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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI IZAJASZA (Iz 49,
14-15)
Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie
zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o
swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego
łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie
zapomnę o tobie.
CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN (1 Kor 4,1-5)
Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa
i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już
tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Mnie
zaś najmniej zależy na tym, czy będąc osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał
ludzki Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę.

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 mszalne od 25.05. do 01.06. 2008 r.
Niedziela 25.05. – 8 niedziela zwykła
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr.
25).
7:00 + Sabinę Michalską (gr. 25).
8:30
10:00 + Kazimierza Smolińskiego w 18 r. śm.,
Marcjannę i Leona Goździewskich, Michalinę i
Bolesława Łasiewickich.
11:30 + Beatę Królicką.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Urszulę Dzienniak.
Poniedziałek 26.05. – Św. Filipa Nereusza,
prezbitera
7:00 + Sabinę Michalską (gr. 26).
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr.
26).
7:00 + Kazimierę Myszkowską i Bogumiłę Salwin.
7:30 + Wacława Mazura (24 r. śm.) i jego rodziców.
7:30 + Filipinę i Michała Czopek, Zofię i Feliksa Kulenty.
18:00 + Wandę i Ryszarda Wójcickich, Marię i
Stanisława Olszewskich.
18:00 + Feliksa Czaplickiego (7 r. śm.).
Wtorek 27.05.
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr.
27).
7:00 + Irenę Kosecką.
7:00 + Bogdana Głośniaka (mies. po śm.).

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

25.05.2008

Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego,
ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest
moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie,
dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co
w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc.
Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA (Mt 6,24-34)
Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego
będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo
z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie
możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam
wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o
to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się
macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż
pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie
się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi.
Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was
przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę
dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu
się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na
polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam
wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu

nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele
na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej
was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i
nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić?
czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko
poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski
wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się
naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość,
a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się
więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie
troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.

7:00 + Beatę Królicką.
7:30 + Sabinę Michalską (gr. 27).
7:30 + Eleonorę i Józefa Wierzbickich i zm. cr.
Wierzbickich i Dubickich.
18:00 + Stanisławę, Henryka, Ludwika Witanów, Rozalię i Stanisława Witanów, Józefę i
Jana Truszewskich, Sewerynę i Kazimierza Boguckich, Eugeniusza Książka, Gustawa Repsz.
Środa 28.05.
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr.
28).
7:00 + Franciszka Barana (1 r. śm.).
7:00 + Józefa Świerzaka.
7:00 + Beatę Królicką.
7:30 + Sabinę Michalską (gr. 28).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. w 10 r. ślubu Radosława i Kamili z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla jubilatów i syna
Bartosza.
+ Annę i Jana Omletów, Jana Chojeckiego, Krystynę Płoszyńską, Kazimierę i Eugeniusza Pijanowskich. + Józefa Ornata.
Czwartek 29.05. -Św. Urszuli Ledóchowskiej,
dziewicy
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr.
29).
7:00 + Scholastykę (4 r. śm.) oraz Czesława i
Kazimierza Kobzów.
7:00 + Halinę Kołacką (30 dz. po śm.).
7:30 + Sabinę Michalską (gr. 29).
7:30 + Ryszarda Kowalczyka (1 r. śm.), Annę
Woronecką.
18:00 O bł. Boże dla Magdaleny z okazji imienin.
Piątek 30.05. –ur. Najśw. Serca Pana Jezusa
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr.
30).
7:00 + Zygmunta Obryckiego (1 r. śm.).
7:00 + Mieczysława Bogusza (9 r. śm.), cr.
Skawskich i Adamczyków.
7:00 + Anielę i Hipolita Tarasiuków.
7:30 + Sabinę Michalską (gr. 30).
7:30 + Ewę Wilk, Elżbietę Łącką, cr. Wilków.

18:00 + Kazimierza i Ewę Cicheckich.
Sobota 31.05. - NAWIEDZENIE NAJŚW.
MARYI PANNY
7:00 + Stanisława Haryckiego (5 r. śm.).
7:00 + Ryszarda Kowalczyka (1 r. śm.).
7:00 + Sabinę Kozłowską (mies. po śm.)
7:30 + Mariana Krupę (2 r. śm.).
7:30 + Eugenię i Jerzego Jaczewskich.
7:30 + Mieczysława Lodowskiego.
16:00 Ślub: Radosław Kaczyński - Katarzyna
Piętka
17:00 Ślub: Paweł Kobza – Beata Dydyk.
18:00 Dz.-bł. w 18 urodziny Michała.
Niedziela 1.06. – 9 niedziela zwykła
7:00 + Agnieszkę Łysiak (gr. 1). + Wojciecha
Okrzejskiego (gr. 1).
7:00 Dz.-bł. w 35 r. ślubu Jana i Janiny z prośbą
o bł. Boże dla Jubilatów oraz dzieci i wnuków.
8:30 + Stanisława i Janinę, Józefa, Stanisława,
Zofię, Janinę, Bolesława Baranów.
10:00 + Edwarda, Mariana, Halinę, Józefa i Benedykta Ciesielskich, Józefa i Michała Wojda.
11:30 + Stefanię Żaczek (32 r. śm.), Jana i Wacława Żaczków, Helenę Gugałę.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Anielę i Władysława Dąbrowskich,
Władysławę Bartkiewicz.

Nasza codzienna modlitwa
PN.: 1 P 1,3-9; Ps 111,1-2.5-6.9.10; 2 Kor 8,9; Mk
10,17-27; WT.: 1 P 1,10-16; Ps 98,1-4; Mt 11,25;
Mk 10,28-31; ŚR.: 1 P 1,18-25; Ps 147B,12-15.1920; Mk 10,45; Mk 10,32-45; CZ.: 1 P 2,2-5.9-12; Ps
100,1-5; J 8,12b; Mk 10,46-52; PT.: Pwt 7,6-11; Ps
103,1-4,6-8,10; 1 J 4,7-16; Mt 11,29ab; Mt 11,2530; SB.: So 3,14-18 lub Rz 12,9-16b; Ps: Iz 12,2-6;
Łk 1,45; Łk 1,39-56.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 25.05.2008.
8 Niedziela Zwykła
wTrwa Oktawa Bożego Ciała. Do
najbliższego czwartku włącznie codziennie po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00
dziękujemy Bogu za dar Eucharystii i
czcimy Chrystusa w Najświętszym Sakramencie śpiewając Nieszpory o Najśw.
Sakramencie oraz biorąc udział w procesji Eucharystycznej. Zapraszamy więc
codziennie wieczorem do kościoła. W
dzisiejszą niedzielę (wyjątkowo) procesja
odbędzie się po Mszy św. o godz. 13.00. W
tych dniach nie ma Nabożeństw Majowych

o godz. 17.30.
wPragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim biorącym udział w
Procesji Bożego Ciała w miniony czwartek. Bóg zapłać również poszczególnym
wspólnotom za przygotowanie ołtarzy.
wJutro, w poniedziałek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie
wdzięcznej pamięci o naszych mamach.
Wszystkich zapraszamy na godz. 18.00, na
wspólną Eucharystię i modlitwę, podczas
której przez wstawiennictwo Najświętszej
ze wszystkich matek, Maryi, będziemy
dziękować Bogu za nasze mamy, za ich
dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski.
wW środę, 28 maja, przypada 27. rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że
Prymas Polski oddał nasz Naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać ten jego testament, a jednocześnie
módlmy się o rychłą jego beatyfikację.
wW najbliższy czwartek (29 maja) zakończenie oktawy Bożego Ciała oraz
obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów
(tzw. poświęcenie wianków). Zapraszamy
z wiankami splecionymi z kwiatów i ziół
leczniczych na godz. 18.00.
wW piątek (30 maja) przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Msza św. wieczorna jak zwykle o godz.
18.00 i po niej nabożeństwo do Bożego
Serca. W związku z uroczystością w tym
dniu nie ma postu. Można też w najbliższy
piątek uzyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia Sercu
Pana Jezusa. Od niedawna ta uroczystość
jest też Dniem Modlitw o Świętość Kapłanów.
wW sobotę, 31 maja, przypada święto
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Ona jest świątynią Ducha Świętego od
chwili Zwiastowania. Niesie Go innym,
jak swej krewnej Elżbiecie podczas nawiedzenia, aby mógł się dalej rozlewać na całe
stworzenie.
wW niedzielę za tydzień (1 czerwca)
taca zbierana we wszystkich kościołach w
Polsce (więc i u nas) będzie przeznaczona
na budowę Świątyni Bożej Opatrzności
w Warszawie.
w7 czerwca (w sobotę) wyrusza z naszej
parafii pielgrzymka do Lichenia. Wyjazd
o godz. 5.00, koszt 40 zł. Trwają zapisy na
drugi autokar – w kancelarii, lub w zakrystii.
wTydzień temu ogłaszaliśmy o zamówionych 4 konfesjonałach do naszego
kościoła. Z radością informujemy, że jest
już ofiarodawca na pierwszy z nich. Może
jeszcze ktoś mógłby podjąć tak ważną fundację? Bliższe informacje w zakrystii lub
w kancelarii.

Z okazji zbliżającego się
Dnia Mamy i Dnia Taty,
życzymy naszym Rodzicom
błogosławieństwa Bożego
i radości ze swoich pociech,
a dla tych Rodziców,
którzy już odeszli do Pana
- pokoju i radości obcowania z Bogiem
							
TOBIE, PANIE ZAUFAŁEM …

„Kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko jest na swoim miejscu” - mówi św. Augustyn.
Dlatego dobrze jest często nucić pieśń: „Kto się w
opiekę odda Panu swemu, a całym sercem szczerze
ufa Jemu. Śmiele rzec może: mam obrońcę Boga, nie
przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga” (Ps. 91 w
tłumaczeniu J. Kochanowskiego).
Dobrze jest w modlitwie Ojcze nasz świadomie podkreślać słowo „dzisiaj”. „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Dzisiaj, to znaczy tyle, ile aktualnie potrzebujemy. Ile potrzebujemy bez zbytniej troski
i lęku.
Liczę na Ciebie, Ojcze! Amen.
Jesteśmy istotami cielesno-duchowymi. Mamy potrzeby materialne i duchowe. Jednakże w trosce o ciało
należy zachować zdrowy umiar, by nie przygłuszyć
ducha. Nie można bowiem służyć Bogu i mamonie.
Tak nas uczy Pan Jezus.
Ks. Zdzisław Wietrzak SJ

OKTAWA BOŻEGO CIAŁA

W tradycji Kościoła katolickiego utrwaliły
się obchody oktawy Uroczystości Bożego Ciała. We czwartek po uroczystości Bożego Ciała
kończą się ośmiodniowe obchody ku czci Najświętszego Sakramentu. Po procesji i błogosławieństwie eucharystycznym kapłan błogosławi
przyniesione przez wiernych wianki splecione
z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych. Lud
wraz z kapłanem prosi Boga, aby swą wszechmocną opieką otaczał pola, łąki i lasy, strzegł
przed zatruciem i zniszczeniem oraz pozwolił im
wydać obfite owoce i plony. Nasz udział w tych
obchodach jest prawdziwym wyznaniem wiary
i jeszcze bardziej jednoczy nas z naszym Panem
Jezusem Chrystusem. Przyniesione wianki są
symbolem ludzkiej pracy, którą uświęca zjednoczenie z Chrystusem Eucharystycznym. Oktawa
Bożego Ciała jest szczególnym czasem łaski.
Dlatego Kościół zachęca nas do tego, byśmy nie
zmarnowali okazji do zdobycia tych łask i jak
najpełniej z nich korzystali.
Procesja jest wspólnotowym, modlitewnym
pochodem; jest symbolem ludzkiego życia;
przypomina, że jesteśmy na ziemi pielgrzymami, ludźmi w drodze.

Kontakt z Redakcj¹ Biuletynu poprzez Kancelariê Parafialn¹. Nak³ad 1000 egz.

dzieci

Uroczystość Najśw. Serca
Pana Jezusa 30 V

Pan Jezus objawił światu tajemnicę swojego Serca, aby przy pomocy nabożeństwa ku
Jego czci, rozpalić stygnącą miłość człowieka do Boga. Istnieje wiele kościołów i kaplic
wzniesionych pod wezwaniem tegoż Serca.
Mają one zachęcać nie tylko do ich nawiedzania, ale nade wszystko do włączenia się
we wspólną modlitwę jaka tam jest wznoszona do Boga - Miłości. Mają łączyć wszystkie
dusze układając z nich jeden najpiękniejszy,
wieniec dla Jezusa; rozkochać w nim, aż do
ścisłego zjednoczenia z Najświętszym Sercem Jezusa.
“Chwała i uwielbienie, miłość i dziękczynienie niech będzie Tobie o Serce Jezusa w
Najświętszym Sakramencie, na wszystkich
ołtarzach całej ziemi, aż do końca świata”.
Kult Najśw. Serca Pana Jezusa jest głęboko zakorzeniony w ludzie chrześcijańskim.
W języku biblijnym słowo “serceť” odnosi się
do centrum osoby, siedliska jej uczuć i zamiarów. Czcząc Serce Odkupiciela, czcimy
miłość Boga do ludzkości, Jego wolę powszechnego zbawienia, Jego nieskończone
miłosierdzie. Otaczać kultem Najświętsze
Serce Chrystusa oznacza zatem czcić to
Serce, które po tym, jak nas umiłowało do
końca, zostało przebite włócznią i z wysokości krzyża popłynęły z niego krew i woda,
niewyczerpane źródło nowego życia.
Sercem, które bardziej niż wszelkie inne
podobne jest do Serca Chrystusa, jest bez
wątpienia Serce Maryi, Jego Niepokalanej
Matki, i dlatego w liturgii są one czczone
razem. Odpowiadając na wezwanie skierowane przez Najświętszą Pannę w Fatimie,
Jej Niepokalanemu Sercu, które w sposób
szczególny kontemplowaliśmy wczoraj, zawierzamy cały świat, aby doświadczył miłosiernej miłości Boga i poznał Jego prawdziwy
pokój.

www.parafiajozefow.pl

