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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI EZECHIELA
(Ez 2,2-5)
Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi;
potem słuchałem Tego, który do mnie mówił.
Powiedział mi: Synu człowieczy, posyłam
cię do synów Izraela, do ludu buntowników,
którzy Mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie
ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia
dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach
i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich,
abyś im powiedział: Tak mówi Pan Bóg. A
oni czy będą słuchać, czy też zaprzestaną
- są bowiem ludem opornym - przecież będą
wiedzieli, że prorok jest wśród nich.

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 05.07. do 12.07.2009 r.
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.
Poniedziałek 6.07. – Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
7:00 + Mariana Stanisławiaka (3 r.śm.).
7:00 + Antoniego Sadowskiego.
7:30 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr.
6).
18:00 Dz.-bł. w 18 r. urodzin Krzysztofa.
Wtorek 7.07.
7:00 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr.
7).
7:00 + Halinę i Mariana Chojackich.
7:30 Dz.-bł. w 18 r. ślubu Aleksandry i

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU
ŚWIĘTEGO PAWŁA DO KORYNTIAN
(2 Kor 12, 7-10)
Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom
objawień, dany mi został oścień dla ciała,
wysłannik szatana, aby mnie policzkował
- żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode
mnie, lecz /Pan/ mi powiedział: Wystarczy
ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się
doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z
moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc
Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich
słabościach, w obelgach, w niedostatkach,
w prześladowaniach, w uciskach z powodu
Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam,
tylekroć jestem mocny.
S ŁOWA EWA NGELI I W ED ŁUG
ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 6,1-6)
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A
towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł
szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu,
Krzysztofa Klimontów.
18:00 + Eugeniusza (im.) i cr. Rusaków i Dąbrowów.
Środa 8.07. - Św. Jana z Dukli, prezbitera
7:00 + Wacława i Mariannę Janusów.
7:30 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr.
8).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. w rocz. Urodzin Elżbiety Skwarczyńskiej.
O bł. Boże dla Anny Sowy (ur.) i jej Rodziny.
+ Elżbietę Truszkowską (im.)
Czwartek 9.07.
7:00 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr.
9).
7:30 O zdrowie i bł. Boże dla Andrzeja w 34
r. urodzin.
18:00 + Antoniego i Weronikę Osęków, Mariannę Kanię i Irenę Oklesińską.
Piątek 10.07.
7:00 + Mariana Kasprzaka.
7:00 + Stanisławę Chadę (rocz. śm.) oraz
Czesławę Furman.
7:30 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr.
10).
7:30 + Annę, Stanisława, Józefa Strzeszewskich, Leokadię Rosłonek, Jacka Mołotkiewicza.
18:00 + Janinę Maćkiewicz (10 r. śm.)
Sobota 11.07. - ŚW. BENEDYKTA, OPATA, patrona Europy
7:00 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr.
11).
7:00 + R-ców Stanisława i Anielę oraz Stanisława i Jadwigę Kuków, Mirona Szczepańskiego.
7:30 + Jana i Andrzeja Szatanków.

05.07.2009
przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: Skąd
On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I
takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest
to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy
i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego
siostry? I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił
im: Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich
krewnych i w swoim domu może być prorok tak
lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego
cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i
uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu.
Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Nasza codzienna modlitwa

PN.: Rdz 28,10-22a; Ps 91,1-4.14-15; 2 Tm 1,10b;
Mt 9,18-26; WT.: Rdz 32,23-33; Ps 17,1-3.6-8.15;
Mt 4,23; Mt 9,32-37; ŚR.: Rdz 41,55-57.42,5-7.1415a.17-24a; Ps 33,2-3.10-11.18-19; Mk 1,15; Mt
10,1-7; CZ.: Rdz 44,18-21.23b-29.45,1-5; Ps 105,1621; Mk 1,15; Mt 10,7-15; PT.: Rdz 46,1-7.28-30; Ps
37,3-4.18-19.27-28.39-40; J 14,26; Mt 10,16-23;
SB.: Prz 2,1-9 (Dz 4,32-35); Ps 34,2-4.6.9.12.14-15;
Mt 19,29; Mt 19,27-29.

(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

16:00 Ślub: Marcin Wawer i Malwina Michalska.
17:00 Ślub: Marcin Błażejczyk i Magdalena
Jędrych.
18:00 Ślub: Piotr Stelmach i Iwona Król.
Niedziela 12.07. – 15 niedziela zwykła
7:00 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr.
12).
8:30 + Łucję Orzeł.
10:00 + Edwarda i Mariana Ciesielskich.
11:30 + Władysława, Emilię, Janinę i Piotra.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Władysławę Bartnik.

Ogłoszenia duszpasterskie 05.07.2009.
XIV Niedziela Zwykła

wDziś pierwsza lipcowa niedziela.
Gościmy w naszej parafii ks. Grzegorza
Mioduchowskiego, który głosi kazania i
zbiera tacę na budowę kościoła w Nadmie. 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.
wNiech trwające wakacje, zwłaszcza
naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej
w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.
Przez piękno ziemi przemawia do nas sam
Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć
nasze serca i umysły. Jednocześnie nie
zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem
ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawie-

nie. Zaproszeni są wszyscy, a najbardziej
ci, którym się wydaje, że są niegodny, za
mali, za byle jacy. Bóg w każdym może
dokonać nowego stworzenia. Zatem dbając o ciało, zadbajmy także o naszego ducha! Z liturgią dzisiejszych Mszy Świętych
łączymy również nabożeństwo błagalne o
dobre urodzaje.
wNie zapominajmy o tych, dla których
lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach,
w szpitalach, transporcie, pozostających
na koniecznych dyżurach… Módlmy się,
aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie.
Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.
wW sobotę, 11 lipca, obchodzimy święto świętego Benedykta (480-547), opata,
patrona Europy. Założony przez niego
zakon benedyktynów przyczynił się do
znacznego pogłębienia życia religijnego
w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papież Paweł VI w 1964
roku obwołał św. Benedykta głównym
patronem Europy. Podczas świątecznej
Eucharystii będziemy się modlić przez
jego wstawiennictwo o chrześcijańskie
oblicze całej wspólnoty narodów europejskich. Od św. Benedykta będziemy uczyć
się codziennego ofiarowania siebie Bogu
na modlitwie, zwłaszcza opartej na słowie
Bożym – Piśmie Świętym, oraz poprzez
pracę, cierpliwe i sumienne wykonywanie
obowiązków. Ora et labora – Módl się i
pracuj! – to sposób św. Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze św. Wojciechem
(†997). Najbardziej znanym opactwem
benedyktyńskim jest u nas Tyniec. Ale
swoim pięknem przyciąga też niewielki
benedyktyński klasztor w wielkopolskim
Lubiniu. Warto te miejsca odwiedzić podczas letnich wędrówek.
W tym tygodniu patronują nam:
6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska
(1863-1922), dziewica i zakonnica; w młodym wieku poznawszy problemy misyjne
w Afryce, zaczęła wydawać pismo „Echo
Afryki” i założyła instytut zakonny pod
nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera; jest
patronką dzieł misyjnych w Polsce (wspomnienie obowiązkowe);
8 VII – św. Jan z Dukli (1414-1484),
prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin,
związany z Krosnem, Lwowem i Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru
prorokowania (wspomnienie obowiązkowe);
9 VII – św. Augustyn Zhao Rong, prezbiter, i jego Towarzysze, męczennicy chińscy
(wspomnienie dowolne).

PROROCTWO
W czasach, w których przyszło nam żyć — pełnych niepewności, sensacji, fałszywych wiadomości, dwuznaczności, manipulacji, kłamstwa
i relatywizmu — warto zastanowić się, czym tak
naprawdę jest proroctwo. Najczęściej kojarzy się
ono z przepowiadaniem przyszłości, z przewidywaniem wydarzeń, które mają nastąpić. Wielu
ludziom słowo „proroctwo” przywodzi na myśl
wróżkę, jasnowidza...
Kiedy w kościele słyszymy o prorokach, zwykle
mamy na myśli tych najbardziej znanych, a więc
proroka Izajasza, Jeremiasza, Amosa czy Ezechiela. Niewielu jednak potrafimy wymienić proroków,
którzy działali w pierwszych gminach chrześcijańskich. A przecież teksty pism nowotestamentowych przekazały nam nawet imiona niektórych z
nich. W Antiochii, w tamtejszym Kościele, prorocy
to Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk, Manaen i Szaweł (por. Dz 13,1). Dzieje
Apostolskie wspominają Judę, Sylasa, Agabusa,
a nawet kobiety — przecież powiedziane jest o
czterech córkach Filipa, że były prorokiniami. W
wielu miejscach Nowy Testament wspomina o
proroctwach, które najczęściej wygłaszane były
podczas wspólnych zebrań modlitewnych pierwszych chrześcijan.
Kim zatem jest prorok w sensie biblijnym? Prorok to człowiek napełniony Duchem Bożym, człowiek natchniony (Oz 9,7). To ten, który mówi w
imieniu Boga. Mówi pełen mocy Ducha Świętego

(Mi 3,8). To ten, który jest świadomy, że przekazuje nie swoje orędzie, lecz Słowo Boże, które zostało mu objawione. Prorok to sługa Słowa. Przepowiadanie przyszłych wydarzeń nie należy zatem do
istoty proroctwa, lecz jest jedynie poświadczeniem
autentyczności głoszonego orędzia. Proroctwo w
głównej mierze dotyczy teraźniejszości. Jest objawieniem woli Bożej. „Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który
do mnie mówił. Powiedział mi: (...) posyłam cię
do nich, abyś im powiedział: Tak mówi Pan Bóg”
(Ez 2,2 n).
Jaki jest cel proroctwa? Prorok Starego Przymierza objawiał Słowo Boże, które było nośnikiem
woli Bożej. Proroctwo uczyło i wyjaśniało. W centrum Starego Przymierza znajdował się Dekalog —
dziesięcioro przykazań. Wielu ludzi pytało, jak żyć
tymi przykazaniami, jak je realizować: „Powiedz,
co mamy czynić”. Przekazując Słowo Boże, prorok ostrzegał przed wypaczeniem ducha przykazań
i uczył, jak pełnić w konkretnej życiowej sytuacji
wolę Bożą zawartą w przykazaniach. Prorok Nowego Przymierza wyjaśnia natomiast, jak realizować
w życiu przykazanie miłości, które stoi w centrum
Nowego Przymierza. Proroctwo staje się światłem
i umocnieniem. Objawiając wolę Bożą w stosunku
do konkretnej sytuacji, wskazuje ono drogę, którą
ma kroczyć chrześcijanin. Całe Pismo jest mową
prorocką. Nie jest ono do prywatnego wyjaśniania.
Jego autentyczność potwierdza Kościół.
Ks. Tadeusz Czakański

ROZCZAROWANIE W DOMU

Prawie 30 lat Jezus mieszkał w Nazarecie, w miejscowości, która nie była ani ważna, ani znana. Tam spędził swoje dzieciństwo, swą młodość. Tam wzrastał, uczęszczał prawdopodobnie do
szkoły synagogalnej. Tam wyuczył się i praktykował stolarstwo – zawód swego opiekuna Józefa.
Tam mieszkali jego krewni, jego „bracia i siostry” – jak według ówczesnego żydowskiego zwyczaju
nazywano krewnych. Tam dzielił los swoich rówieśników, niczym się specjalnie nie różniąc od
innych. Tkwił w zwolnionym nurcie życia swej miejscowości. A jeśli zwracał na siebie uwagę to
chyba tym, że mając trzydzieści lat nie szukał żony i nie zamierzał założyć rodziny, mimo iż był
znanym i cenionym rzemieślnikiem.
I nagle Jezus mając około 30 lat porzuca wszystko i wyrusza nad jezioro Genezaret, do Kafarnaum, położonego przy ważnej drodze handlowej, która prowadziła ze Wschodu do morza Śródziemnego. Szybko staje się sławny. Przybywają tłumy, jego słowa fascynują ludzi, a może jeszcze
bardziej znaki i cuda, które dokonuje: niezwykłe uzdrowienia z chorób i kalectw.
I wreszcie Jezus – już jako Rabbi – niezwykły Nauczyciel - przybywa po raz pierwszy do swoich, do rodzinnego Nazaretu. Oczywiście i tu doszły słuchy o Jego niezwykłych czynach i słowach.
Wszak wszędzie w Galilei była o Nim mowa. Ich rodak, stolarz, syn Maryi jest na ustach tłumów.
Ciekawość jest pierwszą reakcją ludzi z Jego wioski. Tłumnie przybywają w sobotę, w szabat
posłuchać Jego nauki. Słuchając słów Jezusa są najpierw zdumieni, ale bardzo szybko zmienia
się ich nastrój. Pojawia się coraz głośniejsza krytyka. Jakim prawem Jezus tak się wymądrza?
Wiemy przecież, kim on jest. Znamy go przecież od małego. Za kogo on się uważa? Jest jednym
z nas i wcale nie jest lepszy niż my. Jak wpadł na to, by nas pouczać? To odrzucenie rani i boli
Jezusa. Kto nie życzyłby sobie właśnie u siebie, w domu słów uznania, docenienia, pochwały? A
tu zamiast tego zazdrość, niezrozumienie, lekceważenie.
Jezus wówczas wypowiedział ze smutkiem słowa, które do dziś stanowią przysłowie: „Tylko w
swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”.
Jak często boleśnie się ono sprawdza. Zdarza się, że i my sądzimy, że kogoś szczególnie dobrze znamy, a często nie wiele o nim wiemy, jego motywacjach, pragnieniach, celach.

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

Ks. Dariusz Zielonka SDS

www.parafiajozefow.pl

