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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Wj 1,8-14.22; Ps 124,1-8; Mt 10,40; Mt 
10,34-11,1; WT.: Wj 2,1-15a; Ps 69,3.14.30-
31.33-34; Ps 95,8ab; Mt 11,20-24; ŚR.: Wj 
3,1-6.9-12; Ps 103,1-4.6-7; Mt 11,25; Mt 
11,25-27; CZ.: Wj 3,13-20; Ps 105,1.5.8-
9.24-27; Mt 11,28; Mt 11,28-30; PT.: Wj 
11,10-12,14; Ps 116b,12-13.15-18; J 10,27; 
Mt 12,1-8; SB.: Wj 12,37-42; Ps 105,1.5.37-
38.42-43; Mt 11,29ab; Mt 12,14-21.
(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 AMOSA (Am 7, 
12-15)
Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: 
Widzący, idź, uciekaj sobie do ziemi Judy! I 
tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej 
nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i 
królewską budowlą. I odpowiedział Amos Ama-
zjaszowi: Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem 
uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, 
który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął 
mnie Pan i rzekł do mnie Pan: Idź, prorokuj do 
narodu mego, izraelskiego!
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
DO EFEZJAN (Ef 1, 3-14)
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana 
naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas 
wszelkim błogosławieństwem duchowym 
na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W 
Nim bowiem wybrał nas przez założeniem 
świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed 

Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla 
siebie jako przybranych synów przez Jezusa 
Chrystusa, według postanowienia swej woli, 
ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył 
nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie 
przez Jego krew - odpuszczenie występków, 
według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na 
nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zro-
zumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę 
swej woli według swego postanowienia, które 
przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni 
czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w 
Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, 
i to, co na ziemi. W Nim dostąpiliśmy udziału 
my również, z góry przeznaczeni zamiarem 
Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z 
zamysłem swej woli po to, byśmy istnieli ku 
chwale Jego majestatu - my, którzyśmy już 
przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. W Nim 
także i wy usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą 
Nowinę o waszym zbawieniu. W Nim również 
uwierzyliście i zostaliście opatrzeni pieczęcią 
Ducha Świętego, który był obiecany. On jest 
zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu 
na odkupienie, które nas uczyni własnością 
[Boga], ku chwale Jego majestatu.
S Ł O WA  E WA N G E L I I  W E D Ł U G 
ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 6, 7-13)

Intencje mszalne od 12.07. do 19.07.2009 r.
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.
Poniedziałek 13.07. – Świętych pustelników 
Andrzeja Świerada i Benedykta
7:00 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr. 
13).
7:30 + Jadwigę Zawadowicz-Klos (mies. po 
pog.)
18:00 + Danutę Księżak.
Wtorek 14.07. 
7:00 + Stanisława (12 r. śm.) i Anielę Barto-
siaków.
7:00 + Katarzynę Berską (mies. po pog.)
7:30 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr. 
14).
7:30 + Małgorzatę Wójcik (mies. po pog.)
18:00 + Stanisława Żabickiego (13 r. śm.), 

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął 
rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad 
duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic 
z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, 
ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie 
obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. 
I mówił do nich: Gdy do jakiego domu wejdzie-
cie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli 
w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą 
słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch 
z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc 
wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też 
wiele złych duchów oraz wielu chorych namasz-
czali olejem i uzdrawiali.
 

Juliannę, Piotra, Bronisława i Edwarda Lipiń-
skich.
Środa 15.07. - Św. Bonawentury, biskupa i 
doktora Kościoła
7:00 + Włodzimierza Jankowskiego.
7:00 + Helenę i Józefa Pawłowskich, cr. Noj-
szewskich, Pawłowskich i Oleszkiewiczów.
7:30 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr. 
15).
7:30 + Henrykę Śliwę (im.)
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Czwartek 16.07. – Najśw. Maryi Panny z 
Góry Karmel
7:00 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr. 
16).
7:00 + Jerzego Gręziewicza (mies. po pog.)
7:30 + Jana Kachniarza (3 r. śm.)
18:00 + Urszulę Dzienniak (3 r. śm.)
Piątek 17.07. 
7:00 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr. 
17).
7:00 + Kazimierę Mazur (mies. po pog. )
7:30 + Marię i Witolda Gawryjołków, Janinę 
Pytel.
18:00 + Franciszkę i Stanisława Stosio.
Sobota 18.07. 
7:00 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr. 
18).
7:00 + Marię Iwanowską (1 r. śm.)
7:30 + Czesława Zdunka i jego rodziców i cr. 
Jabłońskich.
17:00 Ślub: Radosław Dębiec – Katarzyna Sku-
limowska.
18:00 + Henryk Pogorzelski (10 r. śm.), Krzysz-
tofa, Feliksa i Marię Pogorzelskich, Jana, Ma-
rię, Henryka i Stanisława Figórów.
Niedziela 19.07. – 16 niedziela zwykła
7:00 + Franciszka i Janinę Bogdalskich (Gr. 

19).
8:30 Dz.-bł. w 70 urodziny Anny z prośbą o bł. 
Boże dla Jubilatki i jej rodziny.
10:00 + Stanisławę i Tadeusza Trojanków, Sta-
nisławę i Władysława Piętków.
11:30 + Józefa Turzyńskiego (10 r. śm.) jego 
rodziców Jana i Mariannę oraz córkę Dorotę i 
jej męża Grzegorza.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 + Cr. Krygierów, Jabłońskich, Miśtów i 
Wiatrowskich.

Ogłoszenia duszpasterskie  12.07.2009. 
XV Niedziela Zwykła

wDziś kolejna lipcowa niedziela, 15. w 
tak zwanym okresie zwykłym roku litur-
gicznego. W czasie wakacji i urlopów nie 
zapominajmy o świętowaniu Dnia Pańskie-
go. To najważniejszy dzień tygodnia, kiedy 
szczególnie uroczyście i we wspólnocie 
celebrujemy Eucharystię. Taką niedziela 
była od początków chrześcijaństwa. W każ-
dą wakacyjną niedzielę uczestniczmy we 
Mszy Świętej bez względu na okoliczno-
ści, w jakich się znajdziemy. W ten sposób 
dajemy świadectwo żywej wiary. Niech na 
trasach wakacyjnych wędrówek nie zabrak-
nie świątyń. W każdej z nich na spotkanie 
z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. 
Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie 
ich zwiedzania było nacechowane powagą 
i należną czcią dla Boga obecnego w Naj-
świętszym Sakramencie. Zatem pamiętajmy 
o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej 
modlitwie uwielbienia.
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wJutro przypada trzynasty dzień miesią-
ca, więc Msza św. wieczorna będzie połą-
czona z Nabożeństwem Fatimskim, po nim 
Procesja Fatimska.
wPojutrze (14 lipca) dzień Imienin paste-

rza naszej Diecezji Ks. Arcybiskupa Henry-
ka Hosera SAC. Pamiętajmy o modlitwie za 
naszego biskupa Ordynariusza.
wW czwartek, 16 lipca, w liturgii wspo-

minamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry 
Karmel i historię szkaplerza, która swymi 
korzeniami sięga XII wieku. Właśnie na 
Górze Karmel (północno-zachodni Izrael) 
duchowi synowie proroka Eliasza prowa-
dzili gorliwe życie modlitwy. Z powodu 
prześladowań przenieśli się do Europy i 
dali początek nowemu zakonowi – karme-
litów, który pięknie wpisał się w historię i 
duchowe oblicze Kościoła. Święci, których 
wydały zakony karmelitańskie, należą do 
najpopularniejszych. W tym gronie znajdu-
je się święta Teresa od Dzieciątka Jezus, a 
spośród Polaków znany jest święty Rafał 
Kalinowski. 
wTo wspomnienie Najświętszej Maryi 

Panny z Góry Karmel przypomina nam o 
jeszcze innym ważnym rysie duchowości 
chrześcijańskiej, a mianowicie o szkaplerzu. 
Matka Boża objawiła go generałowi karme-
litów w Cambridge (Anglia) Szymonowi 
Stockowi w 1251 roku. Obiecała też każde-
mu, kto będzie go nosił do śmierci, że nie 
zazna ognia piekielnego i żadnego innego 
niebezpieczeństwa. Szkaplerz obok różańca 
stał się jednym z podstawowych nabożeństw 
maryjnych. Dziś wielu z nas nosi medaliki 
szkaplerzne. Zadbajmy o to, by nie była to 
tylko dekoracja stroju. Niech to będzie znak 
naszej religijności, noszony z wiarą i miłoś-
cią. Prośmy też Matkę Bożą, abyśmy mogli 
dojść szczęśliwie do naszej Góry Karmel, 
którą jest Chrystus. Jak Maryja, wsłuchujmy 
się w słowo Boże, rozważajmy je i zacho-
wujmy w swoich sercach.

W tym tygodniu patronują nam:
13 VII – św. Andrzej Świerad i Benedykt 

(+1030-1034), pochodzący z Polski pustel-
nicy, którzy swoje ascetyczne i bogobojne 
życie wiedli na Węgrzech; ich relikwie spo-
czywają w katedrze w Nitrze (wspomnienie 
obowiązkowe);

14 VII – św. Kamil de Lellis (1550-1614), 
prezbiter, założyciel zgromadzenia pod na-
zwą Towarzystwo Sług Chorych, którego 
posługa jest pięknym świadectwem miłości 
chrześcijańskiej (wspomnienie dowolne);

15 VII – św. Bonawentura (1218-1274), 
biskup i Doktor Kościoła, jeden z najwybit-
niejszych teologów średniowiecza (wspo-
mnienie obowiązkowe).

18 VII – św. Szymon z Lipnicy (1438/1440-
1482), prezbiter należący do rodziny francisz-
kańskiej, który schyłek swego życia związał z 
Krakowem (wspomnienie obowiązkowe).


