PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE
Biuletyn Parafialny nr 25 (701)

CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI HIOBA (Hi 38,
1.8-11)
I z wichru Pan odpowiedział Hiobowi te
słowa: Kto bramą zamknął morze, gdy
wyszło z łona wzburzone, gdym chmury
mu dał za ubranie, za pieluszki ciemność
pierwotną? Złamałem jego wielkość mym
prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę.
I rzekłem: Aż dotąd, nie dalej! Tu zapora
dla twoich nadętych fal.
CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU
ŚWIĘTEGO PAWŁA DO KORYNTIAN
(2Kor 5, 14-17)
Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych

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 21.06. do 28.06.2009 r.
Niedziela 21.06. – 12 niedziela zwykła
7:00 + Józefa i Helenę Łabeckich.
8:30 + Kazimierza Drewicza (Gr. 21).
10:00 Dz.-bł. w 20 r. ślubu Agaty i Krzysztofa
Hać i ich dzieci: Michała, Piotra i Kasi.
11:30 + Jana Sabak oraz Małgorzatę i Józefa
Mądrych.
13:00 Za Parafian.
13:00 Dz.-bł. w 35r. ślubu Jadwigi i Edwarda
Zająców z prośbą o bł. Boże dla cr.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – Dz.-bł. w
25 r. ślubu Agnieszki i Mariana Kantorowiczów
z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla Jubilatów
i dzieci.
18:00 + Janinę Budną.
Poniedziałek 22.06.
7:00 + Kazimierza Drewicza (Gr. 22).
7:00 + Zygmunta Smardzewskiego (mies. po
śm.)
7:30 Dz.-bł. w 35 r. ślubu Anny i Jana Matyków z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów, dzieci
i wnuków.
7:30 + Genowefę Mazurek (mies po śm.)
18:00 + Jana Basiewicza, Jana i Władysławę
Mętraków.
Wtorek 23.06.
7:00 + Kazimierza Drewicza (Gr. 23).
7:00 + Annę i Andrzeja, Teresę i Zenona, Jana i
Mariannę, Stanisława i Juliannę oraz Dorotę.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA
na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za
wszystkich umarł /Chrystus/ po to, aby
ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla
Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie
znamy według ciała; a jeśli nawet według
ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej
nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc
ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym
stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto
wszystko stało się nowe.
S Ł OWA EWA NGEL I I W E D ŁUG
ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 4, 35-41)
Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus
rzekł do swoich uczniów: Przeprawmy się
na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a
Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne
łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się
gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że
łódź już się napełniała. On zaś spał w tyle
łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powie7:00 + Władysławę Słupińską i Janinę Sochacką.
7:30 Dz.-bł. w 2 r. ślubu Sylwii i Łukasza Borzęckich z prośbą o dziecko.
7:30 + Józefa Przyczkę (1 r. śm.).
18:00 + Jana, Helenę i Wojciecha Barańskich.
Środa 24.06. - NARODZENIE ŚW. JANA
CHRZCICIELA
7:00 + Kazimierza Drewicza (Gr. 24).
7:00 + Jana Kompę (im.).
7:30 + Stefana Kondeja (3 r. śm.).
7:30 + Leszka Sikorskiego (mies. po śm.).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. w 35 r. ślubu Anny i Jana; w 20 r. ślubu
Teresy i Pawła. W 20 r. ślubu Joanny i Krzysztofa.
+ Janinę Budną. + Tomasza Cwalinę (3 r. śm.).
+ Annę i Stanisława Kamińskich; +Bolesława i
Steanię Krajewskich. + Rozalię i Władysława
Pałysków. + Jana Zawadkę, Mariana Sierotę. +
Steana Kondeja (3 r. śm.). + Andrzeja, Halinę
i Włodzimierza Łaskiewiczów. + Annę i Włodzimierza Dąbrowskich, Marię Jaworską, Jana
Cebulę, Piotra Szewczyka. + Włodzimierza i
Tomasza Wieremiejuków.
Czwartek 25.06.
7:00 + Kazimierza Drewicza (Gr. 25).
7:00 Dz.-bł. w 37 r. ślubu Marianny i Jana Żaczków z prośbą o zdrowie i wszelki łaski dla Jubilatów i cr.
7:30 + Pawła Stefaniuka, cr. Lechów, Nowosielskich, Kabatów, Stefaniuków, Annę Jańczuk,
Adelę Chmielewską, Antoniego Rogulkę.
18:00 + Jana, Janinę i Mariannę Kondejów.
Piątek 26.06.
7:00 + Kazimierza Drewicza (Gr. 26).
7:00 + Eugeniusza Załęckiego (mies. po pog.).
7:00 + Pawła Kawkę (mies. po śm.)
7:30 + Mariannę Sutkowską (3 r. śm.).
7:30 + Eugenię i Piotra Ładyżyńskich.
18:00 + Jana Mioduchowskiego, Janinę i Adama Piaseckich.

21.06.2009
dzieli do Niego: Nauczycielu, nic Cię to nie
obchodzi, że giniemy? On wstał, rozkazał
wichrowi i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się!
Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.
Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi
jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni zlękli
się bardzo i mówili jeden do drugiego: Kim
właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro
są Mu posłuszne?
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.: Iz
49,1-6; Ps 139,1-3.13-15; Dz 13,22-26; Łk
1,76; Łk 1,57-66.80; CZ.: Rdz 16,1-12.1516; Ps 106,1-5; 1P 1,25; Mt 7,21-29; PT.:
Rdz 17,1.9-10.15-22; Ps 128,1-5; Mt 8,17;
Mt 8,1-4; SB.: Rdz 18,1-15; Ps: Łk 1,46b50.53-54; Mt 8,17; Mt 8,5-17.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Sobota 27.06.
7:00 + Kazimierza Drewicza (Gr. 27).
7:00 + Jana Kompę, Mariannę i Józefa Wachnio.
7:00 + Eugenię Pleskot (24 r. śm.), cr. Pleskotów i Banderów.
7:30 + Bronisławę i Jozafata Kajków, Bronisława Celejów.
7:30 + Władysławę i Władysława Nowaków.
7:30 + Władysława Białka (6 r. śm.).
18:00 + Danutę Niedziałek (2 r. śm.), r-ców
Aleksandra i Kazimierę Uszanow.
19:00 Ślub: Henryk Darczyński – Anna Ostrzycka.
Niedziela 28.06. – 13 niedziela zwykła
7:00 + Kazimierza Drewicza (Gr. 28).
8:30 +Władysława Krajewskiego.
10:00 + Wandę i Stanisława Chmielewskich.
11:30 + Mateusza Brynczkę.
13:00 Dz.-bł. w 50 r. ślubu Teresy i Stanisława
Brzeskich.
13:00 Dz.-bł. w 50 r. ślubu Aleksandry i Henryka Główków.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – Za Parafian.
18:00 + Jarosława Wasążnika.

Ogłoszenia duszpasterskie 21.06.2009.
XII Niedziela Zwykła
wDzisiaj podczas mszy św. O godz.
10.00 i 11.30 będziemy polecali Bogu rozpoczynające się wakacje.
wJak ogłaszaliśmy Księża Pallotyni
pragną otworzyć w Otwocku hospicjum
dziecięce prowadzone przez Fundację
„Anielska Przystań”. Dzisiaj po Mszach
św. będzie prowadzona zbiórka do puszek
na ten szlachetny cel.
wCiągle trwa czerwiec – miesiąc naszej
szczególnej modlitwy do Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabo-

żeństwach czerwcowych wynagradzamy
Bożemu Sercu grzechy nasze i bliźnich,
wszelkie zniewagi i braki w wierze, dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o
wytchnienie oraz pociechę w codziennych
troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe
jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać
serca ludzi do miłość Boga i bliźniego.
wWe wtorek, 23 czerwca, obchodzimy
Dzień Ojca. Podczas Eucharystii będziemy
modlić się za ojców z naszej wspólnoty parafialnej. Zapraszamy szczególnie ojców i
dzieci. Modlitwami obejmiemy wszystkich
ojców, aby godnie i z miłością wypełniali
swoje obowiązki w codziennych staraniach
o własne rodziny.
wW środę, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi. W Litanii do wszystkich świętych jest
wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz
po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek
Bożej Prawdy, który za nią był gotów oddać życie. Ciesząc się narodzinami świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić
się nad swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną
przez nas wiarą i pobożnością.
wW sobotę, 27 czerwca, czcimy Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. Zwłaszcza
w każdą środę zwracamy się do Niej jako
naszej Matki i Pośredniczki, przedkładając
Bogu Ojcu podziękowania, prośby osobiste i wspólnotowe. Niech Maryja, Matka
Nieustannie Pomagająca, uczy nas tej samej pięknej postawy – pomagania innym!
wW przyszłą niedzielę, 28 czerwca,
przypada wigilia uroczystości Świętych
Apostołów Piotra i Pawła. W dniach 29
czerwca do 1 lipca odbędzie się w naszej
parafii Czterdziestogodzinne Nabożeństwo.
wU progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Boga i Jego przykazań nie ma
wakacji, a na urlop warto zabrać ze sobą
różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte.
Nie zapominajmy też, że każda niedziela
jest drogowskazem na wakacyjnej drodze.
Bez tego drogowskazu łatwo się zagubić, a
szatan nie odpoczywa, w wakacje żniwuje.
W tym tygodniu patronują nam:
22 VI – św. Paulin z Noli (353-431), biskup
(wspomnienie dowolne);
tego samego dnia – św. Jan Fisher (14691535), biskup i Tomasz More (1478-1535),
męczennicy (wspomnienie dowolne);
26 VI – św. Cyryl Aleksandryjski (ok. 380444), biskup, patriarcha i Doktor Kościoła
(wspomnienie dowolne);
tego samego dnia – bł. Zygmunt Gorazdowski (1845-1920), prezbiter, lwowski
apostoł Bożego miłosierdzia, zwany ojcem
ubogich (wspomnienie dowolne).

NOWE ŻYCIE

Chrystus umarł za wszystkich po
to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł
i zmartwychwstał. Skończył się świąteczny czas. Dawno minęło Boże Narodzenie, Wielkanoc wydaje się odległa.
Niepostrzeżenie otarliśmy się o Zesłanie Ducha. Czytane dziś słowa apostoła Pawła każą nam wrócić do myśli o
Zmartwychwstaniu Chrystusa. I dobrze.
Bo żadna z tajemnic wiary nie mija i nie
powinna ginąć w niepamięci. Płonący
przy ołtarzu paschał każdej niedzieli
przypomina, że Wielkanoc wciąż trwa.
Że Zmartwychwstanie jest tajemnicą
ponadczasową. Umarł i zmartwychwstał – powiada apostoł.
Stworzeni zostaliśmy do życia. Nie
potrafimy wytłumaczyć sobie i innym,
czym ono jest. Ale życie jest radością.
Jest radością także wtedy, gdy nas boli
– niejedną taką sytuację już widziałem,
jakoś w niej uczestniczyłem. Nawet ci,
którzy po śmierć sięgają, nie szukają
unicestwienia. Protestują przeciw – jak
im się wydaje – mizernej, nie do poprawienia kondycji życia. Chcieliby innego, nowego życia. I w tym momencie
wracają słowa apostoła: kto pozostaje
w Chrystusie, jest nowym stworzeniem.
Nie śmierci szukamy, nie za końcem
tęsknimy, nowe życie nam się marzy.
I nie jest to marzenie bzdurne. Zmartwychwstanie jest tym wytęsknionym
nowym życiem.
x. Tomasz Horak

S

towarzyszenie Forum Chrześcijańskie zaprasza dzieci
od 6 roku życia na półkolonie do
świetlicy działającej przy naszej
parafii. Zajęcia rozpoczynają się
od 23 czerwca i potrwają do końca lipca. Świetlica czynna będzie
w godzinach 10.00-15.00 od poniedziałku do piątku. Program zajęć realizowany będzie przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i
opiekunów.
Będziemy jak co roku gościć wolontariuszy z różnych stron świata.
Przewidziane jest wiele atrakcji, m.in. nauka tańca, wycieczki,
ogniska. Dzieci otrzymają również
posiłek i napoje.
Serdecznie zapraszamy.

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

Kim właściwie jest Chrystus?

zastanawiali się uczniowie, gdy uciszył burzę na jeziorze. Znali Go przecież
dobrze, widzieli cuda, słuchali Jego „nauki z mocą”... Ich spojrzenie na Chrystusa było jednak przyćmione ludzkim
niepełnym poznaniem i rozumieniem.
„Jeżeli nawet według ciała poznaliśmy
Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w
ten sposób” – pisał do Koryntian św. Paweł. To nie poznanie „według ciała”, ale
spojrzenie wiary pozwala rozpoznać w
Chrystusie Króla i Boga, którego władzy
poddane są wicher i morze, choroby, złe
duchy, a nawet śmierć. Pana, który najgwałtowniejsze burze miotające nami na
morzu życia zmienia w „powiew łagodny”. I nawet gdy wydaje się nieobecny
w łodzi naszej duszy, nie przestaje czuwać i wiedzie nas „do upragnionej przystani”.
Anna Świerczyńska, „Oremus”
czerwiec 2003, s. 102

UMIEJMY PROSIĆ PANA
O POMOC

Kto z nas nie przeżył w swoim życiu momentów zwątpienia? Czasami zawodzi drugi
człowiek, któremu ufaliśmy bezgranicznie,
często wątpimy w siebie, w swoje możliwości i
zdolności. Najgorzej, gdy wystawiamy na próbę
wszechmoc samego Boga. „Łatwa” jest nasza
wiara, gdy wszystko w życiu „idzie gładko”, po
naszej myśli, gdy nie spotykają nas tragiczne i
smutne wydarzenia, gdy nie musimy stawiać sobie pytań o sens cierpienia, życia i śmierci. Jaka
będzie Twoja wiara w czasie „burzy”?
Ewangelista ukazuje nam dzisiaj Boską moc
Jezusa. On jest Panem historii i stworzenia.
Kiedyś nieznany bezmiar morza utożsamiano z
nieogarnionymi siłami zła i niepewności. Także
dzisiejsze katastrofy i tragedie przypominają
nam, że tylko Bóg jest Panem żywiołów. Nad
wszystkim chcemy panować i wszystko przewidzieć. Chyba jednak nie doceniamy siły naszej
wiary...
„Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” — bardzo obchodzi. Bóg jest silniejszy
niż całe zło wokół człowieka i w człowieku. Nikomu bardziej nie zależy na Twoim wiecznym
szczęściu i zbawieniu.
Wielcy ludzie Boga pokazali w historii świata, że wiarą nie tylko można góry przenosić, ale
— z pomocą Ducha — także zmieniać polityczne i społeczne oblicze ziemi, zmieniać poglądy i
serce człowieka.
Święty Paweł mówi nam dzisiaj, że to dzięki
miłości Chrystusa możemy żyć odwagą wiary.
W Eucharystii szukajmy pewności bycia Boga
z nami. „Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w
Imię moje, tam Ja jestem pośród nich.”
ks. Ryszard Rosa

www.parafiajozefow.pl

