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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI IZAJASZA (Iz 49, 1-6)
Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej
wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem
uczynił me usta, w cieniu swej ręki Mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim
kołczanie. I rzekł mi: Tyś Sługą moim, Izraelu, w tobie
się rozsławię. Ja zaś mówiłem: Próżno się trudziłem,
na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo
jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem
się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz
przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia
na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i
zgromadził Mu Izraela. A mówił: To zbyt mało, iż

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 16.0018.00. 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

Intencje Mszy œw. od 24.06. do 01.07.2007 r.
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.
Poniedziałek 25.06.
7.00 + Janinę Mazur; / + Euzebię Domańską (Gr.
15); 7.30 + Jana Pleskota; / + Jana Gąsiorowskiego
i jego rodziców; 18.00 + Władysława i Helenę

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA

24.06.2007

jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba
i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię
światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło
aż do krańców ziemi.
CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH
(Dz 13, 22-26)
W synagodze w Antiochii Pizydyjskiej Paweł powiedział: Bóg dał ojcom naszym Dawida na króla,
o którym też dał świadectwo w słowach: Znalazłem
Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli,
który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg
Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego przyjściem
Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił:
“ Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie
przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać
sandałów na nogach “. Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam
została przekazana nauka o tym zbawieniu.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO
ŁUKASZA (Łk 1, 57-66. 80)
Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła
syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan
okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się
z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać
dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza.

Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma
otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w
twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał
tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy
się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta,
język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł
strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej
krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się
zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to
sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo
istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i
wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia
ukazania się przed Izraelem.

Pol, rodziców Pol i Leszczyńskich, Czesława i
Andrzeja Brzezińskich; / + Tomasza Cwalinę (1 r.
śm.), ojca Ryszarda (35 r. śm.), a także dziadków
Janinę i Ryszarda oraz Mariannę i Czesława.
Wtorek 26.06.
7.00 + Mariannę i Józefa Wachnio; / + Władysławę
i Bolesława Cudnych; 7.30 + Euzebię Domańską
(Gr. 16); / + Włodzimierza Jankowskiego; 18.00
+ Władysława Kraśniewicza, Jana i Stanisława
Kraśniewiczów.
Środa 27.06.
7.00 + Władysławę i Władysława Nowaków; /
Dziękczynna w 20 r. ślubu Elżbiety i Stanisława
Kamińskich z prośbą o bł. Boże dla jubilatów
i ich córek: Pauliny i Justyny; 7.30 + Euzebię
Domańską (Gr. 17); / + Bronisławę i Józefa
Kajków, Bronisława Celeja; 18.00 O bł. Boże
dla mieszkańców Józefowa zgromadzonych na
nabożeństwie majowym przy Krzyżu (3 MajaWyszyńskiego); + Władysława Komara; + Jana
Makowskiego (1 r. śm.), + Apolonię i Feliksa
Cacków, Antoniego Auguścińskiego; + Wandę i
Wiesława Domańskich.
Czwartek 28.06.
7.00 + Eugenię Pleskot (22 r. śm.); 7.30 + Euzebię
Domańską (Gr. 18); / + Waldemara (9 r. śm.)
i Tadeusza (15 r. śm.) Kozłowskich; 18.00 +
Jarosława Wasążnika (14 r. śm.).
Piątek 29.06. ur. św. Ap. Piotra i Pawła – nab.
40-godz.
7.00 + Pawła Stefaniuka i cr. Lechów, Kabatów,
Nowosielskich i Stefaniuków; / + Piotra Mazura;
7.30 + Euzebię Domańską (Gr. 15); / + Władysława
i Rozalie Pałysków; 9.00 + Władysława Girtlera,
Ewelinę i Franciszka, Janinę i Piotra; 18.00 +
Władysława Krajewskiego.
Sobota 30.06. - nab. 40-godz.
7.00 + Euzebię Domańską (Gr. 15); / + Emanuela
Bagińskiego; 7.30 + Macieja Pauk; / + Janinę
i Władysława Firlągów, Barbarę Sitek; 9.00

Dziękczynna Piotra oraz Pawła z prośbą o bł.
Boże i opiekę MB dla solenizantów i ich rodzin;
18.00 + Jana Mazka i Janinę Żuraw.
Niedziela 1.07. - 13 niedziela zwykła - nab.
40-godz.
7.00 + Euzebię Domańską (Gr. 28); / + Mariana
Krupę, cr. Krupów i Lisów; 8.30 + Łucję i
Stanisława Orzeł; 10.00 Dziękczynna w 20 r.
ślubu Mirosława i Anny z prośbą o bł. Boże dla
jubilatów oraz ich synów; 11.30 + Władysława
Bieńko (5 r. śm.); 13.00 Za Parafian; 18.00 +
Władysława i Piotra Skowrońskich.

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Rdz 12,1-9; Ps 33,12-13.18-20.22; Hbr 4,12;
Mt 7,1-5; WT.: Rdz 13,2.5-18; Ps 15,1-5; Ps
25,4b.5; Mt 7,6.12-14; ŚR.: Rdz 15,1-12.17-18;
Ps 105,1-4.6-9; J 15,4.5b; Mt 7,15-20; CZ.: Rdz
16,1-12.15-16; Ps 106,1-5; 1P 1,25; Mt 7,21-29;
PT.: Dz 12,1-11; Ps 34,2-9; 2 Tm 4,6-9.17-18;
Mt 16,18; Mt 16,13-19; SB.: Rdz 18,1-15; Ps: Łk
1,46b-50.53-54; Mt 8,17; Mt 8,5-17.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 24.06.2007.
XII Niedziela Zwykła

§W dzisiejszą niedzielę wielbimy Boga oddając
cześć św. Janowi Chrzcicielowi. Zazwyczaj
świętych czcimy w dniu narodzin dla Nieba (a
więc w dniu śmierci). Św. Jan jest tutaj wyjątkiem,
gdyż obchodzimy odrębnym wspomnieniem dzień
jego narodzin i dzień jego męczeńskiej śmierci.
Narodziny Jana, poprzedzone nadzwyczajnymi
znakami, zapowiadały rychłe przyjście na świat
Zbawiciela. Jan Chrzciciel niczym klamra
spina oba Testamenty, a Pan Jezus nazwał go
największym spośród zrodzonych z niewiast.
§Kościół darzył świętego Jana niezwykłym
poważaniem. Także w naszej ojczyźnie nie
brakuje świątyń, w tym katedr, poświęconych
jego imieniu. Chociażby kościół w Michalinie,
dla którego nasza parafia jest macierzystą. Jana
Chrzciciela upodobała sobie także ikonografia
chrześcijańska, a także literatura piękna. Nie
dzieje się tak bez przyczyny. Jan Chrzciciel
jest potężnym patronem; warto zatem, aby
zajął poczesne miejsce w naszych osobistych
modlitwach.
§Z dniem narodzin Jana Chrzciciela wiąże
się zwyczaj błogosławienia rzek i jezior
celem uproszenia opieki dla korzystających z
wypoczynku nad wodą. Niemniej przypominamy,

że ufność pokładana w Bogu nie zwalnia nas od
roztropności i ostrożności w korzystaniu z takich
form rozrywek i wypoczynku.
§ Przypominamy także, że wakacje nie
są czasem wolnym od Boga i obowiązków
religijnych. Obowiązują nas zatem także na
urlopach niedzielne Msze Święte, osobista
modlitwa; zachęcamy także do korzystania
z sakramentu spowiedzi. Wszystkim
wyjeżdżającym na wakacyjne kolonie, obozy i
urlopy życzymy, aby był to czas wypoczynku i
rekreacji, a także odnajdywania Bożych śladów
w pięknie stworzenia.
§ W czwartek 28 czerwca przypada
wspomnienie świętego Ireneusza, biskupa i
męczennika z II wieku. Zawdzięczamy mu
wiele ważnych teologicznych myśli, wśród
których największą popularność zdobyła
sobie następująca: „Chwałą Boga jest żyjący
człowiek”.
§W piątek 29 czerwca obchodzimy natomiast
uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Mszą św. o godz. 9.00 rozpoczynamy w tym
dniu 40 –godzinne Nabożeństwo. Zapraszamy w
piątek i w sobotę na adorację Najśw. Sakramentu
w godz. 9.00 – 18.00 (adoracja będzie spięta
niczym klamrami – Mszami św. o godz. 9.00
i 18.00).
§W niedzielę za tydzień przypada I Niedziela.
Po Mszy św. o godz. 13.00 Adoracja Najśw.
Sakramentu i zakończenie 40 –godzinnego
Nabożeństwa (bez procesji)
§Również w niedzielę za tydzień o godz.
17.00 w salce na plebani spotkanie dla rodziców
i chrzestnych przed chrztem dzieci.
§ 8 lipca (w niedzielę za dwa tygodnie)
podczas Mszy św. o godz. 13.00 wystąpi chór
Echo Lwów. Po Mszy św. odbędzie się również
koncert tego znanego lwowskiego chóru. Już
teraz ogłaszamy i zapraszamy.

Kościół katolicki na całym
świecie obchodzi Uroczystość
Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Jest jednym z niewielu
świętych, którego wspomnienie obchodzi się w urodziny 24
czerwca.
Św. Jan Chrzciciel jest największym z proroków. Zamykając Stary rozpoczyna Nowy Testament. Poprzez swoją matkę, św. Elżbietę,
był spokrewniony z Jezusem. Różnica wieku
wynosi zaledwie kilka miesięcy. Jan jest jednym
z niewielu świętych z pierwszego wieku chrześcijaństwa, o którym bardzo dużo wspomina się
w Piśmie Św.
O narodzinach Jana mówi wiele Ewangelia
wg św. Łukasza. Imię dla niego zostało podane przez anioła Zachariaszowi, który zwątpił w
narodziny syna. Za karę Bóg odebrał mu mowę.
Odzyskał ją dopiero, gdy decydowano o imieniu
chłopca. Zachariasz zapisał imię na tabliczce, a
kiedy to uczynił natychmiast otworzyły się jego
usta i rozwiązał się jego język, i mówił, błogosławiąc Boga.
Św. Jan prowadził ascetyczne życie, nosił
odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany
około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i
miód leśny. To św. Jan okazał się głosem wołającego na pustyni. Nawoływał tłumy do nawrócenia, chrzcił ludzi wodą. Zawsze był pokorny,
skromny. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i
wszyscy snuli domysły czy nie jest Mesjaszem,
on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę
wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu
nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym
i ogniem.
Niestety, jako ktoś karcący grzechy, św. Jan
nie był zbyt lubiany przez władcę. Herod zamknął
Jana w więzieniu, kazał obciąć mu głowę.

Świetlice Stowarzyszenia
Forum Chrześcijańskiego
Zapraszamy dzieci w wieku od lat 7 do
korzystania z akcji letniej w świetlicy działającej przy naszej parafii w budynku plebanii. Ciekawe zajęcia różnego typu będą się
odbywały pod opieką kadry pedagogicznej
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15. Dzieci skorzystają też
z jednego posiłku w ciągu dnia. Świetlica
będzie czynna przez 5 tygodni od 25 VI do
27 VII. Dodatkową atrakcją będzie współpraca z wolontariuszami z różnych krajów
świata. Serdecznie zapraszamy chętnych.
Druga świetlica Forum będzie również w lecie działała w parafii św. Jana Chrzciciela.
Forum

UROCZYSTOŚĆ 29 CZERWCA

Św. Piotr i św. Paweł byli Apostołami, którzy
wywarli największy wpływ na rozwój Kościoła.
Obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie; obaj w tym mieście oddali za wiarę swoje życie; obaj Apostołowie w tym samym dniu (29 czerwca) ponieśli
śmierć męczeńską. Św. Paweł był człowiekiem
wykształconym, jego myśl jest bardzo ważna
dla Kościoła. Dlatego w sztuce bardzo często
przedstawiano go z księgą. Święty Piotr w lewej ręce trzyma klucz, symbolizujący daną mu
przez Chrystusa najwyższą władzę nad Kościołem: „I tobie dam klucze królestwa niebieskiego;
cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane
w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.
Św. Piotr Apostoł, zm. ok. 64 r.
Imię Piotr należy do najczęściej spotykanych w
hagiografii. Na ich czele znajduje się św. Piotr
Apostoł. Jego imieniem właściwym było Szymon. Pan Jezus zmienił mu je na Piotr zaraz
przy pierwszym spotkaniu: «Ty jesteś Szymon,
syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas to znaczy: Piotr»”. W późniejszym czasie Pan Jezus
wytłumaczy Piotrowi zmianę imienia: „Otóż i Ja
tobie powiadam: Ty jesteś Piotr (czyli Skała) i
Ja na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy
piekielne go nie przemogą”.
Św. Piotr pochodził z Betsaidy, miejscowości
położonej nad Jeziorem Genezaret. Był bratem
św. Andrzeja Apostoła, który go też przyprowadził do Pana Jezusa. Obaj bracia byli prawdopodobnie uczniami św. Jana Chrzciciela. Kiedy
Pan Jezus włączył św. Piotra do grona swoich
uczniów, ten nie od razu przystał do Niego,
ale nadal trudnił się zawodem rybaka. Dopiero
po cudownym połowie ryb Piotr wraz z bratem
swoim Andrzejem definitywnie został przy Chrystusie.
Przed swoim odejściem do nieba Pan Jezus
przekazał Piotrowi obiecany prymat nad Jego
Kościołem w tych symbolicznych słowach:
«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie,
Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś
baranki moje»zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś,
gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, aby
zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga”.

DZIEŃ OJCA – to oficjalnie obchodzone święto, niestety mniej znane niż
Dzień Matki. W Polsce jest obchodzone
23 czerwca, w naszym kraju pojawiło się
ono dopiero w 1965 roku. Cała historia
Emilia Waśniowska
rozpoczęła się ponad pół wieku wcześniej
“Wiersz dla taty i mamy”.
w miejscowości Spokane w stanie Waszyngton. To właśnie tam, w 1910 roku,
Kiedy deszcz kapie i straszy,
podczas mszy świętej poświęconej swojej
zmarłej Matce, Sonora Smart uświadomiła
Gdy muszę zjeść talerz kaszy,
sobie, że po śmierci Mamy, wychowaniem
Gdy rower wciąż łańcuch gubi,
jej i pięciorga jej rodzeństwa zajmował się
Gdy myślę, że mnie nikt nie lubi,
samodzielnie ich Ojciec. Sonora chciała,
Wtedy
aby jej Ojciec wiedział jak wiele znaczy
Przytulić się do taty muszę szybko,
on dla niej i jej rodzeństwa i jak bardzo go
Tatuś nazwie mnie zwykle srebrną
kocha i ceni. Jej ojciec poświęcił wszystko,
rybką,
aby spełnić swoje rodzicielskie obowiązki
pożartuje, w nos da prztyczka i pomoi był w oczach swojej córki najsilniejszym,
że.
najbardziej miłosiernym i kochanym człowiekiem. Sonora zwróciła się do władz
Rower jedzie,
miejskich z projektem utworzenia noweKasza pyszna,
go święta, a jej projekt zyskał akceptację.
Przytulić się do taty,
Tak, więc po raz pierwszy Dzień Ojca
Przytulić się do mamy,
obchodzono w Spokane 19 czerwca 1910
Najpewniejszy to ratunek i pociecha,
roku. Dzień Ojca stał się doskonałą okazją
Przytulić się do mamy,
do umocnienienia miłości pomiędzy ojcaPrzytulić się do taty
mi a ich dziećmi, a jednocześnie przypoI już smutek, już zmartwienie,
mina ojcom o ich rodzicielskich obowiązW mig ucieka!
kach.
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