PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE
Biuletyn Parafialny nr 23 (699)

CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO
PRAWA (Pwt 4, 32-34. 39-40)
Mojżesz tak powiedział do ludu: Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, od dnia,
gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka, [zapytaj]
od jednego krańca niebios do drugiego, czy
nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy
słyszano od czymś podobnym? Czy słyszał jakiś
naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać
sobie jeden naród spośród innych narodów przez
doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną
i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan,
Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach? Poznaj
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Intencje mszalne od 02.02. do 08.02.2009 r.
Niedziela 7.06. – TRÓJCY PRZENAJŚWIETSZEJ
7:00 + Irenę i Stefana Zacieskich.
8:30 + Kazimierza Drewicza (Gr. 7).
8:30 + Edwarda, Mariana, Halinę, Benedykta,
Józefę Ciesielskich, Józefę i Michała Wojda.
10:00 Dz.-bł. r. ślubu Jana i Janiny z prośbą o bł.
Boże dla Jubilatów , Dzieci i Wnuków.
11:30 + Michała i Małgorzatę Borowieckich.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Jana Łysiaka (11 r. śm.) i jego rodziców.
Poniedziałek 8.06. – Św. Jadwigi Królowej
7:00 + Kazimierza Drewicza (Gr. 8).
7:00 Dziękczynna w 6 r. ślubu Beaty i Artura i
rocznicę urodzin Beaty z prośbą o bł. Boże dla
Jubilatów i cr.
7:30 Dziękczynna w 29 r. ślubu Ewy i Andrzeja
Połosak z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i cr.
7:30 Dz.-bł.w 16 r. urodzin Patryka z prośbą o
bł. Boże i opiekę MB.
18:00 + Medarda Swebodzińskiego.
Wtorek 9.06.
7:00 + Kazimierza Drewicza (Gr. 9).
7:00 + Piotra, Józefę, Mariana i cr. Filiksów.
7:30 + Piotra Choińskiego (3 r. śm.).
7:30 + Henrykę Karczewską (13 r. śm.).
18:00 + Ludwika Witana (26 r. śm.), Stanisławę
i Henryka Witanów, Eugeniusza Książka, Gustawa Repsza, Sewerynę i Kazimierza Boguc-

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie
ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które
ja dziś polecam tobie pełnić; by dobrze ci się
wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył
swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan,
Bóg twój.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA
DO RZYMIAN (Rz 8, 14-17)
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są
synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni,
ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w
którym możemy wołać: Abba, Ojcze! Sam Duch
wspiera swym świadectwem naszego ducha, że
jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy
dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a
współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie
z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć
udział w chwale.
S Ł O WA E WA N G E L I I W E D Ł U G
ŚWIĘTEGO MATEUSZA (Mt 28, 16-20)
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę,
kich.
Środa 10.06. - Bł. Bogumiła, biskupa
7:00 + Kazimierza Drewicza (Gr. 10).
7:00 + Lucjana Bogusza.
7:30 + Janusza Rusaka (9 r. śm.) i cr. Rusaków,
Władysława, Janinę, Kazimierza, Jana i Wandę
oraz cr. Kowalskich.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dziękczynna w 3 r. ślubu Moniki i Mirosława Grodzkich z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i cr.
O bł. Boże dla Joanny (im.) oraz o pomyślność
dla ich dzieci w szkole, o zdrowie dla Krzysztofa i pomyślne ukończenie studiów dla Pawła.
+ Genowefę Kubiak (1 r.śm.). + Bogumiłę Kucharską (2 r.śm.)
Czwartek 11.06. - UROCZYSTOŚĆ NAJŚW.
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
7:00 + Kazimierza Drewicza (Gr. 11).
8:30 + Mariannę, Annę, Jana, Zdzisława, Henryka i cr. Wawryniuków i Kowalczyków.
10:00 + Henryka i Annę Żurków.
11:30 Za Parafian.
18:00 + Cr. Wysockich i Frankowskich
Piątek 12.06.
7:00 + Kazimierza Drewicza (Gr. 12).
7:00 + Stanisławę Jabłońską (6 r. śm.).
7:00 + Felicję Staroń.
7:30 + Salomeę (60 r. śm.), Stanisława (51 r.
śm.) i Małgorzatę Wesołowskich, Stanisława
Chodkiewicza, Franciszkę Płatek.
18:00 + Ryszarda Grudzińskiego (6 r. śm.).
Sobota 13.06. - Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła
7:00 + Kazimierza Drewicza (Gr. 13).
7:00 + Alinę Malinowską i Aleksandra Cygana.
7:00 + Kazimierza Chwesiuka.
7:30 + Bolesława Bieńkowskiego.
7:30 + Katarzynę oraz cr. Goźlińskich.
18:00 Dz.-bł. w 11 r. ślubu Doroty i Jacka Hejzów z prośba o bł. Boże dla Jubilatów i córek.
Niedziela 14.06. – 11 NIEDZIELA ZWYKŁA

07.06.2009
tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy
Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na
ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co
wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Nasza codzienna modlitwa
PN.: 2 Kor 1,1-7; Ps 34,2-9; Mt 5,12a; Mt 5,1-12;
WT.: 2 Kor 1,18-22; Ps 119,129-133.135; Mt
5,16; Mt 5,13-16; ŚR.: 2 Kor 3,4-11; Ps 99,5-8; Ps
25,4b.5a; Mt 5,17-19; CZWARTEK – BOŻE CIAŁO
Wj 24,3-8; Ps 116,12-13.15-18; Hbr 9,11-15;
J 6,51; Mk 14,12-16.22-26; PT.: 2 Kor 4,7-15;
Ps 116,10-11.15-18; Ps 119,34; Mt 5,27-32;
SB.: 2 Kor 5,14-21; Ps 103,1-4.8-9.11-12; Ps
119,36a.29b; Mt 5,33-37.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).
7:00 + Kazimierza Drewicza (Gr. 14).
8:30 +Antoniego i Cecylię Bursów, Zofię Wojtczak oraz za dawcę serca.
10:00 + Helenę, Antoniego, Ryszarda Molaków,
Krystynę Suchańską, Wiktorię i Bartłomieja
Madejaków.
11:30 + Antonika Koczyka.
13:00 Dz.-bł. w 1 r. ślubu Eweliny i Łukasza
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII - Za Parafian.
18:00 + Stanisława Firląga (23 r. śm.), brata Romualda i r-ców Feliksę i Jana Firlągów.

Ogłoszenia duszpasterskie 07.06.2009.
Ur. Trójcy Przenajświętszej
wDzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół
wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też
zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i
pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą –
jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi,
trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej módlmy się o Bożą mądrość i o światło Ducha
Świętego. I oby wszystko w naszym życiu
było czynione na chwałę Trójcy Świętej!
wDzisiaj w całej Polsce obchodzimy
drugi Dzień Dziękczynienia (w tym roku
pod hasłem: Dziękujemy za wolność).
Po Mszach św. trwa ogólnopolska akcja
zbiórki do puszek ofiar na budowę Świątyni Opatrzności Bożej. Z racji I niedzieli
miesiąca po Mszy św. o godz. 13.00 odbędzie się Adoracja i Procesja Eucharystyczna. Pamiętajmy też o naszym moralnym
obowiązku wzięcia udziału w wyborach do
Parlamentu Europejskiego.
wW najbliższy czwartek, 22 maja, w
liturgii będziemy celebrować uroczystość

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
– Boże Ciało. Msze św. w tym dniu o godz.
7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00. Główną
Mszą św. dnia będzie Suma o godz. 11.30,
a po niej wyruszymy w procesji Eucharystycznej do czterech ołtarzy ustawionych przy ul. 3 Maja, Polnej, Wawerskiej
i Kopernika. Z Chrystusem utajonym w
Najświętszym Sakramencie wyjdziemy w
uroczystej eucharystycznej procesji na ulice naszego miasta. Będziemy dziękować
Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić
Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla
Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny
i naszego Narodu. Udział w tej procesji jest
publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze
obecny. Jesteśmy ludem Bożym, który nieustannie jest w drodze na spotkanie z Bogiem. Zachęcamy serdecznie wszystkich
do udziału w procesji. Swoje szczególne
miejsce w procesji Bożego Ciała mają zawsze dzieci, które w tym roku przystąpiły
do I Komunii św. lub obchodziły rocznicę
Komunii św. Przyjdźmy w Boże Ciało na
godz. 11.30 do kościoła. Prosimy, by po-

dobnie jak w latach ubiegłych przygotować
ołtarze Bożego Ciała.
I ołtarz – Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie i Kościelna Służba Porządkowa
Totus Tuus,
II ołtarz – Straż Pożarna,
III ołtarz – Młodzież Ruchu Światło-Życie,
IV ołtarz – Okoliczni mieszkańcy ul.
Kopernika.
wPrzypominamy też o tradycji dekorowania domów na dzień Bożego Ciała. Podejmijmy ten piękny zwyczaj zwłaszcza na
trasie procesji, ale nie tylko.
wW Oktawie Bożego Ciała (12 – 18
czerwca) spotykamy się codziennie w kościele o godz. 18.00 na Mszy św., nabożeństwie i procesji Eucharystycznej (z wyjątkiem najbliższej niedzieli, gdy procesja
odbędzie się po Mszy św. o godz. 13.00). W
tych dniach nie będzie Nabożeństw czerwcowych o godz. 17.30 – będą połączone z
Nabożeństwem Eucharystycznym.
wW niedzielę za tydzień (14 czerwca)
będziemy obchodzili Diecezjalnym Dzień
Papieski. Ks. Abp Henryk Hoser pisze do

"O Boska Trójco, zamieszkaj we mnie,
abym ja mogła zamieszkać w Tobie"
(bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej)

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Trójca Święta wezwaniem do
budowania wspólnoty
1. Wspólnota w dobie indywidualizmu
Żyjemy w świecie, w którym dominuje
indywidualizm. Bardzo popularne stają się
dziś hasła, które zachęcają do egoistycznego pojmowania życia: „ja”; „moje”;
„mnie” — wydaje się, że celem życia
współczesnego człowieka jest zdobycie
jak najlepszej pozycji społecznej i „wybicie” się, niezależnie od innych, a często
wbrew innym. Szybki rozwój ekonomiczno — gospodarczy sprzyja koncentracji
na tzw. robieniu kariery, często kosztem
małżeństwa i rodziny (wymownym tego
przykładem są wyjazdy zagraniczne męża
czy żony, ojca czy matki przy jednoczesnym pozostawieniu w kraju swoich najbliższych). Człowiek stworzony na obraz
Boży, jest wezwany do naśladowania swojego Stwórcy. Ten zaś istnieje jako Wspólnota Osób. Wspólnota to nie przypadkowa grupa ludzi (jak na przykład w kolejce,
w autobusie). Wspólnota to zespół osób,
których łączą te same ideały, wartości, a
ich wzajemne relacje oparte są na współodpowiedzialności i trosce o dobro pozo-

stałych członków grupy. Najbardziej podstawową wspólnotą jest rodzina, ale także
wspólnotą jest jakaś grupa formacyjna,
wspólnota przyjaciół itp. W szerszym wymiarze można mówić o wspólnocie parafialnej.
2. Eucharystia — pokarm na drogę budowania wspólnoty
Powyższe rozważania nt. wspólnoty uzmysławiają fakt, że jej tworzenie
jest bardzo trudne. Konieczne jest zatem
wsparcie tego dzieła mocą łaski Bożej.
Najdoskonalszym jej źródłem jest Eucharystia. Człowiek, który jednoczy się z
Chrystusem w Komunii Świętej zostaje
niejako predysponowany do budowania
wspólnoty, gdyż sam tworzy najpełniejszą wspólnotę — z Chrystusem. Aby więc
spotykać się w sposób konstruktywny
z drugim człowiekiem i tworzyć z nim
więź miłości, trzeba najpierw spotkać się
z Bogiem — Miłością. Chrystus dla zbudowania owej wspólnoty eucharystycznej
z człowiekiem „daje się” całkowicie człowiekowi, ofiaruje siebie dla człowieka.
Również nasze ludzkie wspólnoty muszą
być oparte na umiejętności poświęcenia
swoich sił, talentów i darów dla innych.

nas: Pragnę, aby rodziny które tego dnia
będą uczestniczyły wspólnie we Mszy Świętej otrzymały pamiątkę – błogosławieństwo
w formie dyplomu. W związku z powyższym prosimy, aby rodziny, które 14 czerwca przyjdą wspólnie do naszego kościoła i
pragną otrzymać pamiątkę tej uroczystości
zgłosiły się jeszcze dzisiaj do zakrystii – jutro dane te zostaną przekazane do drukarni i
zostaną przygotowane stosowne dyplomy.
wRównież za tydzień pragniemy poświęcić pojazdy.
W tym tygodniu patronują nam:
8 VI – św. Jadwiga (1374-1399), królowa
na tronie krakowskim, która poświęciła swe
życie dla narodu polskiego i litewskiego
(wspomnienie obowiązkowe);
9 VI – św. Efrem (ok. 306-373), diakon i
Doktor Kościoła (wspomnienie dowolne);
10 VI – bł. Bogumił (ok. 1135-1204), biskup
poznański i gnieźnieński (wspomnienie obowiązkowe);
13 VI – św. Antoni z Padwy (1195-1231),
franciszkański prezbiter i Doktor Kościoła,
jeden z najbardziej czczonych i kochanych
świętych (wspomnienie obowiązkowe).

Poznaj dzisiaj i rozważ
w swym sercu
Dane statystyczne dotyczące życia religijnego Polaków, publikowane przez Instytut
Statystyki Kościoła Katolickiego, pokazują,
że ogólne stwierdzenie „jestem wierzący”
bardzo często nie idzie w parze z wyznawaniem poszczególnych prawd wiary, zwłaszcza tych, które dotyczą spraw ostatecznych.
Właściwie już samo spojrzenie na historie
ludzi, które zostały zapisane na kartach Starego i Nowego Testamentu, pokazuje nam,
że nawet człowiek, który widział „wielkie
dzieła Boże”, wobec nowych, konkretnych
wyzwań, które przynosi każdy dzień, pozostaje często niedowiarkiem. Słowa Mojżesza, które słyszymy dziś w pierwszym
czytaniu, są swego rodzaju streszczeniem
pewnego etapu w dziejach Narodu Wybranego. W samych pytaniach zawiera się zaś
jakaś odpowiedź na wątpliwości dotyczące
Bożej opieki nad Izraelem. Jest to wezwanie
do wiary w jedynego Boga: „Poznaj dzisiaj i
rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem,
a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma
innego”.
Niech dzisiejsza niedziela, która kieruje nasze oczy ku tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, będzie okazją do zadania sobie pytania
o wiarę. Niech będzie to pytanie o wiarę w
Boga prawdziwego. Nie skrojonego według
naszych potrzeb i oczekiwań, na nasz obraz i
podobieństwo, ale o Boga, który nas pragnie
przemienić na obraz i podobieństwo swoje.

Ks. Ireneusz Rogulski
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