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XI NIEDZIELA ZWYKŁA

CZYTANIA LITURGICZNE

ników, w oznaczonym czasie, gdyśmy [jeszcze]
byli bezsilni. A [nawet] za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z
największą trudnością. Chociaż może jeszcze
za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś
ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją
miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za
nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od
karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc
nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem
przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc
już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego
życie. I nie tylko to - ale i chlubić się możemy
w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA (Mt 9, 36-10, 8)
Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi,
bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające
pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo
wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście
Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje
żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu
swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli

wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto
imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon,
zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub,
syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej,
Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza,
i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota,
ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał
Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie
do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta
samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które
poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie
chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie
trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo
otrzymaliście, darmo dawajcie!

7:00 + Agnieszkę Łysiak (gr. 17).
7:00 + Zygmunta Staniaka.
7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 17).
7:30 + Mariannę Kotarską (mies. po śm.).
18:00 + Wiesława Klinowskiego (w rocz.
ur.) oraz Magnę Christiansen.
Środa 18.06.
7:00 + Agnieszkę Łysiak (gr. 18).
7:00 + Lecha Sibińskiego (mies. po śm.).
7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 18).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. w int. Heleny i Julina Kasprzaków w
85 r. urodzin dziękując za wszystko Bogu z
prośbą o zdrowie, wszelkie potrzebne łaski
i opiekę MB dla Jubilatów i całej Rodziny.
O bł. Boże i opiekę MB dla ks. Jacka Szabaciuka, kierowcy Krzysztofa oraz dla
Pielgrzymów do Lichenia.
Czwartek 19.06.
7:00 + Ewę Pasterkowską (9 r. śm.).
7:00 + Marię i Witolda Gawryjołków, Janinę Pytel.
7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 19).
7:30 + Agnieszkę Łysiak (gr. 19).
18:00 Dz.-bł. w int. Rodziny Matyków i
Gajewskich z prośbą o bł. Boże i opiekę
MB.
Piątek 20.06.
7:00 + Agnieszkę Łysiak (gr. 20).
7:00 + Mieczysława Kmiecia (mies. po
śm.).
7:00 W int pielgrzymów z autokaru nr 1 z
prośbą o opiekę MB i wszelki potrzebne
Boże łaski.
7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 20).

7:30 + Annę Wilińską i Dariusza Mikołajczyka.
18:00 + Jana Mioduchowskiego, Adama i
Janinę Piaseckich.
Sobota 21.06. - Św. Alojzego Gonzagi,
zakonnika
7:00 + Agnieszkę Łysiak (gr. 21).
7:00 + Alojzego Winieckiego (im.)
7:00 + Andrzeja Lenarczyka (1 r. śm.).
7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 21).
7:30 + Danutę, Wiktorię, Antoniego i Stanisława Cholewickich.
17:00 Ślub: Krzysztof Bardziński – Karolina Bereda
18:00 Ślub: Tomasz Bondarewski – Ada
Maciejewska.
Niedziela 22.06. – 12 niedziela zwykła
7:00 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 22).
7:00 + Jana Podobasa.
8:30 + Agnieszkę Łysiak (gr. 22).
8:30 + Janinę Szcześniak, Władysławę i
Aleksandra Rubaj.
10:00 + Jana Święcha.
11:30 + Czesława (20 r. śm.) i Zygmunta
Drozdowiczów i ich Rodziców.
13:00 Za Parafian.
18:00 O bł. Boże i opiekę MB dla Igora,
Wiktora, Jakuba i Karola.

CZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCIA (Wj 19,
1-6a)
W trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z
Egiptu; w tym dniu przybyli oni na pustynię
Synaj. Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na
pustynię Synaj rozbili obóz na pustyni. Izrael
obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wstąpił
wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry
i powiedział: Tak powiesz domowi Jakuba i to
oznajmisz Izraelitom: Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach
orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz jeśli
pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec
mojego przymierza, będziecie szczególną moją
własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do
Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi
królestwem kapłanów i ludem świętym.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA
APOSTOŁA DO RZYMIAN (Rz 5, 6-11)
Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzesz-

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 15.06. do 22.06.2008 r.
Niedziela 15.06. – 11 niedziela zwykła Bł. Jolanty, zakonnicy
7:00 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 15).
7:00 + Mariannę, Jana, Zdzisława, Henryka, Annę i cr. Wawryniuków i Kowalczyków.
8:30 + Agnieszkę Łysiak (gr. 15).
8:30 + Antoniego i Cecylię Bursów oraz za
zmarłego dawcę serca.
10:00 + Stanisława Firląga (22 r. śm.) jego
rodziców i brata Romualda Firląga.
11:30 + Stanisława i Wandę Chmielewskich.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Stanisława i Marię Bereda.
Poniedziałek 16.06.
7:00 + Agnieszkę Łysiak (gr. 9).
7:00 Henryka Parzyszka, Juliannę i Franciszka Maśniaków, Kazimierza Jobdę, Jana
Szostaka, Jana Rosłoniec.
7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 16).
18:00 + Wacława Pilarskiego (7 r. śm.).
Wtorek 17.06. - Św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Nasza codzienna modlitwa
PN.: 2 Krn 18,3-8.12-17.22; Ps 5,2-3.5-7; Ps
119,105; Mt 5,38-42; WT.: 2 Krn 18,25-31a.33-34;
Ps 51,3-6ab.11.16; J 13,34; Mt 5,43-48; ŚR.: 2 Krl
2,1.6-14; Ps 31,20-21.24; J 14,23; Mt 6,1-6.16-18;
CZ.: Syr 48,1-14; Ps 97,1-6; Rz 8,15; Mt 6,7-15; PT.:
2 Krl 11,1-4.9-18.20; Ps 132,11-14.17-18; Mt 5,3;
Mt 6,19-23; SB.: 2 Krn 24,17-25; Ps 89,4-5.29-34;
2 Kor 8,9; Mt 6,24-34.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 15.06.2008.
11 Niedziela Zwykła

wTrwa miesiąc czerwiec, poświęcony
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach
czerwcowych: w dni powszednie po
Mszy św. wieczornej, w niedziele o

godz. 17.30.
wJuż niedługo rozpoczyna się 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. Najpierw
wspólna modlitwa przy ołtarzu i potem
księża udadzą się, by poświęcić poszczególne samochody. Prosimy kierowców,
by zaraz po błogosławieństwie kończącym Mszę św. udali się do samochodów,
otworzyli i pozostali przy nich. Kapłani
postarają się wszędzie dotrzeć i poświęcić indywidualnie każdy samochód.
wDyrekcja oraz Stowarzyszenie Rodziców szkoły „Żagle” zapraszają na Olimpijski Dzień Rodzin (dzisiaj w godz.
12.00 – 16.00) w Józefowie: róg ul. Jarosławskiej i 3 maja. Liczne atrakcje – wypisane na plakatach.
wWielkimi krokami zbliża się koniec
roku katechetycznego i szkolnego.
Przypominamy dzieciom, młodzieży i
rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu
Bogu. Warto w modlitwach nie tylko
prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty z Bogiem czas. Niech
nie zabraknie tego dziękczynienia w
nadchodzących dniach. Będziemy też
prosić o dobre przeżycie czasu wakacji.
Niech to będzie błogosławiony czas naszego wypoczynku, regeneracji sił, ale
także duchowego wzrostu. Nawet w
wakacje można wybrać się na rekolekcje
czy pielgrzymkę, a odwiedzając ciekawe miejsca, zwłaszcza w świątyniach nie
tylko podziwiać piękno, ale oddać cześć
Panu całego stworzenia.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM
We wtorek, 17 czerwca, wspominamy
świętego Brata Alberta Chmielowskiego,
zakonnika, założyciela zgromadzenia albertynów, powstańca z powstania styczniowego 1863 roku, wybitnego malarza,
który poświęcił swe życie dla biednych
i bezdomnych.
W sobotę, 21 czerwca, modlimy się przez
wstawiennictwo świętego Alojzego Gonzagi, zakonnika, który obok świętego Stanisława Kostki jest patronem katolickiej
młodzieży.

DWUNASTU
Stąd bierze się stałość i żar naszej wiary.
Inne religie mają piękne teksty, piękne legendy, ale jedynie chrześcijanie mogą oglądać
i słuchać Boga, który stał się widzialny w
człowieku, który żył w konkretnym miejscu,
w konkretnej epoce i mówił rzeczy niezwykle
jasne. Wiedzę o tym Człowieku zawdzięczamy apostołom, dwunastu wielkim świadkom.
Nie szukajmy gdzie indziej pokarmu dla
naszej wiary. Znajdziemy go, niestrudzenie
przemierzając drogę apostołów, wiodącą od
Jezusa Człowieka do Jezusa Boga: On był
taki, postępował w taki sposób, mówił, że...
Poprzez Dwunastu włączeni jesteśmy
również w to ogromne zgromadzenie, które
nazywa się Kościołem, ale które dziś chętniej
określamy mianem Ludu Bożego. W każdą
niedzielę na nowo spotykamy się z tym podstawowym aspektem naszej wiary: żyjemy
jako lud, w Kościele i przez Kościół Chrystusowy, który jest Kościołem apostołów: “Wierzę w apostolski Kościół”.
Jezus od razu, od samego początku,
chciał zgromadzić nowy lud. Wybór dwunastu towarzyszy był nawiązaniem do dwunastu synów Jakuba i dwunastu plemion Izraela
- liczba ta oznaczała całość. Jezus przyszedł
do wszystkich. Dany apostołom nakaz: “Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu
Izraela”, wyznacza po prostu początek zgromadzenia, jest wezwaniem skierowanym do
starego ludu, który powinien być najbardziej
skory, aby utworzyć lud nowy. Ale zakończenie Ewangelii otwiera dla apostołów cały
świat: “Nauczajcie wszystkie narody”.
Kiedy szukano ucznia, który miał zastąpić
Judasza, Piotr powiedział: “Wybierzmy jednego z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały
czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego, aż do dnia, w
którym został wzięty do nieba. On stanie się
razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania” (Dz 1,21-22). Te słowa otwierają
krąg Dwunastu. Nie oni jedni otaczali Jezusa,
Ewangelia mówi także o siedemdziesięciu
dwóch uczniach. O ile rola Dwunastu była
wyjątkowa w tworzeniu fundamentów Kościoła, o tyle samo pojęcie apostoła rozszerza
się na każdego chrześcijanina i zawiera dwie
równie ważne cechy: terminowanie w szkole
Jezusa i wiarę w Zmartwychwstanie: “Jezus
zmartwychwstał!”.
Jesteśmy członkami tego ruchu, który zrodził się w dniu, kiedy Jezus wybrał Dwunastu, aby żyć pośród nich. Jeśli zdarza nam
się, że jesteśmy niezadowoleni z Kościoła, z
papieża, biskupów czy naszego proboszcza,
rozważmy tę sprawę... razem z Jezusem.
Możemy krytykować, i niekiedy nawet powinniśmy to robić, aby być żywym członkiem
Kościoła. Ale powinniśmy także troszczyć
się o to, by cały Kościół był żywym zgromadzeniem wokół Jezusa i żarliwym głosicielem
Jego Ewangelii.
Chrześcijanin, który przeniknięty jest miłością do Kościoła i żarliwością misyjną,
idzie śladami apostołów i Jezus uważa go za
jednego ze swoich.
ANDRÉ SÈVE, Homilie niedzielne Kraków 1999
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CZY APOSTOŁOWIE
SĄ POTRZEBNI?
Chrześcijanin to ktoś, kto chce ewangelię brać w całej rozciągłości. I wie, że potrzebuje apostołów, bo ewangelię i w ogóle
cały skarbiec objawienia i wiary człowiek
potrafi odczytywać po swojemu, subiektywnie. Potrafi przebierać w skarbcu wiary
jak w koszu z ulęgałkami – wybierając tylko te, które mu się spodobają. Na straży
skarbca wiary i obyczaju musi ktoś stać.
Stoją ci, którzy stali się spadkobiercami
posłannictwa Dwunastu. Ci, których misję
weryfikuje Kościół. Jeden człowiek może
się pomylić. Kilku ludzi – może ulec błędom. Wielu ludzi może dać się pociągnąć
samozwańczym prorokom. Ale tradycja
zakorzeniona i kontrolowana przez wielowiekową i powszechną wspólnotę Kościoła
jest bez wątpienia bliższa prawdy, bliższa
źródeł wiary, bliższa samego Jezusa.
Drugim motywem odpowiedzi chrześcijanina, iż potrzebuje Jezusowych apostołów, jest wskazanie na moc sakramentów
– źródeł Bożej energii zwanej łaską. Jezus
nie może być z nami w swej materialnej,
cielesnej obecności – to by Go ograniczało, a większość wierzących czułaby się od
Niego odizolowana. Swoją moc i obecność
utrwalił w znakach, które nazywamy sakramentami. A są to znaki i źródła łaski dane
Kościołowi – nie zaś poszczególnym osobom. Ich spełnianie wymaga więc obecności choć minimalnej wspólnoty. „Gdzie
dwaj albo trzej są zebrani w imię moje, tam
jestem” – powiedział kiedyś Jezus. W tej
wspólnocie potrzebni są następcy i współpracownicy dwunastu apostołów wyznaczeni do tego przez Kościół.
Czy to wszystkie powody, dla których
chrześcijanin prosi Pana żniwa, by posłał
robotników na swoje pola? Choć powodów jest więcej, wszystkie w jakiś sposób można sprowadzić do tych dwóch.
Myślę zatem, że każdy powinien sam się
zastanowić, dlaczego potrzebuje w swoim otoczeniu, w społeczności, w różnych
miejscach życia prywatnego i publicznego obecności tych, którzy posłani przez
przełożonych Kościoła przychodzą w imię
Jezusa, z Jego ewangelią w sercu i na ustach. Proście zatem Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
Ks. Tomasz Horak

SFCh ZAPRASZA
Świetlica dla dzieci od lat 6
23.06.-1.08. 2008 r.
pon.-pt. w godz. 10:00-15:00
Plebania ul. 3 Maj 81A
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