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Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

CZYTANIA LITURGICZNE

czyni anioł, jest rzeczywistością; zdawało mu
się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą
straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej
do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi.
Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast
anioł odstąpił od niego. Wtedy Piotr przyszedł
do siebie i rzekł: Teraz wiem na pewno, że Pan
posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda
i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi.
CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA (2 Tm 4, 6-9. 17-18)
Najmilszy: Krew moja już ma być wylana na
ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem,
wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie
wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu
odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie,
ale i wszystkich, którzy umiłowali pojawienie się
Jego. Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko.
Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię,
żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie /Ewangelii/ i żeby wszystkie narody /je/ posłyszały;
wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie
mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi
mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków! Amen.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA (Mt 16, 13-19)

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej,
pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają
Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni
za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze
inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków.
Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie?
Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz,
Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem
nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój,
który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty
jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję
Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego;
cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane
w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

oraz Janinę i Piotra Kania.
18:00 + Władysława Kraśniewicza (im.).
Wtorek 1.07. – NAB. CZTERDZIESTOGODZINNE
7:00 + Jana Kompę.
7:00 + Emanuela Bagińskiego.
7:30 + Mariana Krupę (im.) i cr. Krupów i Lisów.
9:00 + O bł. Boże dla Członkiń Koła Róż. Św.
Bernadety i ich rodzin.
18:00 + Halinę i Jana Chmielewskich.
Środa 2.07.
7:00 + Jana Kompę.
7:30 + Stanisławę i cr. Łuniewskiech.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. w int. Konrada i Martyny z prośbą o Dary
Ducha Św. i opiekę MB.
Dz.-bł. w 18 urodziny Mateusza - o Dary Ducha
Św. i opiekę MB.
+ Andrzeja Dolińskiego (1 r.śm.). + Adama, Joannę, Zofię, Ignacego Owczarek, Rozalię i Kazimierza Zaton, Apolonię i Stefana, Witolda i Janusza Kwiatkowskich. + Władysławę i Stanisława
Skwarek, Janinę i Zygmunta Olszewskich.
Czwartek 3.07. - ŚW. TOMASZA APOSTOŁA
7:00 + Jna Kompę.
7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 30).
18:00 + Agnieszkę i Adama Kulma.
Piątek 4.07.
7:00 ; 7:30
18:00 MSZA ZBIOROWA
+ Mariana Gintera i Zofię Ginter oraz Włodzimierza Sierpińskiego. + Wacława (15 r. śm.), Leokadię, Ryszarda, Mariannę i Agnieszkę Tobiaszów
oraz Ireneusza Kapelewskiego.
Sobota 5.06.
7:00
7:30 + Wacławę i Bolesława Falacińskich i cr. Falacińskich.

16:00 Ślub: Jacek Pawlikowski – Agnieszka Maśluk.
17:00 Ślub: Paweł – Katarzyna Wilk.
18:00 MSZA ZBIOROWA
+ Janinę Orzełowską (14 r. śm.), Aleksandra Orzełowskiego, Stanisława Jaronia. + Ewę (5 r. śm.),
Marka i Eugeniusza Jaroń, Jana i Mariannę Baran.
+ Jerzego Sędka (10 r. śm.) oraz jego rodziców
Jadwigę i Juliusza Sędków.
Niedziela 6.07. – 14 niedziela zwykła
7:00 + Antoniego i Weronikę Osęka., Mariannę
Kania, Irenę Oklesińką.
8:30 + Józefa Zdrajkowskiego (12 r .śm.) i Zofię
Zdrajkowską.
10:00 + Jana Mazka i Janinę Żuraw.
11:30 + Mariana Stanisławiaka (2 r. śm.).
13:00 Za Parafian.
18:00 + Władysława Bieńko (6 r. śm.), cr. Bieńków i Kalbarczyków.

CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH
(Dz 12, 1-11)
W owych dnaich Herod zaczął prześladować
niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem
Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były
to dni Przaśników. Kiedy go pojmał, osadził w
więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów,
po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po
Święcie Paschy wydać go ludowi. Strzeżono
więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za
niego nieustannie do Boga. W nocy, po której
Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym
łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a
strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem
zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w
celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: Wstań szybko! Równocześnie z rąk [Piotra]
opadły kajdany. Przepasz się i włóż sandały!
- powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do
niego: Narzuć płaszcz i chodź za mną! Wyszedł
więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co

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 29.06. do 06.07.2008 r.
Niedziela 29.06. – uroczystość ŚWIĘTYCH
APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
7:00 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 29).
7:00 Dz.-bł. w 34 r. ślubu Anny i Jana z prośbą o
bł. Boże dla Jublilatów oraz dzieci i wnuków oraz
opiekę MB dla narzeczonych: Andrzeja i Elżbiety.
8:30 + Agnieszkę Łysiak (gr. 29).
8:30 + Piotra i Władysława Skowrońskich.
10:00 + Pawła Lodowskiego (11 r. śm.) i jego rców oraz Cecylię i Henryka Lotniewskich.
11:30 + Władysława Białka (5 r. śm.) i jego Braci.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Władysława Krajewskiego.
Poniedziałek 30.06. – NAB. CZTERDZIESTOGODZINNE
7:00 Dz.-bł. w int. Piotra, Pawła i Jadwigi Małek
z prośbą o bł. Boże i opiekę MB.
7:00 + Agnieszkę Łysiak (gr. 30).
7:30 + Waldemara Kozłowskiego (10 r. śm.) i Tomasza Kozłowskiego (16 r. śm.) oraz Sabinę Kozłowską (2 mies. po śm.).
7:30 + Wojciecha Okrzejskiego (gr. 30).
9:00 + Władysława, Emilię i Franciszka Giltlerów

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Am 2,6-10.13-16; Ps 50,16-23; Ps 95,8ab;
Mt 8,18-22; WT.: Am 3,1-8; 4,11-12; Ps 5,5-8; Ps
130,5; Mt 8,23-27; ŚR.: Am 5,14-15.21-24; Ps 50,712.16-17; Am 5,14; Mt 8,28-34; CZ.: Ef 2,19-22; Ps
117,1-2; J 20,29; J 20,24-29; PT.: Am 8,4-6.9-12;
Ps 119,2.10.20.30.40.131; Mt 9,12b.13b; Mt 9,913; SB.: Am 9,11-15; Ps 85,9.11-14; Jk 1,18; Mt
9,14-17.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 29.06.2008.
13 Niedziela Zwykła
wDziś czcimy Apostołów Piotra i Pawła, dwa wielkie filary, na których wznosi
się Kościół: święty Piotr jest gwarantem,
że Kościoła nie zwyciężą żadne, nawet
piekielne moce, oraz święty Paweł, który
poniósł Kościół między pogan. Dzisiejsza
uroczystość jest okazją do podziękowania
Bogu za posługę wszystkich następców
świętego Piotra, zwłaszcza ostatnich współ
czesnych papieży: Sługi Bożego Jana Pawła II i Benedykta XVI. Bądźmy wierni ich
słowom, ich nauczaniu. Niech staną się dla
nas drogowskazem na drodze wierności
Bogu. Dziś warto też głębiej zastanowić
się nad tym, co znaczą słowa: „Wierzę w

jeden święty, powszechny i apostolski Koś
ciół..."? Pamiętajmy, że trwając w jedności
z Papieżem i Biskupem lokalnym, dochowujemy wierności Kościołowi Chrystusowemu.
wW dzisiejszą uroczystość wierni, którzy
posiadają dewocjonalia pobłogosławione
przez papieża lub biskupa, mogą otrzymać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami,
po złożeniu Wyznania wiary.
wOfiary zbierane dzisiaj na tacę są przeznaczone na remont Bazyliki św. Piotra na
Watykanie – zbiórka ta jest niekiedy nazywana tradycyjnie Świętopietrzem, gdyż
jest zbierana we wszystkich kościołach katolickich w tę Uroczystość.
wDo pracy w naszej parafii został skierowany ks. Paweł Czeluściński, neoprezbiter (kapłan wyświęcony w tym roku).
Nie możemy go dzisiaj powitać, gdyż jest
obecnie opiekunem młodzieży na rekolekcjach Oazowych – podejmie pracę po 13
lipca. Jego kapłańskie posługiwanie wśród
nas ogarnijmy modlitwą – życzymy wielu
łask Bożych oraz wytrwałości i radości w
służbie Bożej.
wDzisiaj rozpoczynamy w naszej parafii 40–godzinne Nabożeństwo. Zapraszamy jeszcze dzisiaj na Nabożeństwo Adoracyjne o godz. 17.00. W poniedziałek
i wtorek adoracja Najśw. Sakramentu
będzie trwała od godz. 9.00 do 18.00 (rozpocznie się i zakończy Mszami św. o godz.
9.00 i 18.00).
wW czwartek, 3 lipca, obchodzimy święto Tomasza Apostoła, który pokonał niemoc
własnej wiary i, jak głosi tradycja, zaniósł
naukę Chrystusa aż do Indii, gdzie zginął
śmiercią męczeńską. Podczas Eucharystii
będziemy modlić się o wzrost Kościoła na
całej ziemi. Będzie to nasza odpowiedź na
wezwanie Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie
wszystkie narody..." - także, a może przede
wszystkim w wakacje. Wszyscy i wszędzie
jesteśmy odpowiedzialni za Kościół!
wW tym tygodniu przypada pierwszy
czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W lipcu i sierpniu w pierwszy piątek miesiąca nie będzie Mszy św. o
godz. 16.30. Spowiedź podczas Mszy porannych i wieczorem od godz. 17.30.
wZa tydzień przypada Pierwsza Niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 13.00
Adoracja Najśw. Sakramentu (bez procesji), zaś o godz. 17.00 w salce na plebani
spotkanie dla rodziców i chrzestnych przed
chrztem dzieci.
wWszystkim wyjeżdżającym na urlopy,
letnie wycieczki, obozy, kolonie życzymy
udanego, radosnego wypoczynku, ale też
przypominamy, że nie ma czasu wolnego
od Pana Boga. Nie bójmy się manifestować
naszej przynależności do Chrystusa i Kościoła.

"Kapłaństwo to wielkie zadanie, ale też przeogromny zaszczyt.”
Serdecznie witamy w naszej parafii księdza Pawła Czeluścińskiego
i życzymy Bożego błogosławieństwa,
darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej
na trudnej drodze kapłańskiej służby Bogu i ludziom.
My, parafianie, obiecujemy modlitwę i wsparcie.
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH
APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

Piotr i Paweł - dwaj apostołowie. Jeden należał do grona Dwunastu, drugi
dołączył do nich później. Obaj dla Kościoła są jak dwa filary podtrzymujące
cały jego gmach. Popatrzmy na Piotra.
Nie on sam zdecydował o swej roli. Był
rybakiem, do niego Jezus powiedział
„odtąd ludzi będziesz łowił” (Łk 5,10).
Po wielu miesiącach: „Ty jesteś Skała,
i na tej skale zbuduję Kościół mój, a
bramy piekielne go nie przemogą. I
tobie dam klucze królestwa niebieskiego...” (Mt 16,16nn). A po zmartwychwstaniu: „Paś baranki moje, paś owce
moje” - czytaliśmy to dzisiaj. To Jezus
zdecydował - dostrzegł wśród innych,
powołał, wybrał, wyznaczył, nakazał. A
Piotr wybór i nakaz przyjął. I zgodnie
ze słowami Mistrza utwierdzał swoich
braci w wierze (Łk 22,32).
Nie zrozumiemy, czym jest dla Kościoła każdy papież, jeśli nie weźmiemy tego wszystkiego pod uwagę.
Dlatego dla ludzi niewierzących, dla
historyków niebiorących pod uwagę
nadprzyrodzonej wiary, fenomen papiestwa jest niezrozumiały.
Różne tytuły nadawano papieżom
- odczytywać je należy zawsze na tle
epoki, która je wymyśliła. Po odwołaniu
się do miejsc Ewangelii, w których Szymon zwany Piotrem jest przez Jezusa
stopniowo stawiany na czele wspólnoty Kościoła, najtrafniejszym tytułem
wydaje się „Namiestnik Chrystusa”.
Nie z ludzkiego pomysłu ta funkcja choć wyrażająca się historycznie ludzkimi sposobami. Nie z ludzkiej siły siła
papieży - choć nie bez znaczenia są
ich ludzkie cechy. Nie z ludzi przedziwna trwałość Kościoła i papiestwa
- bo ludzie zrobili nieomal wszystko,
by i Kościół zniszczyć, i papiestwo.
Dlatego dobrze, że my, wierzący w
Jezusa, mamy papieży - od Piotra po
Jana Pawła, Benedykta XVI. I będziemy mieli.
ks. Tomasz Horak

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

W DOBRYCH ZAWODACH
Czytając fragment z Drugiego Listu
św. Pawła do Tymoteusza, który proponuje nam liturgia Uroczystości Św.
Apostołów Piotra i Pawła, zatrzymajmy się przy sportowym porównaniu,
zawartym w słowach Apostoła. Święty
Paweł, zanim powie „bieg ukończyłem,
wiarę ustrzegłem”, mówi wpierw: „w dobrych zawodach wystąpiłem”. Radość
ostatecznego zwycięstwa poprzedza
radość z dobrego wyboru.
Pewna mentalność sukcesu, która
z dużą siłą przebija dziś tak ze świata
polityki, sportu, jak i ze wspomnianych
programów typu reality show, zdaje się
wymazywać pytanie o metody dochodzenia do sukcesu, o zwykłą ludzką
uczciwość, czas, miejsce i dziedzinę
działalności, wreszcie o samego człowieka. Jedyne pytanie, które się stawia, to pytanie o zwycięstwo.
Patroni dnia dzisiejszego, apostołowie Piotr i Paweł, są wezwaniem do odkrywania wartości pierwszego wyboru.
Jako ludzie wiary musimy patrzeć nie
tylko na cel i koniec tego, co czynimy,
ale również na drogę, którą pokonujemy. Używając słów św. Pawła, można
powiedzieć, że chodzi nie tylko o zwycięstwo, ale także o zawody, w których
występujemy. Innymi słowy: chodzi o
ludzi, z którymi łączymy nasze życie i
o sposób działania, który wpisuje się w
istotę tego życia.
Ks. Dariusz Madejczyk

WAKACJE W MIEŚCIE
23 czerwca rozpoczęły działalność wakacyjną świetlice działające w pomieszczeniach parafialnych parafii MB Częstochowskiej i Św. Jana Chrzciciela pod patronatem
Stowarzyszenia Forum Chrześcijańskie.
Dzięki przychylności księży Proboszczów.
Ks. Kazimierza Gniedziejko i ks. Marka
Sędka, pod opieką zatrudnionych pedagogów oraz wolontariuszy z innych krajów
dzieci mogą bezpiecznie i wesoło spędzić
czas wolny w gronie rówieśników.

www.parafiajozefow.pl
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