


Pn Iz 2,1-5 Ps 122 Mt 8,5-11  /Wt Iz 11,1-
10 Ps 72 Łk 10,21-24 /Śr Rz 10,9-18 Ps 
19 Mt 4,18-22 /Cz Iz 26,1-6 Ps 118 Mt 
7,21.24-27 /Pt Iz 29,17-24 Ps 27 Mt 9,27-
31 /So Iz 30,19-21.23-26 Ps 147 Mt 9,35-
10,1.5.6-8 /Ndz Iz 40,1-5.9-11 Ps 85 2 P 
3,8-14 Mk 1,1-8. 

INTENCJE MSZALNE
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 + Jacka Mączyńskiego.
Poniedziałek 28.11. 
6.30 + Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich 
(Gr. 28).
6.30 + Krystynę Zgirską (Gr. 28).
6.30 + Tadeusza Bergiela i Tadeusza Truszkow-
skiego (im.).
6.30 + Bogusława Banaszka (mies. po śm.).
8.30 + Zdzisława Raka (14 r. śm.).
18.00 + Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię 
Olejniczak (Gr. 28).
Wtorek 29.11. 
6.30 + Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich 
(Gr. 29).
6.30 + Krystynę Zgirską (Gr. 29).
6.30 + Rafała Bogusza (mies. po pog.).
6.30 + Felicję, Piotra i Zygmunta Piotrowiczów.
8.30 O łaskę zdrowia dla Henryka Janika.
18.00 + Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię 
Olejniczak (Gr. 29).
Środa 30.11. – ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
6.30 + Krystynę Zgirską (Gr. 30).

6.30 + Kazimierza i Mariannę Toczyłowskich 
(Gr. 30).
6.30 + Andrzeja Matusika.
6.30 + Helenę i Cr. Kozaków.
8.30 + Stanisławę Wolską-Rzewuską i Julię Olej-
niczak (Gr. 30).
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Andrzeja i Władysława Jarząbków oraz Ka-
tarzynę, Józefa i Henryka; Zofię, Józefa, Tade-
usza, Irenę i Cr. Kropiewnickich, Jabłońskich i 
Łupińskich. + Andrzeja Strupiechowskiego. + 
Stanisławę Salwa (mies. po pog.).
Czwartek 1.12. 
6.30  + Marka Gawryjołka (Gr. 1).
6.30  + Andrzeja Kozłowskiego (Gr. 1).
6.30 + Krystiana Stochowskiego (Gr. 1).
8.30 + Stanisława Sijkę.
18.00 + Barbarę i Edwarda Targońskich, Halinę, 
Czesławę i Bronisława Krasuskich.
Piątek 2.12. 
6.30  + Marka Gawryjołka (Gr. 2).
6.30  + Andrzeja Kozłowskiego (Gr. 2).
6.30 + Krystiana Stochowskiego (Gr. 2).
6.30 Dz-bł. Cr. Zakrzewskich z prośbą o dalsze 
bł. Boże dla rodziców i dzieci.
8.30 + Jacka Mołotkiewicza (9 r. śm.) i Leokadię 
Rosłaonek.
18.00 ZBIOROWA
+ Scholastykę Przywóska. + Krystynę Mauer. + 
Mariana Sierotę (30 r. śm.) i Jana Zawadkę.
Sobota 3.12. – Św. Franciszka Ksawerego, 
prezbitera
6.30  + Marka Gawryjołka (Gr. 3).
6.30  + Andrzeja Kozłowskiego (Gr. 3).
6.30 + Krystiana Stochowskiego (Gr. 3).
6.30 Dz.-bł. Jadwigi Marii Stępkowskiej z prośbą 
o dalsze bł. Boże.
8.30 + Wandę Lech.
18.00 ZBIOROWA
Dz.-bł. w r. urodzin Jadwigi.
+ Michała Rutę (ur.).
Niedziela 4.12. – 2 Niedziela Adwentu
7.00  + Marka Gawryjołka (Gr. 4).
+ Andrzeja Kozłowskiego (Gr. 4).
+ Krystiana Stochowskiego (Gr. 4).



8.30  + Józefę Pielak.
10.00 + Mieczysława Olaka (10 r. śm.), Katarzy-
nę i Piotra Kosickich, Cr. Taobiaszów.
11.30 + Stanisława i Katarzynę Auguścińskich i 
ich rodziców oraz Barbarę Auguścińską.
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII 
Dz.-bł. w r. chrztu Barbary z prośbą o bł. Boże 
dla Cr.
18.00 + Zdzisława Frankowskiego (im.).
20.00 + Barbarę Nowicką (im.).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
wZachęcamy do licznego udziału w ro-

ratach, odprawianych codziennie od ponie-
działku do soboty o godz. 6.30 rano. Przy-
chodzimy na nie ze świecami opatrzonymi 
lampionami (również dorośli); pomóżmy 
dzieciom wziąć udział w Roratach. Pamię-
tajmy: Roraty zaczynamy już jutro o godz. 
6.30. Pamiętajmy o wsparciu wszystkich 
potrzebujących, zwłaszcza dzieci z biednych 
rodzin, osób starszych, samotnych, choćby 
przez zakup świec Caritasu, które są już do 
nabycia w naszym kiosku. Zachęcamy też do 
odprawienia nowenny do Dzieciątka Jezus w 
dniach do 16 do 24 grudnia albo w okresie 
Bożego Narodzenia. W okresie adwentu nie 
będzie Mszy św. o godz. 7.00. Od poniedział-
ku do soboty Msze św. w tym okresie będą 
więc codziennie odprawiane o godz. 6.30 
(roraty), 8.30 i 18.00.

wDzisiaj po Mszach św. święcimy opłatki 
– to ważny znak więzi jaka powinna być mię-
dzy Wieczerzą Wigilijną w naszych domach, 
a ołtarzem w kościele parafialnym. Dlatego 
opłatki kupowane na bazarach i w marketach 
jako tzw. „pieczywo świąteczne” nie mają tej 
duchowej wartości. Do opłatków jak co roku 
dołączamy życzenia świąteczne od księży 
naszej parafii oraz szereg informacji, m.in. 
program rekolekcji Adwentowych oraz pro-
gram poświątecznej wizyty duszpasterskiej w 
naszej parafii. Mamy nadzieję, że pozwoli to 

tak zaplanować czas, by można było przyjąć 
wizytę kolędową księdza. Od dzisiaj opłatki 
można nabyć w kiosku parafialnym, w zakry-
stii lub w kancelarii.

wDzisiaj katecheza dla rodziców i dzieci kl. 
III po Mszy św. o 11:30.

wW tym tygodniu przypada pierwszy 
czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobo-
ta miesiąca. W piątek dodatkowa Msza św. 
o godz. 16.30, a spowiedź po południu od 
godz. 16.00.

wZa tydzień z racji I niedzieli miesiąca po 
Mszy św. o godz. 13.00 wystawienie Najśw. 
Sakramentu i Adoracja, a po niej spotkanie 
Kół Żywego Różańca. Również o godz. 17.00 
konferencja dla rodziców prze chrztem dziec-
ka.

wW niedzielę za tydzień po Mszach św. 
przed kościołami w całej Polsce, a więc i u 
nas odbędzie się zbiórka do puszek na po-
moc dla Kościoła na wschodzie. 

w17 grudnia (sobota) organizujemy wy-
jazd do Seminarium Duchownego naszej die-
cezji, na sztukę teatralną, wystawianą przez 
kleryków trzeciego roku. Koszt: 10zł. Zapisy 
w zakrystii i kancelarii. 

W tym tygodniu patronować będą: 
- 30 listopada – święty Andrzej. Tradycja 
mówi, że ewangelizował tereny, na których 
dziś dominuje prawosławie. Miał dar zbliża-
nia ludzi do Jezusa; został ukrzyżowany na 
wyspie Patras w Grecji;
- 2 grudnia – błogosławiony Rafał Chyliński 
(1694-1741), oficer, później franciszkanin, 
spowiednik, znakomity kaznodzieja i opiekun 
ubogich; 
- 3 grudnia – święty Franciszek Ksawery 
(1506-1552), misjonarz Indii, Japonii i Chin. 
Polecajmy jego orędownictwu tamtejszy 
Kościół, aby mógł rozwijać się w prawdzi-
wej wolności. Jest to też święto patronalne 
Papieskiej Unii Misyjnej. Wykorzystajmy ten 



Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
Redakcja Biuletynu: Par. MB Czňstochowskiej w J·zefowie www.paraýajozefow.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

dzień, by lepiej poznać pracę misjonarzy oraz 
wesprzeć ich modlitwą i pomocą materialną.

*******

Rozpoczynamy dziś nowy 
rok liturgiczny. W Kościele w Pol-
sce będziemy go przeżywać pod hasłem 
„Kościół naszym domem”. Jest to dru-
gi rok trzyletniego cyklu formacyjnego 
„Kościół domem i szkołą komu-
nii”. 

Jednocześnie wchodzimy w okres 
Adwentu. Można go podzielić na dwie 
części: najpierw kieruje naszą uwagę na 
powtórne przyjście Chrystusa na końcu 
czasów, a następnie przygotowuje nas do 
świąt Bożego Narodzenia, podczas któ-
rych czcimy pierwsze przyjście Chrystusa 
między ludzi. Jest to więc czas świętego 
i radosnego oczekiwania. Niech to bę-
dzie dla nas czas religijnego skupienia, 
medytacji, pokuty. Modlitwy, umartwie-
nia, wyrzeczenia, rezygnacja z hucznych 
wesel i zabaw niech pomnażają duchowy 
skarb Kościoła i będą wyrazem nasze-
go oczekiwania na przyjście Pana. Ze 
szczególną uwagą wpatrujmy się w Ma-
ryję, która jest najpiękniejszym wzorem 
adwentowego oczekiwania na przyjście 
Odkupiciela. Podczas Mszy Świętych Ro-
ratnich będzie Ją symbolizowała zapalo-
na świeca. Starajmy się naśladować Jej 
bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie 
Bogu i ludziom. 

---------------------------------------------------
Zapraszamy na pielgrzymkę auto-

karową do Sanktuariów Francji (Lourdes, 
Paray-le-Monial, La Salette) oraz wielu in-
nych miejsc, w dniach 20-29 kwietnia 2012 
r. Więcej 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


