


INTENCJE MSZALNE
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 Kowalczy-
ków.
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).
Poniedziałek 24.10. 
6.30 +Marcelego i Aleksandrę Grabowskich (Gr. 
24).
7.00 + Wandę Lech (Gr. 24).
7.00 + Mariana Bijocha (Gr. 24).
7.00 + Helenę Szostecką.
8.30 + Ewę i Leszka Wojtyrów.
18.00 Dz-bł. w 19 r. ślubu Agnieszki i Zbigniewa z 
prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i córki Joanny.
Wtorek 25.10.  
6.30 Dz-bł. w 6 r. urodzin Magdaleny.
7.00 + Wandę Lech (Gr. 25).
7.00 + Mariana Bijocha (Gr. 25).
7.00 + Marcelego i Aleksandrę Grabowskich (Gr. 
25).
8.30 + Ewę Wilk (5 r. śm.).
18.00 Dz.-bł. w 18 r. urodzin Daniela Ścięgosza.
Dz.-bł. w 8 r. ślubu Marcina i Małgorzaty War-
gockich z prośbą o bł. dla Jubilatów oraz dzieci: 
Franciszka, Magdaleny i Natalii.
Środa 26.10. 
6.30 + Jana Piętkę (mies. po śm.).
7.00 + Wandę Lech (Gr. 26).
7.00 + Mariana Bijocha (Gr. 26).
7.00 + Marcelego i Aleksandrę Grabowskich (Gr. 
26).
8.30 + Franciszka, Władysławę, Mariana, Ryszar-
da i Annę Zowczaków.
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Aleksandra (20 r. śm.) oraz Józefę i Wojciecha 
Sierpińskich. + Jolantę Skowrońską-Ałaszewską. 
+ Jana Sadowskiego (1 r. śm.). + Sławomira 

Fronczka (20 r.śm.), Stanisława i Tadeusza Brzo-
zowskich.
Czwartek 27.10. 
6.30 + Marcelego i Aleksandrę Grabowskich (Gr. 
27).
6.30 + Wandę Lech (Gr. 27).
7.00 + Tadeusza Truszkowskiego (im.) i Tadeusza 
Bergiela.
7.00 + Mariana Bijocha (Gr. 27).
8.30 + Tadeusza, Andrzeja i Stanisława Frelkow.
18.30 + Waldemara Kowalczyka (6 r. śm.)
+ Jadwigę i Tadeusza Wojtaszewskich, Cr. Wojta-
szewskich i Kabińskich.
Piątek 28.10. – ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZY-
MONA I JUDY TADEUSZA
6.30 + Wandę Lech (Gr. 28).
6.30 + Szczepana Chełstowskiego (11 r. śm.) i 
jego R-ców oraz Aleksandrę i Tadeusza Masnych.
7.00 + Marcelego i Aleksandrę Grabowskich (Gr. 
28).
7.00 + Mariana Bijocha (Gr. 28).
7.00 + Tadeusza Gomaoraka (im.).
7.00 + Tadeusza i Danutę Miłodrowskich.
8.30 + Józefę Kozłowską.
18.00 + Annę i Tadeusza Wolińskich.
Sobota 29.10. 
6.30 + Marcelego i Aleksandrę Grabowskich (Gr. 
29).
6.30 +Stanisława Jesiotra (1 r. śm.).
7.00 + Wandę Lech (Gr. 29).
7.00 + Mariana Bijocha (Gr. 29).
7.00 + Stanisława (10 r. śm.) i Julię Mazurków.
8.30 + Euzebię Domańską (im.), Adolfinę, Emilia-
na, Celestynę, Ludwika i Seweryna Domańskich.
14.30 Ślub: Maciej Grzegorczyk – Katarzyna Smo-
lińska.
15.30 Ślub: Krzysztof Naki – Agnieszka Żaczek.
16.30 Ślub: Łukasz Urbański – Anna Żabicka.
18.00 + Helenę i Józefa Pawłowskich, Genowefę, 
Mariana i Zdzisław Oleszkiewiczów, Cr. Pawłow-
skich, Oleszkiewiczów, Nojszewskich i Borkow-
skich.
Niedziela 30.10. – 31 niedziela zwykła 
7.00 + Mariana Bijocha (Gr. 30).
+ Marcelego i Aleksandrę Grabowskich (Gr. 30).
8.30 + Tadeusza Soszyńskiego (im.) i jego Rodzi-
ców.
10.00 + Mieczysława Cygana (17 r. śm.).



11.30 + Eugeniusza Wojnarskiego.
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII 
O potrzebne łaski dla Magdaleny Merty w jej mi-
sji.
18.00 + Apolonię i Alojzego Szewczyków, Cr. 
Szewczyków i Paprzyckich.
20.00 + Wandę Lech (Gr. 30).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
wZapraszamy modlitwy różańcowej w naszym 

kościele codziennie o godz. 17.15. 

wDzisiaj po Mszy św. o 1130 spotkanie dla ro-
dziców i dzieci kl. III, przed Rocznica I Kom. Św.

wRównież dzisiaj w ramach obchodów litur-
gicznego wspomnienia bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki po Mszy św. o godz. 18.00 (czyli ok. godz. 
19.00) odbędzie się wieczór słowno – muzyczny 
poświęcony temu kapłanowi - męczennikowi. 
Wystąpią: Dorota Choszczyk, Marek Bogucki, 
Jarosław Kopaczewski oraz chór parafii Matki 
Bożej Dobrej Rady w Miedzeszynie. Serdecznie 
wszystkich zapraszamy.

wW tych dniach w sposób szczególny pamięta-
my też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta bę-
dzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary 
w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do 
wieczności. Z wdzięczności za trud ich codzien-
nego życia i poświęcenie dla nas,  za wszelkie 
dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im 
dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świę-
tej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty  i zapalone 
na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co 
jest cenne  w oczach Boga. W obliczu śmierci i 
tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posłu-
giwać się pustymi słowami i gestami.

wPrzypominamy też, dbając o wygląd grobów 
rodzinnych, zadbajmy jednocześnie o czystość 
na całym cmentarzu. Uporządkowania grobów 
nie odkładajmy „na ostatnią chwilę”. Wrzucajmy 
śmieci do postawionych pojemników.

wNie na wszystkich nagrobkach można od-
czytać napisy, dlatego prosimy opiekunów gro-
bów 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 kie-
dyś wykupił. Przypominamy też, że co 20 lat 
trzeba wnosić opłatę za korzystanie z infrastruk-
tury cmentarza. Wzrastające koszty utrzymania 
cmentarza (głównie wywozu śmieci) zmuszają 
nas do przypominania o tej zasadzie, obowiązu-
jącej na wszystkich cmentarzach. 

wW Uroczystość Wszystkich Świętych na na-
szym cmentarzu grzebalnym odprawi Mszę św. 
o godz. 13.00 i poprowadzi procesję abp Henryk 
Hoser, biskup Warszawsko – Praski. To dla nas 
zaszczyt i radość, że Ordynariusz naszej diecezji 
będzie modlił się na józefowskim cmentarzu, nad 
grobami naszych bliskich. 

wWypominki za zmarłych będą zapisywać kle-
rycy na cmentarzu w niedzielę 30 października i 
1 listopada. Można je również zapisywać w za-
krystii lub kancelarii. 

W tym tygodniu patronują nam: 
28 X - świętych Apostołów Szymona i Judy Ta-

deusza. Zapatrzeni w ich świadectwo, będziemy 
prosić Boga o tak samo silną wiarę. Na chrzcie 
świętym prawdziwie staliśmy się dziećmi Boży-
mi. Zatem nieustannie powinniśmy kroczyć z Je-
zusem, całkowicie oddać Mu siebie, stosownie 
do obranego stanu i życiowej drogi. 

Niedziela Misyjna
Dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się Tydzień 

Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjona-
rzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby 
mogli oni skutecznie wypełniać swoje powoła-
nie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które 
wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To 
stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że 
do istoty życia Kościoła należy powołanie misyj-
ne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam 
też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różno-
barwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To 
mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów do-
tknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło mi-
syjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także 
składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.



Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
Redakcja Biuletynu: Par. MB Częstochowskiej w Józefowie www.parafiajozefow.pl

Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu 
chrztu powołany jest do bezpośredniego zaan-
gażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii, a 
tym samym przyczyniania się to tego, aby społe-
czeństwo coraz bardziej kierowało się nauką gło-
szoną przez Jezusa Chrystusa. Dzisiaj bardziej 
niż kiedykolwiek widzimy, jak wielka przepaść 
ryzuje się pomiędzy naszym codziennym ży-
ciem, nie wspominając już o ekonomii i polityce, 
a zawartą w Ewangelii Dobrą Nowiną. Pamięta-
my, że naszym celem jest budowanie komunii 
z Bogiem i naszymi braćmi. Jako chrześcijanie 
nie możemy być niekonsekwentni, rozdwojeni. 
Może właśnie te trudne sprawy powinniśmy po-
wierzyć Maryi i omodlić je na różańcu!?

 

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. 

Kiermasz zniczy 
Już dzisiaj, SFCh, zaprasza na 
kiermasz zniczy przy naszym ko-
ściele. Dochód ze sprzedaży zo-

stanie przeznaczony na opłacenie obiadów 
potrzebującym dzieciom ze szkół w Józefo-
wie. Serdecznie zapraszamy.

Muzyka towarzyszy ludzkości od zarania dzie-
jów. Jest najwyższym przejawem ludzkiej inteli-
gencji w wyrażaniu emocji, nic więc dziwnego, 
że śpiew i sztuka muzyczna, o czym świadczą  
zachowane dokumenty, zawsze znajdowały za-
stosowanie w obrzędach religijnych dla oddania 
czci, a także w celu przyozdobienia i uwznio-
ślenia samej ceremonii.. Św. Augustyn pisał: „ 
Muzyka, to jest umiejętność czyli zmysł dobrego 
śpiewania, z łaskawości Bożej udzielona została 
śmiertelnikom, posiadającym rozumną duszę w 
celu pociągnięcia ich do wzniosłych rzeczy”. W 
obrzędach liturgii Kościoła tradycje muzyczne 
stanowią skarbiec nieocenionej wartości. Cześć 
oddawana Bogu była, jest i będzie natchnieniem 
całych rzesz kompozytorów muzyki oratoryjnej 
i kantatowej. Czynny udział w wykonywaniu 
utworów muzycznych podczas uroczystości ko-
ścielnych jest przywilejem i zaszczytem. Zupeł-
nie szczególną rolę w kontekście działalności 
muzycznej odgrywają chóry parafialne. Chór w 
swojej istocie jednoczy parafian we wspólnym 
celu oddania hołdu Stwórcy i równocześnie przy-
czynienia się do podniesienia rangi uroczystości 
przez staranne przygotowanie oprawy muzycz-
nej. W tym wypadku oczekiwania parafian doty-
czące jakości tego co słychać, nie sposób oddzie-
lić od własnego zaangażowania w prace chóru. 
Najlepszym przejawem troski o jakość doznań 
estetycznych jest własny czynny udział w śpie-

Zapraszamy na próby Schli i Chóru 
p. Bogumił – środa, g. 19.00 sala
dzieci – niedziela, g. 10.30 sala
p. Aleksander – środa, g. 19.00 kościół

wie w zespole chóru. Aby przygotować zespół do 
publicznego wykonania, potrzeba pewnej ilości 
spotkań, które z pewnością przynoszą efekty, bez 
nadmiernej uciążliwości dla uczestników. Warto 
więc poświęcić odrobinę czasu na obecność na 
próbach, by satysfakcja z przeżycia religijnego 
i muzycznego była pełniejsza. Chór w naszej 
parafii od wielu lat pełni tę zaszczytną misję 
podczas uroczystości kościelnych. Wszystkich 
zatem, komu zależy na wspólnym przeżywaniu 
Bożej Chwały w naszym gronie zapraszam na 
próby Chóru we środy po Mszy św. wieczornej 
do sali katechetycznej na plebanii.

Bogumił Godlewski - organista


