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PIERWSZE CZYTANIE Ez 34,11–12.15–17 
Chrystus zna swoje owce
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
To mówi Pan Bóg: „Oto Ja sam będę szukał 
moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pa-
sterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy 
gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, 
tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwol-
nię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozpro-
szyły w dni ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł 
moje owce i Ja sam będę je układał na lego-
wisko, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam, 
zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną 
opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę 
ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie”. Do was 
zaś, owce moje, to mówi Pan Bóg: „Oto Ja osą-
dzę poszczególne owce, barany i kozły”.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 23
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 15,20–26.28 
Królestwo Boże
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian
Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierw-
szy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bo-
wiem przez człowieka przyszła śmierć, przez 
człowieka też dokona się zmartwychwstanie. 
I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w 
Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każ-
dy według własnej kolejności. Chrystus jako 
pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, 
w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi ko-
niec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i 
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gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i 
Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż po-
łoży wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. 
Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A 
gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy 
i sam Syn zostanie poddany Temu, który Syno-
wi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we 
wszystkich. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Mt 25,31–46 
Chrystus będzie sądził z uczynków miłości
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn 
Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy 
aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim 
tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed 
Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych 
od drugich, jak pasterz oddziela owce od ko-
złów. Owce postawi po prawej, a kozły po 
swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król 
do tych po prawej stronie: »Pójdźcie, błogo-
sławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie 
królestwo, przygotowane wam od założenia 
świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; 
byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem 
przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, 
a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwie-
dziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszli-
ście do Mnie«. Wówczas zapytają sprawiedli-
wi: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i 
nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy 
Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i 
przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy 
Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w 
więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?«. Król im 
odpowie: »Zaprawdę powiadam wam: Wszyst-



ko, co uczyniliście jednemu z tych braci mo-
ich najmniejszych, Mnieście uczynili«. Wtedy 
odezwie się i do tych po lewej stronie: »Idźcie 
precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, 
przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem 
głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragnio-
ny, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a 
nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przy-
odzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, 
a nie odwiedziliście mnie«. Wówczas zapytają i 
ci: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo 
spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, 
kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłuży-
liśmy Tobie?«. Wtedy odpowie im: »Zaprawdę 
powiadam wam: Wszystko, czego nie uczynili-
ście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i 
Mnie nie uczynili«. I pójdą ci na mękę wiecz-
ną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”. Oto 
słowo Pańskie.

Pn Dn 1,1-6.8-20 Dn 3 Mt 24,42a.44 /Wt 
Dn 2,31-45 Dn 3 Łk 21,5-11 /Śr Dn 5,1-
6.13-14.16-17.23-28 Dn 3 Łk 21,12-19 /Cz 
Dn 6,12-28 Dn 3 Łk 21,20-28 /Pt Dn 7,2-14 
Dn 3 Łk 21,29-33 /So Dn 7,15-27 Dn 3 Łk 
21,34-36 /Ndz Iz 63,16b-17. 19b; 64, 3-7 
Ps 80 1 Kor 1,3-9 Mk 13,33-37. 

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 20.11. – 34 niedziela zwykła - JEZU-
SA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
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 Małkow-
ską, Kazimierę i Aleksandra Piekarskich.
10.00 Dz.-bł. w 7 r. urodzi Patryka Grobla z proś-
bą o bł. Boże.
11.30 + Jadwigę (25 r. śm.) Jana, Henryka Ha-
merskich.

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 Wo-
łochów.
Poniedziałek 21.11. – Ofiarowanie Najśw. Ma-
ryi Panny
6.30 +Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich (Gr. 
21).
6.30 + Krystynę Zgirską (Gr. 21).
7.00 + Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię Olej-
niczak (Gr. 21).
7.00 + Wiesława Kalinowskiego (im.).
7.00 + Helenę Mazur (mies. po śm.).
8.30 + Ewę i Leszka Wojtyrów.
18.00 + Eugeniusza (6 r. śm.) i Władysłąwa Ru-
saków, Bolesława Dąbrowę.
Wtorek 22.11. – Św. Cecylii, dziewicy i mę-
czennicy
6.30 +Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich (Gr. 
22).
6.30 + Krystynę Zgirską (Gr. 22).
6.30 + Janinę i Bonifacego Waśkiewiczów.
7.00 + Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię Olej-
niczak (Gr. 22).
7.00 + Piotra Grzmila (mies. po śm.).
7.00 Łukasza Szymańskiego (mies. po śm.).
8.30 + Ewę i Leszka Wojtyrów.
18.00 + Michała, Antoninę, Tadeusza i Ryszarda 
Molaków, Krzysztofa i Józefa Borzymowskich, 
Ryszarda i Włodzimierza Kowalewiczów.
Środa 23.11. 
6.30 + Krystynę Zgirską (Gr. 23).
6.30 +Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich (Gr. 
23).
6.30 +Krystiana Stachowskiego (mies. po śm.).
7.00 + Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię Olej-
niczak (Gr. 23).
7.00 + Kazimierza i Marię Strzeleckich.
7.00 + Leokadię (2 r. śm.) i Zdzisława Sońtów.
8.30 + Ewę i Leszka Wojtyrów.
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. w 25 r. ślubu Piotra i Moniki Pośpiechów 



z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i Cr.
+ Piotra Pleskota. + Edwarda Wymysłowskiego 
(1 r. śm.). + Tadeusza Kruka (20 r. śm.), Wojcie-
cha Strzeleckiego i Tadeusza Kawkę. + Janinę 
(ur.) i Stanisława Dąbrowskich. + Marię, Stani-
sława, Leszka, Leopolda Karwatowiczów, Jana 
Paziewskiego.
Czwartek 24.11. – Św. męcz. Andrzeja Dung-
Lac, prezb. i Tow.
6.30 + Krystynę Zgirską (Gr. 24).
6.30 +Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich (Gr. 
24).
7.00 + Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię Olej-
niczak (Gr. 24).
7.00 + Bronisławę, Piotra i Henryka Sobieszu-
ków.
7.00 Za Ojczyznę przez wstawiennictwo dusz 
czyśćcowych szczególnie kapłańskich.
8.30 + Marię i Józefa Grodzkich.
18.00 + Janinę i Feliksa Sochackich.
Piątek 25.11. 
6.30 + Krystynę Zgirską (Gr. 25).
6.30 + Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich 
(Gr. 25).
6.30 +Emilię Bzdziuch (mies. po pog.).
7.00 + Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię Olej-
niczak (Gr. 25).
7.00 + Danutę Pieńkowską (mies. po pog.).
8.30 Dz.-bł. w rocznicę Chrztu Aleksandry.
18.00 + Leokadię Rosłonek (7 r. Sm.) i Jacka 
Mołotkiewicza.
Sobota 26.11. 
6.30 + Krystynę Zgirską (Gr. 26).
6.30 + Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich 
(Gr. 26).
6.30 + Edmunda Wardowskiego (mies. po śm.).
7.00 + Mieczysława Ćwieka (2 r. śm.), Wojciecha 
Wachnika (6 mies. po śm.), Janinę Drela, Geno-
wefę i Jacka Marków.
7.00 + Jana Piętkę.
8.30 + Edwarda (15 r. śm.), Mariannę, Jana Ka-
niewskich, Henryka Jaronia.
18.00 + Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię 
Olejniczak (Gr. 26).

Niedziela 27.11. – 1 Niedziela Adwentu
7.00 + Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich 
(Gr. 27).
+ Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię Olejni-
czak (Gr. 27).
+ Krystynę Zgirską (Gr. 27).
8.30 + Sławomira Józefa, Janinę i cr. Baranów.
10.00 + Helenę i Piotra Hładuniów.
11.30 + Mariana Chojnackiego Cr. Chojnackich 
i Goźlińskich.
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII 
+ Mariana Hołuba
18.00 + Helenę (24 r. śm.), Zofię, Władysława, 
Krystynę i Jerzego z rodz. Szczypków.
20.00. 

Ogłoszenia duszpasterskie
wDzisiaj uroczystość Jezusa Chrystusa 

Króla Wszechświata. 

- Po Mszy św. o godz. 13.00 podziękujemy 
Bogu za miniony Rok Kościelny - odbędzie 
się wystawienie Najśw. Sakramentu i odmó-
wimy Litanię do Serca Pana Jezusa oraz Akt 
poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Chry-
stusowi Królowi. Za udział w tym nabożeń-
stwie możemy uzyskać odpust zupełny pod 
zwykłymi warunkami.

- Jest to u nas Niedziela Seminaryjna. Go-
ścimy kleryków naszego Warszawsko – Pra-
skiego Seminarium Duchownego.

- Katecheza dla rodziców i dzieci kl. II po 
Mszy św. o godz. 11:30

w20 listopada o godz. o godz. 17.00 ko-
lejna Samochodowa Randka Małżeńska. 
Jest to akcja ogólnopolska, a w naszym re-
jonie można w niej uczestniczyć w dolnym 
kościele p.w. św. Maksymiliana w Józefowie 
- Błotach. Więcej na www.randkamalzenska.
pl. 

wSpotkanie Róży Różańcowej Dzieci, 
które pragną zobowiązać się do modlitwy 



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

przez cały rok za misje i misjonarzy, podob-
nie spotkanie Róży Różańcowej Rodziców 
modlących się za dzieci, odbędzie się w nie-
dziele, 20 listopada, o godz. 11:00 w sali na 
plebanii. Więcej informacji na stronie inter-
netowej i u ks. Pawła. Można zapisać się w 
kancelarii lub zakrystii.

wW przyszłą niedzielę rozpoczniemy 
Adwent, czas radosnego przygotowania na 
spotkanie z Panem. W naszej tradycji utrwa-
lił się zwyczaj ustawiania w kościele wieńca 
adwentowego z czterema świecami, symbo-
lizującymi cztery niedziele Adwentu. Posta-
rajmy się o taką dekorację w naszych miesz-
kaniach i domach. Uroczyste Nieszpory na 
rozpoczęcie Adwentu, w sobotę 19 listopada 
o godz. 18:30.

wW niedzielę, 27 listopada katecheza 
dla rodziców i dzieci kl. III po Mszy św. o 
11:30.

W tym tygodniu wspominamy w liturgii:
21 XI – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Pan-
ny;
22 XI – św. Cecylię, patronkę śpiewu kościel-
nego;
24 XI – św. Andrzeja Dung-Lac jego towa-
rzyszy – męczenników wietnamskich z XIX 
wieku.

*******
Kończy się rok liturgiczny, podczas któ-
rego rozważaliśmy tajemnice naszego zba-
wienia, dokonanego przez Jezusa Chrystusa. 
Dziś Kościół stawia nam przed oczy Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata jako Tego, do 
którego ostatecznie wróci całe stworzenie, w 
tym każdy z nas. Pamiętając o celu naszej ży-
ciowej pielgrzymki, zechciejmy być oddany-
mi synami i córkami Króla Wszechświata. 

Zapraszamy na pielgrzymkę auto-
karową do Sanktuariów Francji (Lourdes, 
Paray-le-Monial, La Salette) oraz wielu innych 
miejsc, w dniach 20-29 kwietnia 2012 r. Wię-
cej informacji na stronie internetowej naszej 
parafii, na plakacie przy wyjściu z kościoła i 
u ks. Pawła. 

Adoracja Najśw. Sakramentu:
Pn-śr. – 8.00-8.30

Pt – 17.00-18.00 i możliwość spowiedzi


