
  

 
 

 

 

Iz 53, 10-11 

Cena zbawienia 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli On wyda 
swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola 

Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim 
się nasyci. Sprawiedliwy mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On 
sam dźwigać będzie. 

           Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22) 

Ref. Okaż swą łaskę ufającym Tobie 

Słowo Pana jest prawe, *  
a każde Jego dzieło godne zaufania.  
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *  
ziemia jest pełna Jego łaski. 

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *  
na tych, którzy oczekują Jego łaski,  
aby ocalił ich życie od śmierci *  
i żywił ich w czasie głodu. 

Dusza nasza oczekuje Pana, *  
On jest naszą pomocą i tarczą.  
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *  
według nadziei pokładanej w Tobie. 

 

Hbr 4, 14-16 

Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna 
Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy 
arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz podda-
nego próbie pod każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. 
Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia  
i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. 

 



             

Por. Mk 10, 45 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć  
i dać swoje życie jako okup za wielu. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

             

Mk 10, 35-45 

Przełożeństwo jest służbą 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, 
pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». 

On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» 

Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, 
a drugi po lewej Twej stronie». 

Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja 
mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» 

Odpowiedzieli Mu: «Możemy». 

Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będzie-
cie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie 
jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie 

się ono tym, dla których zostało przygotowane». 

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba  
i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: 

«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy 
dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między 
wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być 
pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn 
Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie 
jako okup za wielu». 

 

 

 

 

 

 

www.parafia-jozefow.pl 

         @slowo.medytacja 



 

1. Bóg zapłać za ofiary na dzisiejszą tacę gospodarczą. Obecnie zbieramy na wykonanie 

stolarki w prezbiterium i w bocznych ołtarzach: Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej Czę-
stochowskiej, która jest już projektowana. 

2. Jutro Święto Św. Łukasza, ewangelisty. 

3. We wtorek wspomnienie Bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika. 

4. Internetowa medytacja czytań mszalnych pt. „SŁOWO”, przygotowująca nas do 

Niedzielnej Eucharystii, we WTOREK o godz. 20.30, przez stronę internetową parafii: 
www.parafia-jozefow.pl albo przez facebooka: @slowo.medytacja Nasze spotkania 

pozostawimy w internecie, tak aby można z nich było skorzystać w innym dogodnym 
czasie. Zapraszamy. 

5. W środę wspomnienie Św. Jana Kantego, prezbitera. 

6. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w środę o godz 17.45. Kartki na 
intencje do tego nabożeństwa znajdują się w przedsionku. Zapraszamy.  

7. W piątek wspomnienie Św. Jana Pawła II, papieża. 

8. Spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania, którzy w tym roku rozpo-
czynają swoje przygotowanie, w najbliższy piątek 22 października o godz. 

19.30. 

9. Spotkanie twórcze wszystkich ministrantów w najbliższą sobotę o godz. 9.00. 
Przypominamy o konieczności przyniesienia szyszek. 

10. Spotkanie chłopców którzy zgłosili się do bycia ministrantami, w sobotę o godz. 
10:00 

11. Za tydzień w niedzielę przeżywać będziemy w naszej parafii niedzielę powołaniową. 

Gościć będziemy kleryków naszego Seminarium wraz z przełożonym. Ofiary złożone na 
tacę będą przeznaczone na utrzymanie naszego Seminarium Duchownego. 

12. Wszystkich zainteresowanych zamówieniem intencji mszalnych na rok 2022 zapra-
szamy w tygodniu do kancelarii, w godzinach jej otwarcia. 

13. Można już składać WYPOMINKI roczne i jednorazowe za swoich zmarłych. Kartki 

na imiona zmarłych wystawione są w przedsionku. Wypełnione kartki prosimy przynieść 
do zakrystii. Prosimy o czytelne wypisywanie imion i nazwisk w pierwszej osobie. 

14. Nabożeństwa różańcowe, w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, a w niedziele 
o 17.30. Dla dzieci w poniedziałek i środę. Zapraszamy. 

15. Spotkanie trójek klasowych dzieci klasy 3, czyli komunijnych we wtorek 26 

października o godz. 19.30 

16. Zespół Caritas naszej Parafii zaprasza na dyżur żywnościowy, w sobotę 23 paździer-
nika w godz. 9:00 - 17:00. Wszystkie Osoby, którym potrzebna jest jakakolwiek pomoc 
prosimy o pilny kontakt z Zespołem. 

17. Zachęcamy do przejrzenia swoich szaf i odnalezienia tam zalegających rzeczy, przed-

miotów, z którymi nie wiemy jak się rozstać. Prosimy o ich przekazanie do Zespołu 
Caritas. Rzeczy te staną się fantami w Jesiennej Zabawie z Niespodzianką, która już 

niebawem przed nami - w niedzielę 7 listopada. Zebrane w ten sposób pieniądze 
zostaną przeznaczone na pomoc najuboższym. Zachęcamy również chętne firmy do 

przekazywania swoich towarów bądź usług.  

 

W minionym tygodniu do wieczności odszedł + Ryszard MIGAŁA z ul. Paskowej. Po-

grzeb odbędzie się we wtorek o godz. 11:00 

 

 

http://www.parafia-jozefow.pl/


 

 

29 niedziela 

zwykła 
17.10.2021r. 

09.00 
+ Władysława(k), Jolanta, Apolinary Sosińscy,  

Krystyna i Piotr Woźniakowscy 

11.00 
1. + Andrzej Dziurdziak (greg) 

2. Dziękczynna w 29 rocznicę ślubu Anny i Piotra Pękacz 

12.30 + Jan, Stanisława(k), Emilia Waśniewscy 

18.00 W int. Panu Bogu wiadomej 

Święto Św. Łukasza, ewangelisty 

Poniedziałek  

18.10.2021r. 

06.30 
1. + Janusz Markowski 2 rocz. śm., Jadwiga Przybylska 

2. + Andrzej Dziurdziak (greg) 

18.00 
Dziękczynna w 90 rocz. urodzin Teresy Zalewskiej oraz  
w rocznicę urodzin Tadeusza Waśniewskiego 

Wspomnienie Bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika 

Wtorek 
19.10.2021r. 

06.30 + Teresa Kucińska 

18.00 
1. Dziękczynna w rocz. urodzin Miry 

2. + Andrzej Dziurdziak (greg) 

Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera 

Środa 
20.10.2021r. 

06.30 + Andrzej Dziurdziak (greg) 

18.00 + Zdzisław Stokowiec 
 

Czwartek 

21.10.2021r. 

06.30 + Andrzej Dziurdziak (greg) 

18.00 

1. Dziękczynna w rocznicę urodzin Krysi Czaplickiej 

2. Dziękczynna w miesiąc od ślubu Julii i Mateusza Skier-
czyńskich 

Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża 

Piątek 

22.10.2021r. 

06.30 + Andrzej Dziurdziak (greg) 

18.00 
Dziękczynna w 10 rocz. erygowania Chorągwi Jana Pawła II 

Najświętszej Maryi Panny Królowej 
 

Sobota 
23.10.2021r. 

07.00 + Andrzej Dziurdziak (greg) 

16.00 Ślub: Antolak - Wrzesiński 

18.00 

+ Stefan 29 rocz. śm., Wacława(k) i Wojciech Tońscy, Pela-

gia Wardak, Marianna Szczur, Marianna Gołębiewska, Jan 
Kmieciak 

 

30 niedziela 
zwykła 

24.10.2021r. 

09.00 + Mieczysław rocz. śm., Wiesława(k) Rembelscy 

11.00 + Genowefa 31 rocz. śm., i Henryk 15 rocz. śm. Sienkiewicz 

12.30 
+ Henryk i Witold Szybowscy, Ludwika(k) Sienkiewicz,  
Ryszard Trzonkowski, Zenon Brona 

18.00 + Andrzej Dziurdziak (greg) 


