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PIERWSZE CZYTANIE 2 Sm 121. 7-10.13
Dawid uznaje swoją winę i otrzymuje przebaczenie
Czytanie z Drugiej Księgi Samuela
Bóg posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył
do niego i powiedział: „To mówi Pan, Bóg Izraela:
»Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z mocy Saula. Dałem ci dom twojego
pana, a żony twego pana na twoje łono, oddałem
ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było za mało,
dodałbym ci jeszcze więcej. Czemu zlekceważyłeś
słowo Pana, popełniając to, co złe w Jego oczach?
Zabiłeś mieczem Chetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem
Ammonitów. Dlatego właśnie miecz nie oddali się
od domu twojego na wieki, albowiem Mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za
małżonkę«”. Dawid rzekł do Natana: „Zgrzeszyłem
wobec Pana”. Natan odrzekł Dawidowi: „Pan odpuszcza ci też twój grzech, nie umrzesz”. Oto Słowo Boże.

DRUGIE CZYTANIE Ga 2,16.19-21
Jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę w
Chrystusa
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do
Galatów
Bracia: Przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa
Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa
Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w
Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa
nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. Tymczasem ja
dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga:
razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.
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Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne
życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.
Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli
zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to
Chrystus umarł na darmo. Oto Słowo Boże.

EWANGELIA Łk 7,36-8,3
Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ
bardzo umiłowała
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na
posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął
miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła
w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest
gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik
alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg Jego,
płacząc, zaczęła oblewać Jego nogi i włosami swej
głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który
Go zaprosił, mówił sam do siebie: „Gdyby On był
prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą”. Na to
Jezus rzekł do niego: „Szymonie, muszę ci coś powiedzieć”. On rzekł: „Powiedz, Nauczycielu”. „Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt.
Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom.
Który więc z nich będzie go bardziej miłował?”.
Szymon odpowiedział: „Sądzę, że ten, któremu
więcej darował”. On mu rzekł: „Słusznie osądziłeś”.
Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi:
„Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a
nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała
Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi
pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje
całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego
powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy,

ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało
się odpuszcza, mało miłuje”. Do niej zaś rzekł:
„Twoje grzechy są odpuszczone”. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: „Któż On
jest, że nawet grzechy odpuszcza?”. On zaś rzekł do
kobiety: „Twója wiara cię ocaliła, idź w pokoju”.
Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając
i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z
Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od
złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna,
żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele
innych, które im usługiwały ze swego mienia. Oto
słowo Pańskie.
Pn/ 2 Krn 18,3-8.12-17.22; Ps 5,2-3.5-7; Ps
119,105; Mt 5,38-42 /Wt 2 Krn 18,25-31a.3334; Ps 51,3-6ab.11.16; J 13,34; Mt 5,43-48 /
Œr 2 Krl 2,1.6-14; Ps 31,20-21.24; J 14,23; Mt
6,1-6.16-18 /Cz Syr 48,1-14; Ps 97,1-6; Rz
8,15; Mt 6,7-15 /Pt 2 Krl 11,1-4.9-18.20; Ps
132,11-14.17-18; Mt 5,3; Mt 6,19-23 /So 2 Krn
24,17-25; Ps 89,4-5.29-34; 2 Kor 8,9; Mt 6,2434 /Ndz 5,27b-32.40b-41; Ps 30,2 i 4.5-6ab.11
i 12a i 13b; Ap 5,11-14; J 21,1-19.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 13.06. – 11 n. zwykła
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 13)
7:00 + Katarzynę.
8:30 + Feliksę (23 r. śm.), Aleksandra i Eugeniusza 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. Dziękczynienie za beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszko.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII.
18:00 + Michała i Małgorzatę Borowieckich.
Poniedziałek 14.06. – Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
6:30
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 14).
7:00 + Ks. Andrzeja Kwaśnika.
7:00 + Roberta Kucharskiego (mies. po pog).
8:30 Dz.-bł. w 25 r. ślubu Joanny i Sławomira z
prośbą o bł. dla cr.

18:00 + Ryszarda (7 r. śm.).
Dz.-bł. w 2 r. ślubu Eweliny i Łukasza z prośbą o bł. Boże dla małżonków i córki Ani w 2
r. chrztu.
Wtorek 15.06. - Bł. Jolanty, zakonnicy
6:30 Dziękczynna za szczęśliwie zdany egzamin Natalii i błagalna o szczęśliwy przebieg
operacji dla Urszuli.
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 15).
7:00 + Stanisława Frelka (1 r. śm.).
8:30 + Kazimierę Szczygieł (4 r. śm.).
18:00 + Wacława Pilarskiego (10 r. śm.).
Środa 16.06.
6:30
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 16).
7:00 + Alinę Malinowską i Aleksandra Cygana.
8:30
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. w 30 r. ślubu Zofii i Bolesława Jakubików.
Dz.-bł. w 4 r. ślubu Mirosława i Moniki Grodzkich z prośbą o bł. dla Jubilatów i córki Emilki.
+ Anielę Kruk. + Annę Wdziękońską (3 r. śm.).
Czwartek 17.06. – Św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika
6:30
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 17).
7:00 + Ewę Pasterkowską (11 r. śm.).
8:30
18:00 + Sabinę i Wacława Pogorzelskich.
Piątek 18.06.
6:30 + Józefa Kublika (6 r. śm.), Jana i Mariannę Kublików.
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 18).
7:00 + Grażynę Białek (mies. po śm.).
8:30 + Ryszarda i Włodzimierza Kowalewiczów; Michała i Antoninę oraz Tadeusza i Ryszarda Molaków; Krzysztofa i Józefa Borzymowskich.
18:00 Dz.-bł. rodziny Matyków i Gajewskich.
Sobota 19.06.
6:30 O bł. Boże dla Jana (60 r. ur.) i Emilii (80
r. ur.)
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 19).
7:00 + Marię i Witolda oraz Marka Gawryjołków, Janinę Pytel.
7:00
8:30 Dz.-bł. w 18 r. urodzin Dominiki Kalinow-

skiej.
17:00 Ślub: Łukasz Górzkowski – Agata Jankowska.
18:00 Ślub: Piotr Lepianka – Justyna Żabicka.
Niedziela 20.06. – 12 n. zwykła
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 20).
7:00 + Stanisławę Bąk, Piotra Paukina, Elizę
Brix.
8:30 O bł. Boże i opiekę MB dla Oli w 14 r.
urodzin.
10:00 + Wandę i Stanisława Chmielewskich.
11:30 + Jana i Helenę Pobożych oraz ich rodziców.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII.
18:00 + Jana Mazka, Jana i Janinę Żurawiów.

Ogłoszenia duszpasterskie 13.06.2010.
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§Dzisiaj 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 nauczaniem. Wystąpi
chór Lira z parafii p.w. Św. Wincentego a
Paulo z Otwocka. Serdecznie zapraszamy.
§Również dzisiaj (z racji 13 dnia miesiąca) po Mszy św. wieczornej odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie i procesja.
§Po powtórnym zalaniu, przez tzw. drugą falę, terenu parafii p.w. Św. Rodziny w
Trześni (koło Sandomierza) w miniony
piątek można było już zawieźć dary przekazane przez naszych parafian i przyjaciół.
Odpowiedź na naszą propozycję pomocy
powodzianom, ogłoszoną w Boże Ciało,
była spontaniczna i niespodziewanie wielka. Szybko pojawili się też ci, którzy mogli
poświęcić swój czas i dary waszych serc zostały zebrane, posegregowane i zapakowane.
Został też zgłoszony samochód do przewiezienia. Jako duszpasterze tej parafii wszystkim biorącym udział w tym Bożym Dziele z

całego serca dziękujemy. O dalszej pomocy
dla powodzian dowiemy się z niedzielnych
ogłoszeń (po powrocie z par. w Trześni).
§Tradycyjnie już w ostatnią niedzielę
sierpnia będziemy przeżywać nasz parafialny
odpust połączony z festynem. Wszystkich,
którzy chcieliby włączyć się w przygotowania oraz mają pomysły na dobrą zabawę festynową zapraszamy jutro na godz. 20:00 na
plebanię. Musimy wspólnie podjąć decyzje
o formie festynu. Zapraszamy serdecznie:
jutro (14 czerwca) o godz. 20:00 spotkanie
na plebanii.
§W niedzielę za tydzień będziemy gościć
siostrę Gabrielę ze Zgromadzenia ss. Dominikanek. Opowie nam o misjach w Boliwii, gdzie pracuje, i będzie zbierała ofiary
do puszek na ten cel. Coroczne święcenie
pojazdów przed wakacjami odbędzie się w
niedzielę 27 czerwca.
§Trwa miesiąc poświęcony czci Najśw.
Serca Pana Jezusa. Weźmy udział w nabożeństwie czerwcowym (codziennie po Mszy
św. wieczornej, w niedziele o godz. 17.30)
lub też osobiście odmawiajmy litanię do
Serca Pana Jezusa.
W tym tygodniu patronują nam:
* jutro, w poniedziałek, 14 czerwca - błogosławiony Michał Kozal, męczennik obozu w
Dachau;
* we wtorek, 15 czerwca - błogosławiona Jolanta, zakonnica. Przed wstąpieniem do zakonu żyła w małżeństwie i wzorowo wychowała dzieci. Wraz ze swoim mężem, księciem
kaliskim Bolesławem pobożnym, fundowała
klasztory franciszkańskie oraz opiekowała się
biednymi;
* w czwartek, 17 czerwca - święty brat Albert Chmielowski, założyciel Zgromadzenia
Braci i Sióstr Posługujących Ubogim. Niech
jego modlitwa wspiera wszystkich spieszących
z pomocą biednym, pokrzywdzonym, niezaradnym.

BO¯E CIA£O - o³tarze w naszej parafii

O³tarz I - przygotowany przez
Stowarzyszenie Forum Chrzeœcijañskie
i Koœcieln¹ S³u¿bê Porz¹dkow¹ Totus Tuus

O³tarz III - przygotowany przez
M³odzie¿ Ruchu Œwiat³o-¯ycie

O³tarz II - przygotowany przez
Stra¿ Po¿arn¹

O³tarz IV - przygotowany przez
okolicznych mieszkañców ul. Kopernika

Ognisko ewangelizacyjne w sobotê 5 czerwca - przygotowaniem do beatyfikacji Ks. Jerzego Popie³uszki

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

