubiegłych, zaprasza na
kiermasz zniczy przy kościele 23 X 2011 r., za
tydzień. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na opłacenie obiadów potrzebującym dzieciom ze szkół w Józefowie. Serdecznie zapraszamy.
wPrzed nami kolejny różańcowy tydzień.
Codziennie w naszym kościele o godz. 17.15
gromadzimy się na nabożeństwie różańcowym, a po nim na Eucharystii o godz. 18.00.
Wszystkich zapraszamy na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

W tym tygodniu patronują nam:
17 X – św. Ignacy Antiocheńskiego (†ok. 117),
biskup i męczennik, uczeń świętego Jana Ewangelisty i następca świętego Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie prześladowań za
cesarza Trajana został uwięziony i skazany na
śmierć; jest jednym z pierwszych Ojców Kościoła
(wspomnienie obowiązkowe);
We wtorek, 18 października, w kalendarzu
liturgicznym przypada święto świętego Łukasza
Ewangelisty. Jednocześnie jest to Dzień modlitw
za pracowników służby zdrowia. Gorącą modlitwą
obejmiemy wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie.
20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter,
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z
niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia
(wspomnienie obowiązkowe);
21 X – bł. Jakub Strzemię (1340-1409), franciszkanin, biskup, gorliwy misjonarz Kresów
Wschodnich (wspomnienie obowiązkowe).
22 X, przypada 63. rocznica śmierci Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda, wielkiego Prymasa Polski w jakże trudnych latach 1926-1948.
Jego wielką troską był Naród i Kościół nie tylko
w Ojczyźnie, ale także Rodacy wyjeżdżający w

wDzisiaj w naszej parafii po raz pierwszy
odbywają się Parafialne Targi Książki. Przed i
po Mszach świętach spotkać można autorów
związanych z Józefowem i parafią. Twórcy
będą podpisywać swoje książki, a po mszy wieczornej o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie z autorami poprzedzone filmem o cudach
Jana Pawła II. Poznamy historię uzdrowionych
z choroby nowotworowej młodych ludzi: Pauliny i Rafała. Świadków tych wydarzeń zobaczymy również na wieczornym spotkaniu.
wDzisiaj po Mszy św. o 11.30 katecheza dla
dzieci kl. II i ich rodziców przygotowujących do
I Kom. św.
wWe środę przypada liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki – męczennika.
Zapraszamy zwłaszcza na uroczystą Mszę św.
wieczorną o godz. 18.00, połączoną z modlitwą wstawienniczą i ucałowaniem relikwii.
wW najbliższą niedzielę (23 października)
po Mszy św. o godz. 18.00 (czyli ok. godz.
19.00) odbędzie się wieczór słowno – muzyczny poświęcony bł. ks. Jerzemu Popiełuszce.

świat za chlebem. Aby na wychodźstwie nie ginęły polskie dusze, powołał specjalne zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla
Polonii Zagranicznej. Przez wstawiennictwo Sługi
Bożego będziemy prosić Boga, aby i dziś wielkie
rzesze Polaków poszukujących lepszego bytu nie
zapomniały o wierze ojców i o własnej Ojczyźnie.

16 października
Habemus Papam
Dzisiaj 33. rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Decyzją polskiego Parlamentu dzień
16 października jest w naszym kalendarzu
Dniem Papieża Jana Pawła II. W ten sposób
naród polski składa uznanie „największemu
autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który
sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas
solidarności, odwagi i pokory, stanowczości
i wyrozumiałości, mądrości…”. Dziś Bogu
dziękujemy za wieloletnią posługę Papieża
– Polaka, a jednocześnie prosimy o jego
wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze.

Tel. do poradni: 22 789 21 05 w. 107
Poradnia Psychologiczna
Zaprasza małżeństwa i osoby indywidualne we
wtorki w godz. 19.00-20.00.
Poradnia Prawna
Można bezpłatnie uzyskać poradę w środy w
godz. 19.00–20.00.
Poradnia Małżeńska
Zaprasza w czwartek w godz. 19.00-20.00.
Więcej na stronie internetowej naszej parafii.

Świetlica SFCh
Czynna w środy, czwartki i piątki
w godz. 14.30 - 18.00.

Św. Łukasz Ewangelista

Łukasz był człowiekiem starannie wykształconym. Znakomicie znał ówczesną literaturę. Posługiwał się pięknym językiem greckim, był świetnym zbieraczem informacji. POtrafił dotrzeć do
źródeł, do których inni nie dotarli. Powszechnie
twierdzi się, że był również zdolnym malarzem.
Niektórzy wymieniają ponad sto obrazów, których miałby być autorem. Zaliczają do nich też
Jasnogórską Ikonę. Jednak trzeba wiedzieć, iż
legenda o tym, iż św. Łukasz malował obrazy, powstała dopiero w VII stuleciu po Chrystusie.
Według najstarszej tradycji św. Łukasz jest autorem dwóch ksiąg znajdujących się w kanonie
Nowego Testamentu: jednej z ksiąg Ewangelii
(trzeciej w kolejności po Ewangelii według św.
Mateusza i św. Marka) oraz Dziejów Apostolskich.
W odróżnieniu od pozostałych Ewangelistów,
Łukasz nie znał osobiście Jezusa, nie był naocznym świadkiem wydarzeń, które opisał w swej
Ewangelii. Podkreślił to bardzo mocno już we
wstępie do niej. Natomiast w wielu zdarzeniach
opisanych w Dziejach Apostolskich brał udział
osobiście, jako towarzysz św. Pawła Apostoła
podczas jego podróży. Dał to wyraźnie do zrozumienia, podkreślając swoje współuczestnictwo i
używając formy „my” (np. Dz 16,11.16).
Dante Alighieri (1265–1321) nazwał św. Łukasza, jako autora jednej z czterech ksiąg Ewangelii,
„piewcą łaskawości Chrystusa”. Rzeczywiście,
Jezus, którego pokazał, jest pełen dobroci, szczególną miłością darzy biednych, chorych, odrzuconych przez społeczeństwo. Tylko Łukasz zapisał Jezusowe przypowieści o zaginionej owcy,
zgubionej drachmie, synu marnotrawnym.
Swe dzieła adresował do chrześcijan nawróconych z pogaństwa, aby ich utwierdzać w wierze.
Dlatego wiele wysiłku wkładał w docieranie do
takich informacji o Jezusie, których nie znajdziemy u innych Ewangelistów. Wyjątkowo obszernie opisał na przykład wydarzenia przed narodzeniem Chrystusa i Jego dzieciństwo.
Według tradycji poniósł śmierć męczeńską, ale
nie wiemy, gdzie został pochowany.

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