


INTENCJE MSZALNE
Niedziela 22.1. – 3 niedziela zwykła
7.00 + Antoniego Nowaka (Gr. 22).
8.30 + Aleksandrę i Stefana Ornochów (Gr. 22).
10.00 + Mieczysława Lodowskiego i jego rodzi-
ców oraz Cr. Wojdów i Lodowskich.
11.30 + Stefanię i Franciszka Wójcików, Józefę i 
Kazimierza Pyszków.
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII 
Dz.-bł. w 1 r. urodzin Laury Pastuła z prośbą o bł. 
Boże dla Cr.
18.00 + Tadeusza i Janinę Pawłowskich oraz 
Jana Pawłowskiego.
20.00 + Stanisława Witana (Gr. 22).
Poniedziałek 23.01.     
6.30 + Piotra Lipskiego (4 r. śm.).    
7.00 + Antoniego Nowaka (Gr. 23).    
7.00 + Aleksandrę i Stefana Ornochów (Gr. 23). 
8.30 + Stanisława Witana (Gr. 23).    
18.00 + Danutę, Zbigniewa i Małgorzatę Kryk. 
Wtorek 24.01. – Św. Franciszka Salezego, bi-
skupa i doktora Kościoła    
6.30 + Stanisława Witana (Gr. 24).    
7.00 + Antoniego Nowaka (Gr. 24).    
7.00 + Aleksandrę i Stefana Ornochów (Gr. 24). 
8.30 + Feliksę Gruba (w r. śm.).    
18.00 + Andrzeja Bondarewskiego (w 1 r. śm.). 
Środa 25.01. Święto Nawrócenia św. Pawła Ap.  
6.30 + Stanisława Witana (Gr. 25).    
7.00 + Aleksandrę i Stefana Ornochów (Gr. 25). 
7.00 + Mariannę i Tomasza, Antoninę i Jana, Ma-
riannę i Wojciecha oraz cr. Woźniaków, Weronikę 
i Jana Koców    
8.30 + Antoniego Nowaka (Gr. 25).    
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Marię i Kazimierza Tomaszuk, Cr. Tomaszuków 
i Wysockich
+ Janinę Stępień ( 3 r. śm.).
+ Rajmund Szymczak, + Józefa i Mariannę Rech-
nio, + Władysława (m) Talarek (15 r. śm.), Emilię i 
Janinę Talarek, Cr. Zarzyckich i Talarków  
+ Franciszka (m) Głodka (5 r. śm.) i rodziców.
+ Jerzy Krawczyk (miesiąc po śm.).
Czwartek 26.01. – Świętych biskupów Tymote-

usza i Tytusa    
6.30 + Weronikę Gontarek (4 r.śm.).    
7.00 + Antoniego Nowaka (Gr. 26).    
7.00 + Aleksandrę i Stefana Ornochów (Gr. 26). 
7.00 + Stanisława Witana (Gr. 26).    
8.30 + Władysław Giltler.    
18.00 + Romana (1 r. śm.) i Zofię Kuźnia. 
Piątek 27.01. – bł. Jerzego Matulewicza 
6.30 + Edwarda Kawkę i syna Henryka i Wojciecha. 
 7.00 + Antoniego Nowaka (Gr. 20).    
7.00 + Aleksandrę i Stefana Ornochów (Gr. 20). 
8.30 + Stanisława Witana (Gr. 27).    
18.00 Dz. – bł. w 2 r. ur. Oli.    
Sobota 28.01. – Św. Tomasza z Akwinu, pre-
zbitera i doktora Kościoła    
6.30 + Stanisława Witana (Gr. 28).    
7.00 + Antoniego Nowaka (Gr. 28).    
7.00 + Aleksandrę i Stefana Ornochów (Gr. 28). 
8.30 + Genowefę (4 r. śm.) i Wacława Kowalskich 
oraz ich rodziców i rodzeństwo.     
18.00 + Annę (4 r. śm.) i Mieczysława Walendzików. 
Niedziela 29.01. – 4 niedziela zwykła    
7.00 + Antoniego Nowaka (Gr. 29).    
8.30 + Aleksandrę i Stefana Ornochów (Gr. 29). 
10.00 + Ryszarda (10 r. śm.), Cr. Sierajów i Tobia-
szów.    
11.30 + Adama Włodarczyka.    
13.00 Za Parafian.    
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII 
Cr. Auguścińskich, Kanabusów i Kuków.   
18.00 + Ryszarda Domańskiego (2 r. śm.). 
20.00 + Stanisława Witana (Gr. 29).  

Ogłoszenia duszpasterskie 22.01.2012 r. 
3 niedziela zwykła

tW wezwaniu, jakie kieruje do nas Chry-
stus, trzeba zwrócić uwagę na dwie sprawy: 
nawrócenie i wiarę w to, co jest zawarte w 
Ewangelii. Chrystusowi chodzi o to, byśmy 
nawracając się, zaczęli żyć zgodnie z wyma-
ganiami Ewangelii, a zerwali z chrześcijań-
stwem sprowadzającym się tylko do obec-
ności na Mszy świętej, często „od wielkiego 
dzwonu”.



tTrwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o 
Jedność Chrześcijan. Tak bardzo upragnio-
na przez Jezusa jedność została zniszczona 
przez ludzką pychę i jest zgorszeniem dla 
świata, dlatego nie ustawajmy w wysiłkach 
na rzecz jej przywrócenia. W tej intencji ofia-
rujmy nasze modlitwy i cierpienia. 

tDziś Dzień Dziadka. Nie zapomnijmy w 
naszej modlitwie o dziadkach.

t6 stycznia w Ur. Objawienia Pańskiego 
pp. Benedykt XVI udzielił święceń biskupich 
ks. Markowi Solczyńskiemu. Arcybiskup 
Marek Solczyński, był wikariuszem w naszej 
parafii w latach 1987 – 1989. Zanim uda się 
do Gruzji, gdzie podejmie posługę Nuncjusza 
Apostolskiego, w najbliższą niedzielę (29.01.) 
odwiedzi Józefów i odprawi w naszym ko-
ściele Mszę św. o godz. 13.00 oraz w parafii 
św. Jana Chrzciciela w Michalinie poprowa-
dzi nieszpory o godz. 17.15. Serdecznie za-
praszamy na te miłe dla nas uroczystości.  

t29 stycznia, w niedzielę (po feriach zi-
mowych), o godz. 11:00, spotkanie Róży 
Różańcowej Dzieci w salce na plebanii i wy-
miana tajemnic różańcowych. 

tŚwietlica SFCh przy naszej parafii w cza-
sie ferii będzie czynna: pn.-pt. w godz. 9:00-
16:00. Zapraszamy dzieci, jak zwykle wiele 
atrakcji: wyjazdy, zabawy, posiłek.

tGrupa parafian, podobnie jak tydzień 
temu, zbiera pod kościołem podpisy pod 
protestem przeciw nieprzyznaniu Telewizji 
Trwam miejsca na powstającej naziemnej 
platformie cyfrowej. Zachęcamy do poparcia 
tego protestu.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
· we wtorek, 24 stycznia – święty Franciszek 
Salezy, biskup i doktor Kościoła, wybitny pi-
sarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej;
· w środę, 25 stycznia obchodzimy święto 
nawrócenia świętego Pawła, upamiętniające 
wydarzenia pod Damaszkiem, gdy Pan Jezus 

ukazał się prześladowcy chrześcijan, Szawło-
wi, który odtąd stał się największym aposto-
łem pogan, Pawłem. 
· w czwartek, 26 stycznia – święci biskupi Ty-
moteusz i Tytus, uczniowie i współpracowni-
cy świętego Pawła, który skierował do nich 
listy zawierające ważne polecenia zarówno 
dla pasterzy, jak i wiernych;
· w piątek, 27 stycznia – błogosławiony Jerzy 
Matulewicz, odnowiciel zakonu Marianów, 
biskup wileński. Jego beatyfikacja odbyła się 
w Watykanie podczas obchodów 600-lecia 
chrztu Litwy. Prośmy go, by przyczynił się 
do budowania jak najlepszych relacji między 
Polską i Litwą; 
· w sobotę, 28 stycznia – święty Tomasz z 
Akwinu, doktor Kościoła i jeden z najwybit-
niejszych filozofów w dziejach kultury euro-
pejskie. Jego dzieła filozoficzne i teologiczne 
do dziś stanowią ważną inspirację dla na-
uczania Kościoła.

 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

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

Świetlica SFCh
Czynna w środy, czwartki i piątki 

w godz. 14.30 - 18.00. 



Ks. Marek Solczyñski - nowy arcybiskup

Ksi¹dz Marek Solczyñski urodzi³ siê 
w Stawiszynie 7 kwietnia 1961 r. W latach 1981-
1987 by³ studentem warszawskiego Seminarium 
Duchownego i 28 maja 1987 r. w Bazylice 
Archikatedralnej w Warszawie przyj¹³ œwiêcenia 
kap³añskie. Od czerwca 1987 r. do czerwca 1989 
r. by³ wikariuszem w parafii pw. Matki Bo¿ej 
Czêstochowskiej w Józefowie. Po ukoñczeniu 
studiów w Rzymie (1993 r.) rozpocz¹³ pracê 
w s³u¿bie dyplomatycznej Stolicy Œwiêtej. Jest 
doktorem prawa kanonicznego. Dotychczas 
pracowa³ w Paragwaju (1993-1996), Rosji (1996-
2001), w Nowym Jorku przy ONZ (2001-2002), 
Waszyngtonie (2002-2003), w Turcji (2003-2006), 
Czechach (2006-2010), Hiszpanii (2010-2011).

26 listopada 2011 r. otrzyma³ nominacjê 
na nuncjusza apostolskiego w Gruzji, kilka dni 
póŸniej na nuncjusza w Armenii i jednoczeœnie 
zosta³ podniesiony do godnoœci arcybiskupa 
tytularnego Cezarei Mauretañskiej.

Sakrê biskupi¹ z r¹k Ojca Œw. Benedykta XVI 
przyj¹³ w Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego, 
6 stycznia 2012 r., w Bazylice Œw. Piotra 
na Watykanie.

Podobnie jak w czerwcu 1987 roku,
jeszcze przy starej plebanii, wspólno-
tow¹ grupk¹ z radoœci¹ witaliœmy 
nowego wikarego i  przyjaciela 
z rekolekcji oazowych, tak po niemal 25 
latach z radoœci¹ i dum¹ powitamy  ca³¹ 
wspólnot¹  paraf ia ln¹  b i skupa  
i nuncjusza apostolskiego, bliskiego
naszym sercom Ksiêdza Marka 
Solczyñskiego.

Parafia Matki Bo¿ej Czêstochowskiej by³a 
pierwsz¹ i jedyn¹, do której po œwiêceniach 
kap³añskich przyby³ z pos³ug¹. Jako wikariusz 
b³ogos³awi³ nam w sakramencie ma³¿eñstwa, 
chrzci³ nasze dzieci, modli³ siê razem z nami 
we wspólnocie. Te krótkie dwa lata jego 
obecnoœci by³y pocz¹tkiem wielu g³êbokich 
relacji, które przetrwa³y do dnia dzisiejszego.

S³u¿ba Koœcio³owi zawiod³a go w œwiat, 
zawsze jednak pamiêta³ o nas w swojej 
modlitwie, co roku przyje¿d¿a³ do Józefowa, 
aby spotkaæ siê z nami chocia¿ na chwilê. 
Teraz przybywa do naszej parafii jako biskup, 
by siê z nami wszystkimi modliæ i udzieliæ 
nam b³ogos³awieñstwa.

Pragniemy ¿yczyæ Arcybiskupowi wiele 
dobra w pos³udze papieskiego wys³annika, 
troszcz¹cego siê o sprawy Koœcio³a. ̄ yczymy 
mu, by godnie i z upodobaniem trwa³ przy 
Panu i g³osi³ s³owa, które Bóg w³o¿y w jego 
usta. Niech Pan obdarzy go sercem wra¿liwym 
i czu³ym, aby potrafi³ dostrzegaæ w ka¿dym 
cz³owieku dobro.

Tradycyjnie ¿yczymy te¿ wiele zdrowia, 
si³ i pogody ducha i jak najmniej utrapieñ.

Niech misja powierzona Ksiêdzu 
Arcybiskupowi bêdzie dla niego Ÿród³em 
bogactwa doœwiadczeñ, radoœci¹ i przygod¹ 
¿ycia.

Joanna i Konrad Tomaszukowie z dzieæmi

W niedzielê, 29 stycznia 2012, o godz. 13.00 
ks. arcybiskup Marek Solczyñski odprawi Mszê œw. w naszej parafii,

a o godz. 17.00 - nieszpory w parafii pw. Jana Chrzciciela w Michalinie.


