


INTENCJE MSZALNE
Niedziela 13.11. – 33 niedziela zwykła 
7.00 + Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich 
(Gr. 13).
+ Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię Olejni-
czak (Gr. 13).
8.30 Dz-bł. w 80 r. urodzin Kazimierza Ro-
słonka 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).
Poniedziałek 14.11. 
6.30 + Michała Kobylińskiego.
6.30 + Krystynę Zgirską (Gr. 7).
7.00 + Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię 
Olejniczak (Gr. 14).
7.00 + Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich 
(Gr. 14).
7.00 + R-ców Kazimierę i Stefana Muranowi-
czów.
8.30 + Annę i Michałaa Gyurkovich i Cr.
18.00 + Weronikę Malinowską-Wisłowska, Cr. 
Malinowskich, Borkowskich i Wisłowskich.
Wtorek 15.11. 
6.30 + Michała Kobylińskiego.
6.30 + Krystynę Zgirską (Gr. 15).
7.00 + Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię 
Olejniczak (Gr. 15).
7.00 + Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich 
(Gr. 15).
8.30 + Lucynę Winiarek, o miłosierdzie Boże.
18.00 + Jana, Janinę, Mariannę Kondejów, 
Helenę Kowalczyk.
Środa 16.11. – Najśw. Maryi Panny Ostro-
bramskiej, Matki Miłosierdzia
6.30 + Krystynę Zgirską (Gr. 16).
6.30 + Michała Kobylińskiego.
7.00 + Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię 
Olejniczak (Gr. 16).
7.00 + Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich 

(Gr. 16).
8.30 + Rafała Bogusza (od babci z rodziną)
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. Bronisławy, Krzysztofa, Klary i Marty. 
Dz.-bł. Marii i Kazimierza oraz Syna. Dz.-bł. 
Łukasza z rodziną. 
Dz.-bł. Macieja, Marcina i Kacpra i ich rodzin z 
prośbą o wszelki łaski i opiekę MB.
+ Cecylię, Jana, Zdzisława Michalaków, Cecy-
lię i Adolfa Walkiewiczów, Małgorzatę Wasąż-
nik, Kazimierę i Mieczysława Archutowskich.
Czwartek 17.11. – Św. Elżbiety Węgierskiej, 
zakonnicy
6.30 + Krystynę Zgirską (Gr. 17).
7.00 + Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię 
Olejniczak (Gr. 17).
7.00 + Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich 
(Gr. 17).
7.00 + Grzegorza i Zofię Kisielów.
8.30 + Ewę i :Leszka Wojtyrów.
18.30 + Bronisławę Zajdler (1 r. śm.)
Piątek 18.11. – Bł. Karoliny Kózkówny, dzie-
wicy i męczennicy
6.30 + Krystynę Zgirską (Gr. 18).
6.30 + Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich 
(Gr. 18).
7.00 + Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię 
Olejniczak (Gr. 18).
7.00 + Mariana Zuchniaka (mies. po śm.)
8.30 + Halinę Dominowską (3 r. Sm.)
8.30 Dz.-bł. w 65 r. ślubu Juliana i Heleny Ka-
sprzaków z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i 
ich dzieci z rodzinami.
18.00 + Helenę i Wiesława Polów, Czesława 
i Andrzeja Brzezińskich, Cr. Polów i Brzeziń-
skich.
Sobota 19.11. – Bł. Salomei, zakonnicy
6.30 + Krystynę Zgirską (Gr. 19).
6.30 + Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich 
(Gr. 19).
6.30 + Ks. Sławomira Wielgolewskigo (3 r. 
śm.), Henryka i Leokadię Parzyszków, Kazi-
mierza Jobdę.
7.00 + Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię 
Olejniczak (Gr. 19).
7.00 + Danutę (4 r. śm.) i Tadeusza Miłodrow-



skich.
7.00 + Marię Pawłowską (7 r. śm.), Paulinę, 
Tomasza i Zygmunta Siwaków.
8.30 + Mariannę Cieślak.
18.00 + Aniele i Bolesława Mańkowkich ich 
rodziców i rodzeństwo.
Niedziela 20.11. – 34 niedziela zwykła - JE-
ZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIA-
TA
7.00 +Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich 
(Gr. 20).
+ Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię Olejni-
czak (Gr. 20).
+ Krystynę Zgirską (Gr. 20).
8.30 + Cecylię Nowak (3 r. śm.), Halinę Mał-
kowską, Kazimierę i Aleksandra Piekarskich.
10.00 Dz.-bł. w 7 r. urodzi Patryka Grobla z 
prośbą o bł. Boże.
11.30 + Jadwigę (25 r. śm.) Jana, Henryka 
Hamerskich.
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII 
+ Cr. Przepiórków.
18.00 + Leokadię i Romana (40 r. śm.) Kwiat-
kowskich oraz ich rodziców.
20.00 + Stanisława, Franciszkę i Stanisławę 
Wołochów.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

wDzisiaj gościmy w naszej parafii o. Mau-
rycego z Zakonu Ojców Dominikanów, który 
głosi kazania.

w19 listopada (sobota) w katedrze War-
szawsko-Praskiej o godz. 11:00 zostanie 
konsekrowany podczas uroczystej Mszy św. 
nowy biskup pomocniczy naszej diecezji, ks. 
Marek Solarczyk.

wZapraszamy dzieci, które chcą uczestni-
czyć w Róży Różańcowej i zobowiązać się 
do modlitwy przez cały rok za misje i misjo-
narzy. 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.

wZa tydzień Niedziela Seminaryjna

wKatecheza dla rodziców i dzieci kl. II 
przed I Komunią w przyszłą niedzielę (20 
listopada) po Mszy św. 0 11:30

wPrzypominamy, że w naszym kościele 
w każdy piątek od godz. 17.00 do Mszy św. 
o godz. 18.00 trwa Adoracja Najśw. Sakra-
mentu. Jest to okazja do trwania i modlitwy 
w ciszy przed Chrystusem Eucharystycz-
nym 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.

wZapraszamy do udziału w pielgrzymce 
autokarowej do Sanktuariów Francji (Lour-
des, Paray-le-Monial, La Salette) oraz wie-
lu innych miejsc, w dniach 20-29 kwietnia 
2012r. Więcej informacji na stronie interne-
towej naszej parafii, na plakacie przy wyjściu 
z kościoła i u ks. Pawła. 

Dziś przy naszym kościele piknik patrio-
tyczno – historyczny od godz. 11.00 do 
15.00. O godzinie 13.00 zostanie odprawio-
na Msza Święta pod przewodnictwem Ks. płk 
Sławomira Żarskiego. Po Mszy Św. nastąpi 
odsłonięcie obelisku poświęconego pamięci 
oficerom Wojska Polskiego poległym w Ka-
tyniu oraz ofiarom Katastrofy Smoleńskiej. 
Zapraszamy!



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

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. 

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

 

Co to są tak zwane 
Msze gregoriańskie i skąd wziął 
się zwyczaj ich celebrowania?
Zgodnie z nauczaniem Kościoła „Grego-

rianką” nazywa się trzydzieści Mszy Świę-
tych odprawianych w intencji jednego zmar-
łego, w ciągu kolejnych trzydziestu dni. 

Powstanie Mszy gregoriańskich bezpo-
średnio wiąże się z papieżem Grzegorzem 
Wielkim, który obejmował Stolicę Piotrową w 
latach 590 - 604. Zanim Grzegorz został wy-
brany na papieża był przełożonym założonej 
przez siebie w roku 575 wspólnoty zakonnej, 
która swą siedzibę miała na wzgórzu Celio 
w Rzymie. Był to rodzinny dom Grzegorza. 
Zgromadzoną wokół siebie wspólnotę oparł 
na regule benedyktyńskiej, która domagała 
się od mnichów modlitwy, pracy i dobrowol-
nego ubóstwa. Pewnego dnia zdarzyło się, 
że w celi zmarłego mnicha o imieniu Justus 
znaleziono trzy złote monety, których po-
siadanie sprzeciwiało się regule zakonnej. 
Grzegorz chciał pomóc zmarłemu Justuso-
wi oczyścić się po śmierci z popełnionego 
grzechu i w związku z tym polecił odprawie-
nie za niego trzydziestu Mszy. W dziele św. 
Grzegorza zatytułowanym „Dialogi” znajdu-
jemy treść polecenia przekazanego przez 
Świętego przeorowi klasztoru: „Postaraj się, 
aby począwszy od dziś przez dni trzydzieści 
składana była w jego intencji ofiara. Niech 
nie będzie dnia, w którym nie ofiarowano 
by zbawczej hostii w intencji odpuszczenia 
jego win”. Każdego dnia miała być więc od-
prawiana jedna Msza św. w jego intencji. Po 
trzydziestu dniach zmarły Justus ukazał się 
w nocy swojemu bratu, Kopiozjuszowi, mó-
wiąc, że został uwolniony od wszelkiej kary. 
Kopiozjusz wcześniej nic nie wiedział o od-
prawianych Mszach Świętych i gdy później 
ujawnił treść swojego widzenia, pozostali 
współbracia doszli do wniosku, że nastąpiło 
ono w trzydziestym dniu, kiedy odprawiano 
Eucharystie za zmarłego Justusa. Był to 

wyraźny znak, że Msze Święte odprawiane 
przez trzydzieści dni bez przerwy odniosły 
oczekiwany skutek. Natomiast Grzegorz 
uznał wtedy, że ofiara Mszy Świętej poma-
ga osobom potrzebującym oczyszczenia po 
śmierci.

Bardzo szybko pod wpływem wielkiego 
autorytetu Grzegorza, późniejszego papieża, 
zwyczaj odprawiania trzydziestu Mszy Świę-
tych za osobę zmarłą zyskiwał swoje miejsce 
w praktyce religijnej najpierw Rzymu, a potem 
także innych miejscowości. W Europie zwy-
czaj odprawiania „Gregorianek” rozprzestrze-
niał się stopniowo, począwszy od VIII wieku, 
najpierw w klasztorach, potem także w innych 
kościołach. Początkowo Stolica Apostolska 
zaaprobowała Msze gregoriańskie pośred-
nio, czyli milcząco, a później bezpośrednio, 
wydając odpowiednie dokumenty. cdn.


