INTENCJE MSZALNE

Niedziela 6.11. – 32 niedziela zwykła
7.00 + Krystynę Zgirską (Gr. 6).
+Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich (Gr. 6).
+ Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię Olejniczak (Gr. 6).
8.30 + Mariannę Auguścińską (6 r. śm.).
10.00 + Kazimierę Gąsiorowska i jej rodziców.
11.30 + Stanisława Lubacza (32 r. śm.).
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII
+ Marię Tutaj.
18.00 + Marię Belka (7 r. śm.).
20.00 Dz-bł.. W rocznicę urodzin ks. Dariusza.
Poniedziałek 7.11.
6.30 + Zofię Konowrocką (mies. po pog.).
6.30 + Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich
(Gr. 7).
6.30 + Krystynę Zgirską (Gr. 7).
7.00 + Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię
Olejniczak (Gr. 7).
7.00 + Krzysztofa Kondeja (ur.).
7.00 + Cr. S. Doroty.
8.30 O zażegnanie kryzysu małżeńskiego.
18.00 + Jerzego Michalskiego.
Wtorek 8.11.
6.30 +Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich
(Gr. 8).
6.30 + Krystynę Zgirską (Gr. 8).
7.00 + Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię
Olejniczak (Gr. 8).
7.00 + Cr. S. Reginy
8.30 + Kazimierza, Ryszarda, Stanisława i Macieja; o uzdrowienie międzypokoleniowe oraz
bł. Boże w tej rodzinie.
18.00 + Cr. Latuszków, Królów oraz w czyśćcu
cierpiących.
Środa 9.11. – ROCZNICA POŚWIĘCENIA
BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
6.30 + Krystynę Zgirską (Gr. 9).
6.30 +Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich
(Gr. 9).

7.00 + Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię
Olejniczak (Gr. 9).
7.00 + Cr. S. Magdaleny
8.30 + Jacka Mączyńskiego.
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Antoniego (39 r.śm.), Czesławę (16 r. śm.)
i Andrzeja (9 r. śm.) Zarokczyńskich, Jadwigę
Biedrzycką. + Zofię, Władysława, Kazimierza
Mroczków. + Dariusza Gozdana (28 r. śm.). +
Jadwigę Papis (mies. po śm.). + Michała Kobylińskigo (mies. po śm.).
Czwartek 10.11. – Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
6.30 + Krystynę Zgirską (Gr. 10).
6.30 + Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich
(Gr. 10).
6.30 O łaskę powrotu do zdrowia dla Elżbiety.
7.00 + Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię
Olejniczak (Gr. 10).
7.00 + Eleonorę Marcińczak.
8.30 O bł. Boże dla Izabeli w dniu urodzin.
18.30 + Jana Pleskota (6 r. śm.).
Piątek 11.11. – Św. Marcina z Tours, biskupa - Święto Niepodległości
7.00 + Wiesława Trześniewskiego (11 r. śm.).
7.00 + Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię
Olejniczak (Gr. 11).
7.00 + Krystynę Zgirską (Gr. 11).
7.00 + Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich
(Gr. 11).
8.30 + Stanisława Kordzika (26 r. śm.).
8.30 + Emilię Błachnio (1 r. śm.).
10.00 Za Ojczyznę.
18.00 + Mariannę (2 r. Sm.) i Feliksa i Andrzeja Czaplińskich.
Sobota 12.11. – Św. Jozafata, biskupa i męczennika
6.30 +Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich
(Gr. 12).
7.00 + Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię
Olejniczak (Gr. 12).
7.00 + Krystynę Zgirską (Gr. 12).
7.00 + Tadeusza Bergiela (17 r. śm.).
7.00 O bł. Boże dla Zosi w 1 urodzin.

8.30 + Edwarda, Mariana, Halinę, Benedykta,
Józefę Ciesielskich, Zofię i Michała Wojdów.
18.00 + Jana i Michalinę Frelków, Cr. Frelków
i Piłków.
Niedziela 13.11. – 33 niedziela zwykła
7.00 + Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich
(Gr. 13).
+ Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię Olejniczak (Gr. 13).
8.30 Dz-bł. w 80 r. urodzin Kazimierza Rosłonka z prośbą o bł. Boże.
10.00 + Eugeniusza Kaszyńskiego (5 r. śm.) i
jego rodziców, Jana i Helenę Gajzlerów.
11.30 + Mieczysława Wojdata (17 r. śm.).
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII
+ Józefa Tutaja.
18.00 + Piotra Skowrońskiego (15 r. śm.).
20.00 + Krystynę Zgirską (Gr. 13).

Ogłoszenia duszpasterskie
wDzisiaj I niedziela miesiąca:
po Mszy św. o godz. 13.00 adoracja Najśw.
Sakramentu i spotkanie Kół Żywego Różańca,
o godz. 17.00 w salce na plebani spotkanie
dla rodziców i rodziców chrzestnych przed
chrztem dzieci.
wZapraszamy dzieci, które chcą uczestniczyć w Róży Różańcowej i zobowiązać się do
modlitwy przez cały rok za misje i misjonarzy. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 20
listopada (Niedziela), o godz. 11:00 w salce
na plebanii. Więcej informacji na stronie internetowej i u ks. Pawła. Można zapisać się w
kancelarii lub zakrystii.
wPrzypominamy, że w naszym kościele w
każdy piątek od godz. 17.00 do Mszy św. o
godz. 18.00 trwa Adoracja Najśw. Sakramentu. Jest to okazja do trwania i modlitwy w ciszy przed Chrystusem Eucharystycznym oraz
do spowiedzi. O 17.45 wspólna Koronka do

Miłosierdzia Bożego. Również w czasie prac
kamieniarskich kościele w pon. wt. i śr. Adoracja Najśw. Sakramentu rano w godz. 8.00
– 8.30.
wJeszcze dwa dni, w których możemy
uzyskać odpust zupełny za zmarłych. W tym
celu należy wzbudzić taką intencję, nawiedzić
cmentarz i odmówić modlitwy za zmarłych.
wBóg zapłać rodzinie, która ufundowała
obraz do Kaplicy Patriotyczno – Historycznej
Kaplicy bł. ks. Jerzego.
wDzisiaj ks. Grzegorz Mioduchowski głosi
kazania i zbiera ofiary na tacę na budowę kościoła w Nadmie.
wStowarzyszenie Forum Chrześcijańskie
serdecznie dziękuję każdemu, kto przyczynił się do wsparcia potrzebujących dzieci z
naszego miasta, przez zakup zniczy. Dzięki
zebranym funduszom, wiele dzieci będzie
mogło otrzymać obiady. Bóg zapłać!
wW piątek, 11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości. Pamiętajmy w modlitwach o tych, którzy za Polskę niepodległą
polegli, ale też i o tych, którzy w trudzie budowali i budują jej niepodległy byt. Msze św.
w tym dniu w naszym kościele parafialnym
o godz. 7.00. 8,30 10.00 i 18.00. Główna
Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 10.00.
Zapraszamy na nią wszystkich, zwłaszcza
władze samorządowe, poczty sztandarowe,
organizacje społeczne. Po niej ciekawy program obchodów przygotowała młodzież gimnazjalna. Zapraszamy.

Ogłoszenie Społecznego Komitetu obelisku, który stanie na terenie przykościelnym.
Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w
uroczystości odsłonięcia obelisku poświęconego pamięci oficerom Wojska Polskiego
poległym w Katyniu oraz ofiarom Katastrofy
Smoleńskiej. W intencji poległych w kościele

M.B. Częstochowskiej w Józefowie przy ul.
3-go Maja, w dniu 13.11.2011 o godzinie
13.00 zostanie odprawiona Msza Święta pod
przewodnictwem Ks. płk Sławomira Żarskiego. Po Mszy Św. nastąpi poświęcenie obelisku. W związku z powyższym w niedzielę za
tydzień (6 listopada) będzie zorganizowana
przed kościołem zbiórka na ten szlachetny
cel.
W tym tygodniu w liturgii wspominamy:
9 XI, rocznica poświęcenia bazyliki na Lateranie, czyli kościoła katedralnego papieża,
dlatego też bazylika ta nazywana jest „matką
wszystkich kościołów”;
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), żołnierz
rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął
prowadzić życie mnicha, wreszcie został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca niemęczennik w Kościele Zachodnim (wspomnienie obowiązkowe);
12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup
i męczennik, który nawracał schizmatyków
na Kresach Wschodnich (wspomnienie obowiązkowe).

Dzisiejsza listopadowa niedziela,
jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się
w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym.
On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych.
Tworzymy „wspólnotę świętych” – communio sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone
zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu

i w niebie. Communio sanctorum zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Boga przed Jego tronem jako Kościół
świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary
i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy
siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego,
a przede 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.

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

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