


INTENCJE MSZALNE
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 To-
biaszów.
11.30 + Adama Włodarczyka.
13.00 Za Parafian.
15.00 Lry` vf lry`ŗt I`m` WWHHH 
Cr. Auguścińskich, Kanabusów i Kuków.
18.00 + Ryszarda Domańskiego (2 r. śm.).
20.00 + Stanisława Witana (Gr. 29).
Poniedziałek 30.1. 
6.30  + Henryka Szostaka (2 r. śm.).
6.30  + Jarosława Łodzińskiego (10 r. śm.).
7.00 + Antoniego Nowaka (Gr. 30).
7.00 + Aleksandrę i Stefana Ornochów (Gr. 30).
7.00 + Stanisława Witana (Gr. 30).
8.30 + Edmunda Morawskiego.
18.00 + Alicję Czaplak (1 r. śm.).
Wtorek 31.1. – Św. Jana Bosko, prezbitera
6.30 + Zofię Lewczenko (40 r. śm.), Janinę i Fe-
liksa Adamusów.
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 1).
7.00 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 1).
7.00 + Halinę i Stefana Kaczyńskich oraz Bole-
sławę Kaczyńską.
8.30 + Zdzisława Masnego (3 r. śm.) – int. są-
siadów.
18.00 + Bogdana Katanowskiego.
Środa 1.2. 
6.30 
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 2).
7.00 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 2).
7.00 + Stefanię Ziółkowską i jej syna Michała.
8.30 + Jacka Mączyńskiego.
18.00 Mnvdmm` cn LA Mhdtrs`iğbdi Onlnbx
+ Tadeusza Kucharskiego (mies. po śm.). + Ma-
rię Turską-Szwed (im.).
Czwartek 2.2. – OFIAROWANIE PAŃSKIE
6.30 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 3).
6.30 + Jana Sprysaka (mies. po śm.).
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 3).

7.00 + Mariana Stanisławiaka (6 r. śm.), Eugenię 
i Michała Stanisławiaków.
7.00 + Mariannę i Stanisława Chmielaków.
8.30 Dz.-bł. w 41 r. założenia KŻR św. Kingi o bł. 
Boże dla członkiń i ich rodzin.
18.00 + Mariana (3 r. śm.) i Marka Strzemińskich, 
Helenę i Jakuba Strzeszewskich, Genowefę i 
Jana Cudzewskich.
Piątek 3.2. 
6.30 
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 4).
7.00 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 4).
8.30 + Jacka Mączyńskiego.
17.00 Dz.-bł. w 17 r. urodzin Michała z prośbą 
o bł. Boże dla Jubilata i jego braci Macieja i Ka-
rola.
18.00 ZBIOROWA
Sobota 4.2. 
6.30 + Romana Ostalskiego (mies. po pog.).
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 5).
7.00 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 5).
7.00 + Mateusza Brynczkę (4 r. śm.).
8.30 + Jana Szewczyka.
18.00 ZBIOROWA
Dz.-bł. w 80 r. urodzin Elżbiety z prośbą o bł. 
Boże dla dzieci i wnuków.
+ Marka Stalkę (8 r. śm.), + Wojciecha Paplaka 
(im.), + Ryszarda Piątka (23 r. śm.) i Stanisława 
Górskiego (16 r. śm.).
Niedziela 5.2. – 5 niedziela zwykła - Św. Aga-
ty, dziewicy i męczennicy
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 6).
+ Łukasza Szymańskiego (Gr. 6).
8.30 + Sławomira Barana, Jerzego Zakrzewskie-
go.
10.00 + Wiesława Kalinowskiego (12 r. śm.).
11.30 + Henryka Dziubaka (12 r. śm.).
13.00 Za Parafian.
15.00 Lry` vf lry`ŗt I`m` WWHHH 
O łaskę nawrócenia.
18.00 + Płk. Roberta Maja (4 r. śm.), Cr. Flisków 
i Majów.
20.00 + Jana i Annę Kraszewskich, Floriannę i 
Antoniego Jurkowskich.



NFĠNRYDMH@ CTRYO@RSDQRJHD
ËFnŅbhlx cyhrh`i v IĎydenvhd `ao` L`qj` 

RnkbyxĻrjhdfn, jsĎqx y`mhl tc` rhĳ cn Fqtyih, 
fcyhd oncdilhd onrġtfĳ Mtmbitry` @onrsnk-
rjhdfn, m`vhdcy` o`q`ehĳ, v jsĎqdi axġ vhj`qht-
rydl v k`s`bg 1987 ² 1989.  Y`oq`ry`lx m` 
Lryĳ Ņv. n fncy. 13.00 nq`y cn o`q`ehh Ņv. 
I`m` Bgqybhbhdk` v Lhbg`khmhd m` mhdryonqx n 
fncy. 17.15.  

ËCyhŅ ńvh`snvx CyhdĻ Sqĳcnv`sxbg. LĎck-
lx rhĳ n ycqnvhd h rjtsdbymĮ onlnb ck` mhbg. 

ËCyhrh`i n fncy. 11:00 ronsj`mhd QĎőx QĎ-
ő`Ļbnvdi Cyhdbh v r`kbd m` okda`mhh h vxlh`m` 
s`idlmhb qĎő`Ļbnvxbg.

ËBncyhdmmx cyhdrhĮsdj qĎő`Ļb` n mnvd 
onvnġ`mh` h onry`mnv`mhd őxbh` ktcyjhdfn 
² y`oq`ry`lx cn vġĮbydmh` rhĳ v sĳ lnckhsvĳ. 
Yfġnrydmh` t jr. O`vġ`.

ËM`tjh oqydcl`ġődĻrjhd v m`rydi o`q`ehh 
qnyonbyxm`iĮ rhĳ 31 rsxbymh`, vd vsnqdj n 
fncy. 19:30 v r`kbd m` okda`mhh.

ËOqyxlh`qj` rsqniĎv ohdqvrynjnltmhimxbg 
ck` cyhdbh 4 ktsdfn (rnans`) nc fncy.11.00

ËBgĳsmxbg cn oqdmtldq`sx Nqdltr` y`-
oq`ry`lx cn y`ohrt v y`jqxrshh.

ËV byv`qsdj 2 ktsdfn Ņvhĳsn Neh`qnv`mh` 
O`Ļrjhdfn. Lryd Ņv. n fncy. 6.30, 7.00, 8.30 
h 18.00. Sdfn cmh` oqyxbgncyhlx cn ŅvhĮsxmh 
yd Ņvhdb`lh. Ynrs`mĮ onŅvhĳbnmd, h oqydy b`ġx 
qnj, ` yvġ`ryby` v bgvhk`bg sqvnfh h bhdqohd-
mh`, aĳcĮ m`l oqyxonlhm`ġx n Idytrhd ² ńvh`-
sġnŅbh M`qncĎv. 

Ëńvhĳsn Neh`qnv`mh` O`Ļrjhdfn idrs Cmhdl 
Őxbh` Jnmrdjqnv`mdfn, ` vhĳb nrĎa, jsĎqd 
naq`ġx cqnfĳ őxbh` y`jnmmdfn ² rybydfĎkmdfn 
m`Ņk`cnv`mh` Idytr` oqydy byxrsnŅĥ, taĎrsvn 
h onrġtrydĻrsvn. Nf`qmhilx hbg sdfn cmh` m`-
ryĮ lnckhsvĮ h őxbykhvnŅbhĮ. S`b` v sxl cmht 
idrs oqydym`bynm` m` y`jnmx jk`tytqnvd.

ËV sxl sxfncmht oqyxo`c`:

- ohdqvryx byv`qsdj lhdrhĮb`, oqnrhlx n mnvd 
h Ņvhĳsd onvnġ`mh` cn j`oġ`Ļrsv`

- ohdqvryx ohĮsdj lhdrhĮb`, cnc`sjnv` Lry` 
Ņv. n fncy. 17.00, ` ronvhdcŏ on onġtcmht nc 
fncy. 16.30

- ohdqvry` rnans` - bybhlx L`sjĳ M`iŅvhĳs-
ryĮ;

- ohdqvry` mhdcyhdk` ² `cnq`bi` on Lryx n 
fncy. 13:00 h ronsj`mhd JŐQ, ` n 17:00 j`sd-
bgdy` oqydc bgqysdl.

ËOn edqh`bg vq`b`lx cn vhyxsx ctryo`-
rsdqrjhdi v m`rydi o`q`ehh. Oqydy njqdr sqv`mh` 
jnkĳcx j`mbdk`qh` byxmm`: om-os. ² sxkjn q`mn; 
rna. ² sxkjn on onġtcmht. Vhdbynqdl ron-
vhdcŏ sxkjn oqydc LryĮ Ņv. Jnkĳcĳ qnyonbyx-
m`lx bncyhdmmhd (onm. ² os.) n fncy. 16.00, v 
rnansx n fncy. 10.00. 

Ok`m jnkĳcx v sxl sxfncmht:
È30.01. Onmhdcyh`ġdj Otryjhm`, R`lnqyĮ-
cnv` ² b`ġ` (y` bldms`qydl sdő) (2), V`vdq-
rj` ady aknjĎv (3).
È31.01. Vsnqdj Onkm` ady aknjĎv, ńv. IĎ-
yde` (4), Yhdknm` ady aknjĎv (1)
È01.02. ńqnc` Yhdknm` aknjh (3), Vhnrdmm`, 
Vdrnġ`, Rs`ryhb` y aknjhdl, Aġĳjhsm` ady akn-
jĎv (2)
È03.02. OhĮsdj Cġtf`, Jqtby`, ńktr`qrjhdfn    
(3)
È04.02. Rnans`  Ans`mhbym`, Vncm`, 
RjnŅm`, Rjq`im`, Y`bhrym`, Anbym`, Qncyhd-
vhbyĎvmx, Nqydryjnvdi, CyhdjnĻrj`, Mn-
`jnvrjhdfn, L`ġjnvrjhdfn, Atcyhrydvrjhdi, 
ĠĮjnv`, CqnfnvbĎv, @kdi` OqyxryġnŅbh (2), 
I`qnrġ`vrj`, O`qjhmfnv`, Sdkhldmx, Vrbgnc-
mh` (2), Aqynynv` (1).

V sxl sxfncmht o`sqnmtiĮ m`l: 
31 stycznia ² Ņvhĳsx I`m Anrjn, y`ġnőx-
bhdk r`kdyi`mĎv h Yfqnl`cydmh` BĎqdj L`qxh 
Vronlnőxbhdkjh Vhdqmxbg, vhdkjh odc`fnf h 
`onrsnġ lġncyhdőx;
3 lutego ² Ņvhĳsx Aġ`ődi, őxiĮbx v HU vhdjt 
ahrjto Rda`rsx v @qldmhh h lĳbydmmhj, o`sqnm 
vrs`vh`iĮbx rhĳ y` bhdqohĮbxlh m` bgnqnax 
f`qcġ`.



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

Sdk- cn onq`cmh9 11 678 10 /4 v- 0/6
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.

Vhĳbdi m` rsqnmhd hmsdqmdsnvdi m`rydi o`q`ǐh-

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

Bgqxrstr jqĎsjn h ycdbxcnv`mhd qnyoq`vhġ 
rhĳ yd yġxl ctbgdl: ¢Lhkby h vxicŏ y mhdfn!° 
² qnyj`y`ġ. H ctbg mhdbyxrsx notŅbhġ cqĳbynmd-
fn byġnvhdj`. Vmhnrdj ¢m` itsqn° m`rtv` rhĳ 
r`l: Sqyda` ycdbxcnv`mhd v`kbyxĥ yd yġdl, 
fqydbgdl h rvniĮ rġ`anŅbhĮ, vsdcx ġ`svhdi 
trġxryxlx fġnr Anőx h nsqyxl`lx onsqydamĮ 
m`l onlnb. Mhd y`onlhm`ilx n sxl!

OFIAROWANIE PAĪSKIE
Koēciąě wszystkim waġniejszym wydarzeniom z 
ġycia Chrystusa daje w liturgii szczegąlnie uroczy-
sty charakter. đwiĶto Ofiarowania Pana Jezusa 
naleġy do najdawniejszych, gdyġ byěo obchodzo-
ne w Jerozolimie juġ w IV w., a wiĶc zaraz po usta-
niu przeēladowaĹ. Dwa wieki pąĔniej pojawiěo siĶ 
rąwnieġ w Koēciele Zachodnim.
Tradycyjnie dzisiejszy dzieĹ nazywa siĶ dniem 
Matki Boġej Gromnicznej. W ten sposąb uwypu-
kla siĶ fakt przyniesienia przez MaryjĶ maěego 
Jezusa do ēwiĜtyni. Obchodom towarzyszyěa pro-
cesja ze ēwiecami. W czasie Ofiarowania starzec 
Symeon wziĜě na rĶce swoje Pana Jezusa i wypo-
wiedziaě prorocze sěowa: ¡đwiatěoēĴ na oēwiecenie 
pogan i na chwaěĶ Izraela (ėk 2, 32). Weděug po-
dania procesja z zapalonymi ēwiecami byěa znana 
w Rzymie juġ w czasach papieġa ēw. Gelezego w 
492 r. Od X w. upowszechniě siĶ obrzĶd poēwiĶ-
cania ēwiec, ktąrych pěomieĹ symbolizuje Jezusa 
- đwiatěoēĴ ēwiata, Chrystusa, ktąry uciszaě burze, 
byě, jest i na zawsze pozostanie Panem wszystkich 
praw natury. Momentem najuroczystszym apote-
ozy Chrystusa jako ēwiatěa, ktąry oēwieca narody, 
jest podniosěy obrzĶd Wigilii Paschalnej - poēwiĶ-
cenie paschaěu i przepiĶkny hymn Exultet.
W Polsce ēwiĶto Ofiarowania Pana Jezusa na-
braěo charakteru wybitnie maryjnego. Polacy wi-
dzĜ w Maryi tĶ, ktąra sprowadziěa na ziemiĶ nie-
biaĹskie đwiatěo i ktąra nas tym đwiatěem broni i 
osěania od wszelkiego zěa. Dlatego czĶsto brano do 
rĶki gromnice, zwěaszcza w niebezpieczeĹstwach 
wielkich klĶsk i groġĜcej ēmierci. Niegdyē wielkim 
wrogiem domąw w Polsce byěy burze, a zwěaszcza 
pioruny, ktąre zapalaěy i niszczyěy gěąwnie drew-
niane domostwa. Wěaēnie od nich miaěa strzec 

domy ēwieca poēwiĶcona w ēwiĶto Ofiarowania 
Chrystusa. Zwykle byěa ona piĶknie przystrajana i 
malowana. W czasie burzy zapalano jĜ i stawiano 
w oknach, by prosiĴ MaryjĶ o ochronĶ. GromnicĶ 
wrĶczano rąwnieġ konajĜcym, aby ochroniĴ ich 
przed napaēciĜ zěych duchąw.
Ze ēwiĶtem Matki Boġej Gromnicznej koĹczy 
siĶ w Polsce okres ēpiewania kolĶd, trzymania 
ġěąbkąw i choinek - koĹczy siĶ tradycyjny (a nie 
liturgiczny - ten skoĹczyě siĶ ēwiĶtem Chrztu 
PaĹskiego) okres Boġego Narodzenia. Dzisiejsze 
ēwiĶto zamyka wiĶc cykl uroczystoēci zwiĜzanych 
z objawieniem siĶ ēwiatu Sěowa Wcielonego. Li-
turgia po raz ostatni w tym roku ukazuje nam 
Chrystusa-DzieciĶ.

************************************

@cnq`bi` M`iŅv. R`jq`ldmst:
Om-Ņq. ² 8.00-8.30
Pt ² 17.00-18.00 h lnőkhvnŅĥ ronvhdcyh


