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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Dz 12,1-11; Ps 34,2-9; 2 Tm 4,6-9.17-18; 
Mt 16,18; Mt 16,13-19; WT.: Rdz 19,15-29; Ps 
26,2-3.9-12; Ps 130,5; Mt 8,23-27; ŚR.: Rdz 
21,5.8-20; Ps 34,7-8.10-13; Am 5,14; Mt 8,28-34; 
CZ.: Rdz 22,1-19; Ps 116,1-6.8-9; 2 Kor 5,19; 
Mt 9,1-8; PT.: Ef 2,19-22; Ps 117,1-2; J 20,29; J 
20,24-29; SB.: Rdz 27,1-5.15-29; Ps 135,1-6; Jk 
1,18; Mt 9,14-17.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie 
modlitwy codziennej).

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 16.00-
18.00. 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

CZYTANIE Z KSIĘGI MĄDROŚCI (Mdr 1, 
13-15; 2, 23-24)
Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby 
żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, 
aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie 
ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania 
Otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość nie 
podlega śmierci. Bo dla nieśmiertelności Bóg 
stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej 
własnej wieczności. A śmierć weszła na świat 
przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy 
do niego należą.
CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘ-
TEGO PAWŁA DO KORYNTIAN (2 Kor 
8,7. 9. 13-15)
Podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w 
mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość 
naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfito-
wali. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się 
ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Nie 
o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a 
sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz 
więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich 

potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą 
w waszych niedostatkach i aby nastała równość 
według tego, co jest napisane: Nie miał za wiele 
ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto 
miał niewiele.
S Ł O WA  E WA N G E L I I  W E D Ł U G 
ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 5, 21-43)
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na 
drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, 
a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł 
jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy 
Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: Moja 
córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby 
ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum 
szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał. A pewna 
kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. 
Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe 
mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała 
się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc 
przyszła od tyłu, między tłumem, i dotknęła się 
Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się choć 
Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz 
też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest 
uzdrowiona z dolegliwości. A Jezus natychmiast 
uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obró-
cił się w tłumie i zapytał: Kto się dotknął mojego 
płaszcza? Odpowiedzieli Mu uczniowie: Widzisz, 
że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się Mnie 
dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która 
to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i 
drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła 
przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł 
do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju 

Intencje mszalne od 28.06. do 05.07.2009 r.
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 Henry-
ka Główków.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – Za Para-
fian.
18:00 + Jarosława Wasążnika.
Poniedziałek 29.06. – NABOŻEŃSTWO 
CZTERDZIESTOGODZINNE-ŚWIĘ-
TYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
7:00 + Kazimierza Drewicza (Gr. 29).
7:00 + Janinę i Piotra Sierajów.
9:00 +Eugeniusza i cr. Dębowskich.
18:00 + Michalinę Nowak (1 r. śm.).
Wtorek 30.06. - NABOŻEŃSTWO CZTER-

i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości! Gdy On 
jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego 
synagogi i donieśli: Twoja córka umarła, czemu 
jeszcze trudzisz Nauczyciela? Lecz Jezus słysząc, 
co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: Nie 
bój się, wierz tylko! I nie pozwolił nikomu iść 
z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata 
Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego 
synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego 
zawodzenia, wszedł i rzekł do nich: Czemu robicie 
zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. 
I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, 
wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, 
którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko 
leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: 
Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię ci, 
wstań! Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, 
miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze 
zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt 
o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

DZIESTOGODZINNE
7:00 + Kazimierza Drewicza (Gr. 30).
7:00 + Zenona Bergiela (mies. po śm.).
9:00 Dz.-bł. z okazji dnia imienin Piotra i Pawła 
z prośbą o bł. Boże dla cr.
18:00 + Władysława i Piotra Skowrońskich.
Środa 1.07. - NABOŻEŃSTWO CZTER-
DZIESTOGODZINNE
7:00 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr. 1).
7:00 + Mariana Krupę i jego r-ców Jana i Helenę 
oraz Janinę, Jana i Jana Lisów.
7:30 + Ryszarda i Włodzimierza Kowalewiczów, 
Michała, Antoninę i Ryszarda Molaków, Krzysz-
tofa Borzymowskiego.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
O bł. Boże dla Anny w 70 r. urodzin.
+ Halinę Mazurkiewicz, Halinę i Jana Chmie-
lewskich. + Adolfa Głowalę i jego rodziców. + 
Mariana, Zofię i Zygmunta Ginterów, Włodzi-
mierza Sierpińskiego.
Czwartek 2.07. 
7:00 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr. 2).
7:00 O powołania do Zgromadzenia SS Domi-
nikanek.
7:00 + Felicję-Helenę Staroń (mies. po śm.)
7:30 + Stanisławę i cr. Łuniewskich.
18:00 + Ewę (5 r. śm.), Marka i Eugeniusza Jaro-
niów, r-ców Jana i Mariannę Baranów)
Piątek 3.07. – ŚW. TOMASZA APOSTOŁA
7:00 + Eugeniusza Wojnarowskiego (mies. po 
pog.)
7:00 Za dobrodziejów Zgromadzenia SS Domi-
nikanek.

7:30 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr. 3).
18:00 MSZA ZBIOROWA
O bł. Boże dla Jacka w dniu urodzin.
+Andrzeja Dolińskiego (2 r. śm.). + Irenę Rud-
nicką (mies. po pog.). + Wacława (26 r. śm.), 
Leokadię, Ryszarda, Mariannę, Agnieszkę To-
biaszów, Ireneusza Kapelewskiego.
Sobota 4.07. 
7:00 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr. 4).
7:00 + Mariannę Kaniewską (mies. po pog.).
7:30 + Martę Tomaszewską (26 r. śm.) i Broni-
sława Fabiszewskiego.
7:30 + Anielę (8r. śm.) i Władysława Balów.
18:00 MSZA ZBIOROWA
Dz.-bł. w 70 urodziny Anny.
+ Janinę (15 r. śm.) i Aleksandra Orzełowskich, 
Stanisława Jaronia, Mariannę Kasperską. + Wal-
demara Kozłowskiego (11 r. śm.), Tomasza Ko-
złowskiego (17 r. śm.) i Sabinę Kozłowską (1 r. 
śm.). + Andrzeja Lenarczyka (2 r. śm.). + Jolantę 
Podgórzak (mies. po śm.)
Niedziela 5.07. – 14 niedziela zwykła
7:00 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr. 5).
8:30 + Józefa (13 r. śm.) i Zofię Zdrajkowskich.
10:00 + Jerzego Kruka (3 r. śm.)
11:30 + Władysława Bieńko (7 r. śm.) oraz cr. 
Bieńków i Kalbarczyków.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – Dz.-bł. cr. 
Kalinowskich.
18:00 Dz.-bł. w 80 urodziny Janiny Kołodziej z 
prośbą o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla 
Jubilatki i cr.



 Kontakt z Redakcj¹ Biuletynu poprzez Kancelariê Parafialn¹. Nak³ad 1000 egz.  www.parafiajozefow.pl

Ogłoszenia duszpasterskie  
28.06.2009. XIII Niedziela Zwykła
wDzisiaj przypada 1. Rocznica ingresu 

pasterza naszej Diecezji Ks. Arcybisku-
pa Henryka Hosera SAC. Pamiętajmy o 
modlitwie za naszego biskupa Ordyna-
riusza. Podczas Mszy św. o godz. 13.00 
odśpiewamy hymn dziękczynny: Ciebie, 
Boga, wysławiamy …
wJutro przypada uroczystość Świętych 

Apostołów Piotra i Pawła. Czcimy ich 
razem, bo są dwoma wielkimi filarami, 
na których wsparty jest Kościół rzym-
ski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć 
męczeńską tego samego dnia. Ich wsta-
wiennictwu będziemy polecać Bożej 
opiece wszystkich wierzących, zwłasz-
cza pasterzy Chrystusowej Owczarni. 
Wspominając Sługę Bożego Jana Paw-
ła II, będziemy się modlić za obecnego 
Papieża Benedykta – Piotra naszych 
czasów. Ofiary zbierane jutro na tacę 
są przeznaczone na utrzymanie Bazy-
liki św. Piotra na Watykanie – zbiórka 
ta jest niekiedy nazywana tradycyjnie 
Świętopietrzem, gdyż jest zbierana we 
wszystkich kościołach katolickich w tę 
Uroczystość.   
wTradycyjnie też jutro rozpoczniemy 

w naszej parafii 40 –godzinne Nabo-

żeństwo (Będzie trwało 3 dni: 29 i 30 
czerwca oraz 1 lipca). Poprowadzi je ks. 
Wojciech Czarnocki. Msze św. o godz. 
7.00, 9.00 i 18.00. O 15.00 Godzina Bo-
żego Miłosierdzia. Nieustanna Adoracja 
Najśw. Sakramentu przez cały dzień 
od godz. 9.00 do 18.00 (rozpocznie się 
i zakończy Mszami św. o godz. 9.00 i 
18.00). O każdej równej godzinie kwa-
drans adoracji wspólnej – prowadzonej 
przez kapłana i ponadto całodzienna 
spowiedź.  Zapraszamy serdecznie – to 
czas szczególnej łaski dla całej parafii. 
wW piątek, 3 lipca, obchodzimy świę-

to Tomasza Apostoła, który pokonał nie-
moc własnej wiary i, jak głosi tradycja, 
zaniósł naukę Chrystusa aż do Indii, 
gdzie zginął śmiercią męczeńską. Pod-
czas Eucharystii będziemy modlić się o 
wzrost Kościoła na całej ziemi. Będzie 
to nasza odpowiedź na wezwanie Chry-
stusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie na-
rody…” – także, a może przede wszyst-
kim w wakacje. Wszyscy i wszędzie 
jesteśmy odpowiedzialni za Kościół!
wW tym tygodniu przypada pierw-

szy czwartek, pierwszy piątek i pierw-
sza  sobota miesiąca. W lipcu i sierpniu 
w pierwszy piątek miesiąca nie będzie 
Mszy św. o godz. 16.30. Spowiedź 

pierwszo piątkowa podczas Mszy po-
rannych i wieczorem od godz. 17.30.
wZa tydzień przypada Pierwsza Nie-

dziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 
13.00 Adoracja Najśw. Sakramentu 
(bez procesji), zaś o godz. 17.00 w sal-
ce na plebani spotkanie dla rodziców i 
chrzestnych przed chrztem dzieci.
wKsięża Pallotyni składają podzię-

kowanie za ofiary złożone przed tygo-
dniem na Hospicjum Domowe.
wW niedzielę za tydzień ks. Grze-

gorz Mioduchowski będzie zbierał tacę 
na budowę kościoła w Nadmie.
wWszystkim wyjeżdżającym na urlo-

py, letnie wycieczki, obozy, kolonie 
życzymy udanego, radosnego wypo-
czynku, ale też przypominamy, że nie 
ma czasu wolnego od Pana Boga. Nie 
bójmy się manifestować naszej przy-
należności do Chrystusa i Kościoła.

W tym tygodniu patronują nam:
1 VII – św. Otton (1061-1139), biskup 

Bambergii, wielki misjonarz polskiego 
Pomorza (wspomnienie obowiązko-
we);

4 VII – św. Elżbieta Portugalska 
(1271-1336), królowa (wspomnienie 
dowolne).

Księdzu 
Pawłowi Czeluścińskiemu 

z okazji Imienin 
wszelkiego 

Błogosławieństwa Bożego,
Światła Ducha Świętego, 

Opieki Matki Bożej 
i wytrwałości w powołaniu, 

i przymnażaniu 
apostolskiej wiary

 życzą Parafianie

MIŁOŚĆ SPOŁECZNA
Jak więc powinien zachować 

się chrześcijanin, gdy widzi kogoś 
w potrzebie, kogoś dotkniętego 
widoczną nierównością? Pierw-
sza zasada – to pomóc w doraź-
nej potrzebie. Wedle ewangelicz-
nej reguły „Cokolwiek uczyniliście 
jednemu z braci swoich, to mnie 
uczyniliście”. Zadbać jednak o do-
raźną potrzebę, to mało. Chodzi o 
to, by tak pomóc, by w przyszłości 
ów człowiek potrafił pomóc sobie 
sam. Stare przysłowie powiada: 
Daj głodnemu wędkę, nie będzie 
prosił o rybę.  Apostoł ostrzega w 
innym swoim liście: „Kto nie chce 
pracować, niech też nie je!” Waż-
ne zastrzeżenie: „nie chce”. Co 
innego, gdy ktoś nie może pra-
cować. Ale równocześnie apo-
stoł zachęca: „Wy zaś, bracia, 
nie zniechęcajcie się w czynieniu 
dobrze!” (2 Tes 3,10nn). Co ma 
znaczyć, że głupota, lenistwo, 

marnotrawstwo innych nie powin-
no przekreślać naszej gotowości 
niesienia pomocy.

Nasza miłość bliźniego i goto-
wość czynienia dobrze powinna 
być roztropna. Serca trzeba, ale 
i rozwagi trzeba. Ewangelia musi 
być przewodnikiem, a serce wię-
cej znaczy niż sam rozum. I swe-
go żałować nie wolno, gdy obok 
mnie prawdziwa potrzeba. Tak, 
aby wśród nas nie miał za wiele 
ten, kto ma dużo i aby nie miał za 
mało ten, kto ma niewiele. Bo nie 
tylko o równość ani nawet o spra-
wiedliwość chodzi. O społeczną 
miłość. O to, by sprawy drugiego 
człowieka były dla każdego i każ-
dej z nas tak ważne, jak własne. 
Wtedy zdarzy się cud – jak w dzi-
siejszej ewangelii. Dotkniemy mi-
łością samego Jezusa, a On da 
nam stokroć więcej. 

x. Tomasz Horak

Strona internetowa opisująca 
działania ks. Pawła (palloty-
na) z Otwocka – utworzenie 
hospicjum dla dzieci i rozwa-
żanie na temat przeżywania 
żałoby.
www.anielskaprzystan.pl


