
Biuletyn Parafialny nr 24 (597) JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 17.06.2007

PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: 2 Kor 6,1-10; Ps 98,1-4; Ps 119,105; Mt 5,38-
42; WT.: 2 Kor 8,1-9; Ps 146,1-2.5-9; J 13,34; Mt 
5,43-48; ŚR.: 2 Kor 9,6-11; Ps 112,1-4.9; J 14,23; 
Mt 6,1-6.16-18; CZ.: 2 Kor 11,1-11; Ps 111,1-4.7-
8; Rz 8,15; Mt 6,7-15; PT.: 2 Kor 11,18.21b-30; Ps 
34,2-7; Mt 5,3; Mt 6,19-23; SB.: 2 Kor 12,1-10; 
Ps 34,8-13; 2 Kor 8,9; Mt 6,24-34. 
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie 
modlitwy codziennej).

OG£OSZENIA PARAFIALNE
                               

Porz¹dek niedzielnych Mszy œw. w koœciele:
7.00, 8.30, 10.00-dla m³odzie¿y, 11.30-dla dzieci, 
13.00, 18.00.
Kancelaria parafialna czynna od poniedzia³ku do 
soboty w godzinach: 9.00-11.00 oraz od 16.00-
18.00. Telefon do kancelarii 789-21-05.
S³uchamy:
RADIO MARYJA na fali 89,1 FM
RADIO ŒWIÊTY JÓZEF na fali 96,5 FM
RADIO WARSZAWA na fali 106,2 FM

CZYTANIE Z DRUGIEJ KSIĘGI SAMUELA 
(2 Sm 12,1.7-10.13)
Bóg posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył 
do niego i powiedział: W pewnym mieście było 
dwóch ludzi, jeden był bogaczem, a drugi bieda-
kiem. Natan oświadczył Dawidowi: Ty jesteś tym 
człowiekiem. To mówi Pan, Bóg Izraela: Ja namaś-
ciłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię 
z rąk Saula. Dałem ci dom twojego pana, a żony 
twego pana na twoje łono, oddałem ci dom Izraela 
i Judy, a gdyby i tego było za mało, dodałbym ci 
jeszcze więcej. Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, 
popełniając to, co złe w Jego oczach? Zabiłeś mie-
czem Chetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie 
za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Ammoni-
tów. Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu 
twojego na wieki, albowiem Mnie zlekceważyłeś, 
a żonę Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę. 
Dawid rzekł do Natana: Zgrzeszyłem wobec Pana. 
Natan odrzekł Dawidowi: Pan odpuszcza ci też twój 
grzech - nie umrzesz.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO GALATÓW (Ga 2,16.19-21)
Przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedli-
wienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą 

uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa 
Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa 
Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary 
w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za 
pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie 
Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie 
usprawiedliwienia. Tymczasem ja dla Prawa 
umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem 
z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz 
zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. 
Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne 
życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który 
umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie 
mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś 
usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to 
Chrystus umarł na darmo.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
ŁUKASZA (Łk 7,36-8,3)
Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na 
posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął 
miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła 
w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że 
jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła fla-
konik alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg 
Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i 
włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała 
Jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to 
faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: 
Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna 
i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest 
grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymo-
nie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł: Powiedz, 
Nauczycielu! Pewien wierzyciel miał dwóch 
dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, 
a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, 

darował obydwom. Który więc z nich będzie go 
bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Sądzę, 
że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: 
Słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i 
rzekł Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem 
do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; 
ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je 
otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszed-
łem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie 
namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła 
moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są 
jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A 
ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do 
niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. 
Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do 
siebie: Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza? 
On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła, 
idź w pokoju! Następnie wędrował przez miasta i 
wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie 
Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, 
które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, 
zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych 
duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; 
Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze 
swego mienia.

Intencje Mszy œw. od 17.06. do 24.06.2007  r.
Poniedziałek 26.03.
Niedziela 17.06. - 11 niedziela zwykła
7.00 + Euzebię Domańską (Gr. 8); / + Antoniego, 
Florentynę, Jadwigę i Tadeusza Harasiniaków 
oraz ich rodziców; 8.30 O bł. Boże i opiekę 
MB dla Jolanty, Karoliny i Artura; 10.00 + 
Stanisława Firląga (21 r. śm.), Feliksę, Jana i 
Romana Firlągów; 11.30 + Wandę i Stanisława 

Chmielewskich; 13.00 Za Parafian; 18.00 + 
Wiesława Kalinowskiego.
Poniedziałek 18.06. 
7.00 + Józefa (3 r. śm.) oraz Jana i Mariannę 
Kublików; 7.30 + Euzebię Domańską (Gr. 15); 
18.00  + Władysławę, Stefana, Henryka i cr. 
Golców, Sudułów i Kłyszewskich.
Wtorek 19.06. 
7.00 + Marię i Witolda Gawryjołków, Janinę 
Pytel; / O bł. Boże dla Maćka w 13 urodziny oraz 
dal całej rodziny Paśnikowskich; 7.30 + Euzebię 
Domańską (Gr. 16); / + Ewę Pasterkowską; 18.00 
+ Ryszarda Kowalewicza (13 r. śm.), Krzysztofa 
Bożymowskiego, Tadeusza i Antoninę oraz 
Michała Molaków.
Środa 20.06. 
7.00; 7.30 + Euzebię Domańską (Gr. 17); / + 
Jana i Mariannę Banasiewiczów, Stanisława i 
Janinę Kowalskich; 18.00 O bł. Boże i opiekę 
MB dla Igora Kuźni w 1 r. urodzin i całej rodziny; 
Dziękczynna w 1 r. ślubu Mirosława i Moniki 
Grodzkich; + Gustawa Krasuckiego (1 r. śm.); 
+ Jana Witaka; + Eugeniusza Mackiewicza oraz 
jego rodziców i rodzeństwo.
Czwartek 21.06. 
7.00 + Janinę Rutkowską, cr. Rutkowskich i 
Głowienków; 7.30 + Euzebię Domańską (Gr. 
18); / + Stanisława Kapicę; 18.00 + Jana i Wandę 
Witkowskich.
Piątek 22.06. 
7.00 Dziękczynna w 35 r. ślubu Jana i Marianny 
Żaczków z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla 

rodziny; / + Janinę i Józefa Drzystek; / + Euzebię 
Domańską (Gr. 19); 7.30 + Andrzeja Golińskiego; 
/ + Władysławę Słupińską; 18.00 + Annę, 
Władysława, Jana, Marię, Agnieszkę, Stefana; / 
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO.
Sobota 23.06. 
7.00 + Jana Podobasa; / + Annę, Andrzeja, Teresę, 
Zenona, Jana, Mariannę, Stanisława, Juliannę, 
Dorotę i cr. Wasążników i Wawryniuków; / 
+ Wandę Kozłowską-Deptuch i Władysława 
Deptuch; 7.30 + Euzebię Domańską (Gr. 20); 
/ Józefa Przyczkę (11 r. śm.); / + Jana Sabaka, 
Małgorzatę i Józefa Mądrych; 18.00 + Jana 
Dańskiego; / + Stefana Kondeja (1 r. śm.).
Niedziela 24.06. - ur. Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela
7.00 + Euzebię Domańską (Gr. 21); / + 
Mariannę, Annę, Jana, Zdzisława i Henryka z 
cr. Wawryniuków i Kowalczyków; 8.30 + Janinę 
Szcześniak, Władysławę i Aleksandra Rubaj; 
/ O bł. Boże dla Elżbiety Skwarczyńskiej w 
rocz. urodzin; 10.00 + Jana, Janinę i Mariannę 
Kondejów; 11.30 Jana Basiewicza i jego 
rodziców; 13.00 Za Parafian; 18.00 + Danutę 
Księżak.

Ogłoszenia duszpasterskie 17.06.2007.  
XI Niedziela Zwykła

§Dziś przypada 11 niedziela w ciągu roku. 
Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach 
czerwcowych odprawianych codziennie o godz. 
17.30. To dobra szansa do okazania wdzięczności 
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Jezusowi za Jego niepojęta miłość do nas i okazja 
do wynagradzania za grzechy swoje i świata.
§Dzisiaj o godz. 13.00 odprawi w naszym 

kościele swoją Mszę św. prymicyjną ks. Andrzej 
Rudko. W Wielkim Poście odbywał on w naszej 
parafii praktykę duszpasterską, a 2 czerwca 
otrzymał święcenia kapłańskie. Zapraszamy.
§Powoli zbliża się koniec roku szkolnego. 

Przypominamy dzieciom, młodzieży i ich 
rodzicom, że każde dzieło, aby było dobrze 
zakończone, powinno być poświęcone Bogu. 
Warto, aby w naszych modlitwach obok 
próśb obecne były również dziękczynienia. W 
najbliższy piątek w naszym kościele od godz. 
17.30 spowiedź, a o godz. 18.00 Msza św. 
dziękczynna za miniony rok i z prośbą o Boże 
błogosławieństwo na czas wakacji.
§ „Stop Pornografii” to znana akcja 

mieszkańców Józefowa. Po dzisiejszych Mszach 
św. możemy bliżej poznać jej motywy. 
§Wchodzimy w okres letnich wyjazdów i 

odpoczynku, kiedy bardzo często będziemy 
korzystać z samochodu. Pragniemy poświęcić 
nasze samochody, by prosić o Bożą opiekę, a 
sobie przypomnieć, że wszystko, co posiadamy 
(a więc również i samochód) mają nas prowadzić 
do Boga. Dzisiaj po wszystkich Mszach św. 
będą święcone pojazdy (samochody, motocykle, 
rowery) zarówno te, niedawno nabyte, jak i te, 
które już wiele lat posiadamy. 

1 marca 2006 kilkusetosobowa grupa  
mieszkańców Józefowa, przy wsparciu lokal-
nych instytucji wychowawczych, podjęła protest 
przeciwko powszechnej, pozbawionej kontroli 
dostępności dzieci i młodzieży do pornografii. 

List do handlowców w Józefowie został napi-
sany przez grupę rodziców z naszego miasta w 
listopadzie 2006 po tragicznych wydarzeniach 
w Gdańsku. O tym, że 14-o letnia dziewczynka 
odebrała sobie życie po tym, jak jej seksualne-
mu molestowaniu i upokorzeniu biernie przyglą-
dała się cała jej klasa, pisała cała ogólnopolska 
prasa. Dzieci pytane, dlaczego nie reagowały 
na przemoc kolegów wobec Ani odpowiadały, 
że nie widziały nic niewłaściwego w ich zacho-
waniu. To była tylko zabawa w gwałt i w kręcenie 
filmu pornograficznego.....

„Związek zachowania chłopców z wzorcami, 
które młodzież i dzieci czerpią z wszechobec-
nej  pornografii jest oczywisty: pogarda i prze-
moc wobec kobiet, traktowanie człowieka jako 
przedmiotu służącego do zaspokajania potrzeb, 
zanik bariery wstydu, sprowadzenie seksu do 
poziomu towaru” – napisali w liście rodzice.

„Jak długo my wszyscy tolerować będzie-
my powszechną dostępność pornografii w kio-
skach,  sklepach, na stacjach benzynowych, 
a nasze dzieci znajdą pornografię na półkach 
obok cukierków, tak długo samobójstwo Ani 
obciążać będzie także nasze sumienia” - pisali 
dalej Józefowianie.

List zawiera sprzeciw wobec obecności 
porno-prasy w powszechnej sprzedaży. Rodzi-
ce apelują o usuniecie jej z półek sklepowych. 

Deklarują ponadto, że na brak reakcji ze strony 
handlowców odpowiedzą bojkotem prasy w ich 
sklepach.

Akcja już przyniosła pozytywne skutki. Oko-
ło 1/3 właścicieli sklepów zadeklarowało, że 
rezygnują z porno asortymentu.  Wielu innych 
handlowców jest skłonnych do podporządkowa-
nia się przepisom polskiego kodeksu karnego, 
które zabraniają eksponowania pornograficz-
nych materiałów oraz udostępniania ich osobom 
poniżej lat 12-tu.

Dodatkowym pozytywnym efektem akcji oka-
zało się szerokie zainteresowanie nią mediów 
lokalnych i ogólnopolskich.  O walce z dostę-
pem dzieci do pornografii w Józefowie życzliwie 
pisały m.in.: 

"Rzeczpospolita", (1.03.07), "Dziennik" 
(2.03.07), "Tygodnik Powszechny" (12.03.07), 
"Gość Niedzielny" (18.03.07), "Gazeta Po-
morska"(29.03.07), "Przewodnik Katolicki" 
(20.05.07). TVP1, TVP2, TV TRWAM, TVN24 
nakręciły w Józefowie reportaże.  Na forach 
internetowych FRONDA, WP, ONET, w dysku-
sjach na temat Józefowa dominowały zdecydo-
wanie głosy osób przychylnych akcji. 

„Gość niedzielny” otworzył stronę www.wia-
ra.pl , na której propaguje ideę akcji józefowskiej 
na gruncie ogólnopolskim. Kilka miejscowości 
już poszło w ślady Józefowa...

Zachęcamy Państwa do aktywnego wspar-
cia idei ochrony dzieci przed wpływem porno-
graficznej prasy.

Organizatorzy akcji  
„Józefów bez pornografii”

15 VI - Uroczystość 
Najświętszego 

Serca Pana Jezusa
Stolica Apostolska 100 

lat zwlekała z oficjalnym 
ustanowieniem "no-
wego" święta. Pierwsi 
otrzymali pozwolenie 
biskupi polscy od papie-
ża Klemensa XII (1765) 
oraz Rzymskie Bractwo 
Serca Jezusowego. Pa-
pież Pius IX rozszerzył je w 1856 roku na 
cały Kościół.

Przedmiotem tego Święta jest miłość 
Boga objawiona w Sercu Jezusa. Uroczy-
stość Najświętszego Serca Pana Jezusa ob-
chodzona jest w piątek po drugiej niedzieli 
po Zesłaniu Ducha Świętego. Jej ideą jest 
przypominanie o wielkiej miłości Zbawicie-
la do ludzi oraz wezwanie skierowane do 
każdego z nas, aby na tę miłość odpowie-
dzieć . Oddając cześć Sercu Jezusowemu, 
uświadamiamy sobie bardziej niż kiedykol-
wiek, że "miłość nie jest miłowana". Prag-
niemy więc, aby nasze serca rozpalił ogień 
Bożej miłości. Widzimy jak wielu pozostaje 
głuchymi na wezwanie Pana i przeprasza-
my za nich. Wielu żyje w grzechu, więc za 
nich chcemy wynagradzać. Chcemy się tez 
wpatrywać w Serce Zbawiciela, ponieważ 
jak pisze Jan Paweł I w swym „Liście o Ser-
cu Bożym z okazji Trzystuletniej Rocznicy 
Śmierci Św. Małgorzaty Marii”- „od Naj-
świętszego Serca Jezusa serce człowieka 
otrzymuje zdolność kochania”.

Najświętsze Serce Jezusa, bądź Skałą mo-
jego schronienia, bo Ty jesteś moją Uciecz-
ką. Spraw, niech Twoja Miłość i Twój Po-
kój prowadzą mnie i strzegą. Amen.

Z homilii Jana Pawła II ... (Elbląg 
1999)

Drodzy Bracia i Siostry, kontemplujmy 
Serce Jezusa, które jest źródłem życia, 
gdyż przez nie dokonało się zwycięstwo 
nad śmiercią. Ono także jest źródłem świę-
tości, gdyż w nim zostaje przezwyciężony 
grzech, który jest przeciwnikiem świętości, 
przeciwnikiem duchowego rozwoju człowie-
ka. Z Serca Pana Jezusa bierze początek 
świętość każdego z nas. Uczmy się od tego 
Serca miłości Boga i zrozumienia tajemnicy 
grzechu.

Wynagradzajmy Sercu Bożemu za grze-
chy popełnione przez nas i przez naszych 
bliźnich. Wynagradzajmy za odrzucanie do-
broci i miłości Boga. Przybliżajmy się każ-
dego dnia do tego źródła, z którego płyną 
zdroje wody żywej. Wołajmy za samarytań-
ską kobietą: “daj nam tej wody”, bo ona 
daje życie wieczne.

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, 
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, Ser-
ce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze 
- zmiłuj się nad nami. Amen.

Zebranie FORUM

W dniu 14 czerwca odbyło się 
walne zebranie sprawozdawcze 
członków Stowarzyszenia Forum 
Chrześcijańskie mającego siedzi-
bę przy naszej parafii. W najbliż-
szym czasie rozpocznie się akcja 
wakacyjna w świetlicach prowa-
dzonych przez Forum – będą one 
czynne przez 5 dni w tygodniu, a 
dodatkową atrakcją będą wizy-
ty wolontariuszy z różnych stron 
świata. Zapraszamy dzieci do ko-
rzystania z bogatej oferty świet-
licy. Dorosłych, którzy chcieliby 
aktywnie wesprzeć nasze działa-
nia i poświęcić na to trochę swo-
jego czasu,  zapraszamy bardzo 
serdecznie do współpracy. 

JÓZEFÓW BEZ PORNOGRAFII


