
Biuletyn niedzielny            X Niedziela Zwykła 06.06.2010

PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 17,17-24 
Prorok Eliasz wskrzesza dziecko
Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej
Po tych wydarzeniach zachorował syn kobiety, 
będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba 
tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. 
Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: „Czego ty, 
mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przysze-
dłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i 
przyprawić o śmierć mego syna?” Na to Eliasz jej 
odpowiedział: „Daj mi twego syna”. Następnie 
wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, 
gdzie sam mieszkał, i położył go na swoim łóżku. 
Potem wzywając Pana rzekł: „O Panie, Boże mój! 
Czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, 
sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć 
jej syna?” Później trzykrotnie rozciągnął się nad 
dzieckiem i znów wzywając Pana rzekł: „O Panie, 
Boże mój! Błagam Cię, niech dusza tego dziec-
ka wróci do niego!” Pan zaś wysłuchał wołania 
Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego, 
i ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zniósł z 
górnej izby tego domu, i zaraz oddał je matce. 
Następnie Eliasz rzekł: „Patrz, syn twój żyje”. A 
wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: „Teraz 
już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i 
słowo Pana w twoich ustach jest prawdą”. Oto 
Słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE Ga 1,11-19 
Paweł otrzymał objawienie od Jezusa Chrystusa
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do 
Galatów
Oświadczam wam bracia, że głoszona przeze 
mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie 
otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się 
od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus 
Chrystus. Słyszeliście przecież o moim postępo-
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waniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, 
jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół 
Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości 
o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśni-
ków z mego narodu, jak byłem szczególnie wiel-
kim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji mo-
ich przodków. Gdy jednak spodobało się Temu, 
który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej 
i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego 
we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, 
natychmiast, nie radząc się ciała i krwi ani nie 
udając się do Jerozolimy, do tych, którzy aposto-
łami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do 
Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. 
Następnie trzy lata później udałem się do Jerozo-
limy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując 
się u niego tylko piętnaście dni. Spośród zaś in-
nych, którzy należą do grona apostołów, widzia-
łem jedynie Jakuba, brata Pańskiego. Oto Słowo 
Boże.
EWANGELIA Łk 7,11-17 
Wskrzeszenie młodzieńca z Nain
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; 
a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy 
zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wyno-
szono umarłego, jedynego syna matki, a ta była 
wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na 
jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: 
„Nie płacz”. Potem przystąpił, dotknął się mar, a 
ci, którzy je nieśli, stanęli, i rzekł: „Młodzieńcze, 
tobie mówię, wstań”. Zmarły usiadł i zaczął mó-
wić; i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął 
strach; wielbili Boga i mówili: „Wielki prorok 
powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud 
swój”. I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei 
i po całej okolicznej krainie. Oto słowo Pańskie.



Pn 1 Krl 17,1-6; Ps 121,1-8; Mt 5,12a; Mt 
5,1-12 /Wt 2 1 Krl 17,7-16; Ps 4,2-5.7-8; 
Mt 5,16; Mt 5,13-16 /Œr 1 Krl 18,20-39; Ps 
16,1-2.4-5.8.11; Ps 25,4b.5a; Mt 5,17-19/
Cz 1 Krl 18,41-46; Ps 65,10-13; J 13,34; Mt 
5,20-26 /Pt Ez 34,11-16; Ps 23,1-6; Rz 5,5-
11; J 10,14 albo Mt 11,29ab; £k 15,3-7 /So 
Iz 61,9-11; Ps: 1 Sm 2,1.4-8; £k 2,19; £k 
2,41-51 /Ndz 2 Sm 121. 7-10.13; Ps 32,1-
2.5.7 i 11; Ga 2,16.19-21; £k 7,36-8,3.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 6.06. – 10 n. zwykła 
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 6).
7:00 + Mariana, Halinę, Edwarda, Józefę, Bene-
dykta Ciesielskich, Józefę i Michała Wojdów.
8:30 + Sławomira, Janinę, Józefa, Janinę, Bo-
lesława, Zofię, Stanisława Baranów, Ignacego 
Zakrzewskiego.
10:00 + Irenę i Stanisława Tarwackich, Marian-
nę Michalik, Stefanię Bryc.
11:30 + Jana Łysiaka (12 r. śm.) i r-ców Łysia-
ków.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – dz.bł. w 10 
r. ślubu Marii i Kacpra Halskich.
18:00 + Feliksę i Stefana Wysockich.
Poniedziałek 7.06. 
6:30 + Ryszarda Jarosiewicza ( mies. po pog.).
7:00 Dz.-bł. w 7 r. ślubu Beaty i Artura oraz w 
rocz. urodzin Beaty.
7:00 O powołania do Zgr. SS. Dominikanek.
8:30 + Piotra Mazka (Gr. 7).
18:00 + Władysława (9 r. śm.) i Andrzeja Jarząb-
ków.
Wtorek 8.06. - Św. Jadwigi Królowej
6:30 + Halinę Królak (mies. po pog.).
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 8).
7:00 + Marię Lubbe (mies. po śm.).
7:00 Za dobroczyńców SS. Dominikanek.
8:30 Dz.-bł. w 17 r. urodzin Patryka z prośbą o 
bł. Boże i opiekę MB.
18:00 + Stefanię (34 r. śm.) i Jana (19 r. śm.) 
Żaczków, Wacława i Helenę Gugałów.
Środa 9.06. 
6:30 + Henrykę Karczewską (13 r. śm.).
7:00 + Piotra, Józefę, Mariannę i cr. Filiksów.

7:00 Za misje i misjonarki SS. Dominikanek.
8:30 + Piotra Mazka (Gr. 9).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
 O bł. Boże dla Karoliny w 21 urodziny oraz cr.
+ Ludwika Witana (27 r. śm.), Wandę Lech, Sta-
nisławę i Henryka Witanów, Sewerynę i Kazi-
mierza Boguckich, Eugeniusza Książka, Repsza.
Czwartek 10.06. – Bł. Bogumiła, biskupa
6:30 
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 9).
7:00 + Janusza Rusaka (10 r. śm.) cr. Rusaków i 
Kowalskich.
8:30 + Bogumiłę Salwin.
18:00 + Janinę i Jana Boguckich.
Piątek 11.06. – Św. Barnaby, Apostoła
6:30 + Piotra Mazka (Gr. 11).
7:00 + Edwarda Kałużnego.
7:00 Dz.-bł. w 27 r. ślubu Małgorzaty i Bogdana
8:30 + Genowefę Kubiak (2 r. śm.).
18:00 + Irenę i Stefan Zaciewskich.
Sobota 12.06. 
6:30 
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 12).
7:00 + Antoniego (60 r. śm.) i Mariannę Czar-
nockich.
8:30 + Salomeę (61 r. śm.) i Stanisława (53 r. 
śm.) Wsołowskich, Jadwigę i Małgorzatę We 
lowoskie, Janinę Pawlik, Stanisława i Helenę 
Chodkiewiczów, Franciszkę Płatek, Tadeusza 
Ćwieka.
16:00 Ślub: Krystian Leszczyńki – Magdalena 
Justyna Grzechnik.
17:00 Ślub: Przemysław Molenda – Agnieszka 
Sadowska.
18:00 Ślub: Grzegorz Grabowski – Marzena 
Ziółkowska.
Niedziela 13.06. – 11 n. zwykła 
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 13).
7:00 + Katarzynę.
8:30 + Feliksę (23 r. śm.), Aleksandra i Eugeniu-
sza Łubianów.
10:00 + R-ców Teresę i Antoniogo Ładno oraz 
Antoniego i Annę Płochockich.
11:30 + Cecylię i Antoniego Bursów oraz za 
dawcę serca.
13:00 Za Parafian. Dziękczynna za beatyfikację 
ks. Jerzego Popiełuszko.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 + Michała i Małgorzatę Borowieckich.
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wW liturgii Kościoła powraca dziś kolor 
zielony, oznaczający okres zwykły. W dal-
szym ciągu będzie nam towarzyszyła lektura 
Ewangelii według świętego Łukasza. Dziś 
słyszeliśmy w niej polecenie Jezusa skiero-
wane do zrozpaczonej z powodu śmierci 
syna kobiety: „nie płacz”. Polecenie to od-
nosi się do każdego z nas. „Nie płacz”, bo 
Jezus zmartwychwstał i jeśli jesteś z Nim 
zjednoczony, ty także zmartwychwstaniesz, 
a więc przejdziesz ze śmierci do życia, z 
upadku do powstania, z trudności i smutku 
do prawdziwej radości.

wObchodzimy dziś Dzień Dziękczynie-
nia. To nowa inicjatywa w polskim Kościele, 
jednak ma na wskroś chrześcijański charak-
ter, bo uczy nas postawy wdzięczności wo-
bec Boga i człowieka. Tak jak w latach ubie-
głych we wszystkich kościołach w Polsce są 
dzisiaj zbierane ofiary do puszek na budowę 
Świątyni Bożej Opatrzności w Warszawie. 
Łączymy się też duchowo z Placem Piłsud-
skiego w Warszawie, gdzie o godz. 11.00 
rozpoczyna się Uroczystość beatyfikacji ks. 
Jerzego Popiełuszki. 

wPrzeżywamy tak zwaną oktawę uroczy-
stości Bożego Ciała. Codziennie do czwart-
ku Msza Święta jest połączona z Nieszpora-
mi, czerwcowym nabożeństwem i procesją 
eucharystyczną wokół kościoła. We czwar-
tek zakończenie oktawy (poświęcenie wian-
ków z ziół i kwiatów), a w piątek, 11 czerw-
ca, przypada uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Z tej okazji nie obowią-
zuje wstrzemięźliwość od potraw mięsnych. 
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Je-
zusa jest wyznaczona jako Światowy Dzień 
Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Pamię-
tajmy tego dnia o modlitwach zwłaszcza za 

tych księży, z którzy posługi sakramentalnej 
korzystamy i którzy są naszymi przewodni-
kami na drodze do zbawienia.

wW najbliższą środę po Mszy św. wie-
czornej i procesji (czyli ok. g. 19:00) w 
naszym kościele z krótkim koncertem zaty-
tułowanym: „Chopin w pieśni i w piosen-
ce”, wystąpi józefowski chór Rubikon pod 
kierunkiem p. Anny Wranowej. Serdecznie 
zapraszamy.

wNajbliższa sobota, 12 czerwca, będzie 
poświęcona Niepokalanemu Sercu Naj-
świętszej Maryi Panny. Uczcijmy Tę, która 
jest wzorem miłości do Boga i ludzi.

wW niedzielę za tydzień podczas Mszy 
św. o godz. 13.00 pragniemy podziękować 
Bogu za beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki. 
Msza św. będzie miała specjalnie uroczysty 
charakter, a po niej będziemy mogli przeżyć 
chwilę refleksji nad Jego życiem i naucza-
niem. Serdecznie zapraszamy.

wTrwają zapisy na Pielgrzymkę auto-
karową do Italii (trasa powiedzie aż do o. 
Pio w San Giovanni Rotondo). Można się 
zapisać w kancelarii lub w zakrystii. Koszt 
Pielgrzymki to 2200zł. Zostało już niewiele 
miejsc wolnych.

W tygodniu patronują nam:

*we wtorek, 8 czerwca - święta Jadwiga 
Królowa, szczególnie wrażliwa na los ubo-
gich, odnowicielka Akademii Krakowskiej; 

*w czwartek, 10 czerwca - święty Bogu-
mił, biskup gnieźnieński, który jednak zre-
zygnował ze swojego urzędu i jako pustelnik 
osiadł na rozlewiskach Warty i Neru. W 
dzisiejszym rozkrzyczanym świecie niech 
przypomni nam o wartości ciszy i kontem-
placji Boga w samotności.
             



Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
Redakcja Biuletynu: Par. MB Częstochowskiej w Józefowie www.parafiajozefow.pl

Beatyfikacja Ksiêdza Jerzego Popie³uszki

Z£O DOBREM ZWYCIÊ¯AJ
Postaæ Ksiêdza Jerzego Popie³uszki jest szczególnie bliska wielu naszym parafianom,

dodatkowo bliska jest nam przez osobê naszego Ksiêdza Proboszcza
- Ksiêdza Pra³ata Kazimierza Gniedziejko - brata ciotecznego Ksiêdza Jerzego Popie³uszki.

6 czerwca 2010 roku jest dniem szczególnej radoœci dla Koœcielnej S³u¿by Porz¹dkowej
w Józefowie, która od samego pocz¹tku czuwa³a i czuwa nadal przy grobie œp. Ksiêdza Jerzego.

Jesteœmy g³êboko wdziêczni Bo¿ej Opatrznoœci, ¿e pozwoli³a nam dotrwaæ do tej szczególnej chwili 
beatyfikacji Ks. Jerzego, który nadal bêdzie dla nas patronem i wzorem do naœladowania.


