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XVI Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Rdz 18,1-10a
Abraham przyjmuje Boga
Czytanie z Księgi Rodzaju
Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami
Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham,
spojrzawszy, dostrzegł trzy ludzkie postacie
naprzeciw siebie. Widząc je u wejścia do namiotu, podążył na ich spotkanie. A pokłoniwszy się im głęboko, rzekł: „O Panie, jeśli
jestem tego godzien, racz nie omijać swego
sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Pozwólcie też, że pójdę
wziąć nieco jedzenia, abyście się pokrzepili,
zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego”. A oni mu rzekli:
„Uczyń tak, jak powiedziałeś”. Abraham
poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i
rzekł: ”Prędko zaczyń ciasto z trzech miar
najczystszej mąki i zrób podpłomyki”. Potem podążył do trzody i wybrawszy tłuste
i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko
je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg,
mleko i przyrządzone cielę, postawił przed
nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod
drzewem. Zapytali go: „Gdzież jest żona
twoja, Sara?”. Odpowiedział im: „W tym
oto namiocie”. Rzekł mu jeden z nich: „O
tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara, będzie miała wtedy syna”.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 15,1b-

18.07.2010

3a.3b-4ab.4c-5
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.
DRUGIE CZYTANIE Kol 1,24-28
Cierpiąc z Chrystusem, dopełniamy Jego
dzieła
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła
do Kolosan
Bracia: Teraz raduję się w cierpieniach za
was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego
Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem
się według zleconego mi wobec was Bożego
włodarstwa: mam wypełnić posłannictwo
głoszenia słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał
oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały
tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was — nadzieja chwały. Jego to
głosimy, upominając każdego człowieka i
ucząc każdego człowieka z całą mądrością,
aby każdego człowieka okazać doskonałym
w Chrystusie. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 10,38-42
Marta i Maria przyjmują Chrystusa
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka
niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do
swego domu. Miała ona siostrę, imieniem
Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta
uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: „Panie, czy

Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła
mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej,
żeby mi pomogła”. A Pan jej odpowiedział:
„Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o
wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego.
Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie
będzie pozbawiona”. Oto słowo Pańskie.
Pn Mi 6,1-4.6-8 Ps 50 Mt 12,38-42 /Wt
Mi 7,14-15.18-20 Ps 85 Mt 12,46-50 /Œr
Jr 1,1.4-10 Ps 71 Mt 13,1-9 /Cz Pnp 8,67 Ps 63 J 20,1.11-18 /Pt Ga 2,19-20 Ps
16 J 15,1-8 /So Jr 7,1-1 Ps 84 Mt 13,2430/ Ndz Rdz 18,20-32 Ps 138 Kol 2,1214 £k 11,1–13

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 18.07. – 16 niedziela zwykła
7:00 + Józefa (35 r. śm.) i Helenę (5 r.
śm.) Kruszewiczów, Michalinę (15 r. śm.)
i Stanisława (5 r. śm.) Korzeckich.
8:30 + Jadwigę Stanisława Czaplińskich.
10:00 + Henryka Zalewskiego.
11:30 + Annę Szczypek (1 r. śm.).
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Urszulę Dzienniak (4 r. śm.).
Poniedziałek 19.07.
7:00 Dz.-bł. w 6 r. urodzin Mateusza.
8:30 + Bohdana Pileckiego.
18:00 + Czesława Zdunka jego rodziców
i cr. Jabłońskich.
Wtorek 20.07. - Bł. Czesława, prezbitera
7:00 + Mariana Grzechnika (10 r. śm.).
7:00 + Marię i Witolda Gawryjołków, Janinę Pytel, Marka Gawryjołka.
8:30
18:00 + Henryka Pogorzelskiego, Feliksa
i Marię Pogorzelskich, Jana i Marię Figurów, Henryka i Stanisława Figurów oraz
cr. Figurów.
Środa 21.07.

7:00 + Mariannę Lewińską (10 r. śm).
7:00 + Annę Markiewicz, Bronisława,
Leokadię, Feliksa i Mieczysława Markiewiczów.
8:30 + Krystiana Fornalczyka.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
+ Stanisławę Witan (29 r. śm.), Wandę
Lech, Ludwika i Hanryka Witanów, Sewerynę i Kazimierza Boguckich, Gustawa
Repsza, Eugeniusza Książka, + Czesławę
i Józefa Modzelewskich, + Józefa Ornata (3 r. śm.), + Czesława Wziątka (im.),
+ Marinnę Stosio, + Janinę (10 r. śm.) i
Stanisława Dąbrowskich.
Czwartek 22.07. – Św. Marii Magdaleny
7:00 + Mariannę Stosio (6 r. śm.).
8:30 + Feliksa Mazka (mies. po śm.).
18:00 + Zofię Głodek (37 r. śm.) i jej rodziców.
Piątek 23.07. – ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY, patronki Europy
7:00 + Janinę Bochenek (mies. po śm.).
8:30 + Annę, Marię, Janinę i Wacława
Ostawskich.
18:00 + Antoniego, Wiktorię, Danutę i
Stanisława Cholewickich.
Sobota 24.07. - Św. Kingi, dziewicy
7:00 + Halinę, Mariana, Edwarda, Józefę,
Benedykta Ciesielskich, Józefę i Michała
Wojdów.
7:00 + Danutę i Tadeusza Miłodrowskich
8:30 + Anielę i Władysława Dąbrowskich,
Władysława Bartkiewicza.
18:00 + Wandę Lech.
Niedziela 25.07. – 17 niedziela zwykła
ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA
7:00 + Krzysztofa Majznera i jego rodziców: Władysława i Mariannę.
8:30 + Onufrego i Mariannę Pielaków.
10:00 + Lucjana, Stefanię, Romana i Wita

Ciechowskich, Zofię i Władysława Tenderendów.
11:30 + Krzysztofa Smolaka.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
+ Krzysztofa
18:00 Dz.-bł. 25 r. ślubu Bożeny i Artura
Morgałów.

Ogłoszenia duszpasterskie 18.07.2010.
16 Niedziela zwykła

wDziękując Bogu za dzisiejsze spotkanie na niedzielnej Mszy Świętej, prośmy,
byśmy nigdy nie zatracili „najlepszej
cząstki” naszego życia, jaką jest autentyczna więź miłości z naszym Stwórcą.
wW dniu 25 lipca 2010 roku (niedziela) odbędzie się kolejny Dzień
Krwiodawstwa w Józefowie. Pracownicy
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa z Warszawy będą pobierać krew od wszystkich chętnych honorowych dawców w Stacji Caritas przy
Parafii M.B. Częstochowskiej w godzinach 9:00-13:00. Krew może oddać
każdy, kto jest zdrowy, ukończył 18 lat i
nie przekroczył wieku 60 lat. Krew jest
bardzo potrzebna zawsze, ale szczególnie w wakacje występuje jej niedobór w
stacjach krwiodawstwa. Krwiodawstwo
jest bardzo dobrym sposobem bezinte-

resownej pomocy wynikającej z miłości bliźniego. Cała procedura związana
z oddaniem krwi w naszej parafii nie
zabiera więcej niż 30-45 minut. Zapraszamy po mszach św. Połączmy udział w
liturgii z dobrym uczynkiem. Na nasz
dar oczekuje wielu chorych. Szczęść
Boże honorowym krwiodawcom i ich
rodzinom.
W liturgii Kościoła będziemy wspominali:
we wtorek, 20 lipca – błogosławionego Czesława, duchowego syna świętego
Dominika, od którego przyjął habit dominikański;
w czwartek, 22 lipca – świętą Marię
Magdalenę, której zawdzięczmy odkrycie pustego grobu Zmartwychwstałego
Pana;
w piątek, 23 lipca – świętą Brygidę, Patronkę Europy, matkę ośmiorga
dzieci, które przykładnie wychowała, a
potem dała początek nowej rodzinie zakonnej. Jest autorką dzieł mistycznych;
w sobotę, 24 lipca – świętą Kingę, która prowadziła życie pokutne najpierw w
białym małżeństwie, a po śmierci męża
w ufundowanym przez siebie klasztorze
klarysek w Starym Sączu.

W niedzielę 25 lipca 2010 roku odbędzie się kolejny

Dzień Krwiodawstwa

w Stacji Caritas przy Parafii M.B. Częstochowskiej
w godzinach 9:00-13:00

Krew może oddać każdy, kto jest zdrowy, ukończył 18 lat i nie przekroczył 60 lat

Adoracja
Najświętszego Sakramentu
Poniedziałek 9:00 - 9:30
Piątek 17:00 - 18:00 /możliwość spowiedzi/

Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie
zaprasza dzieci w wieku szkolnym
do korzystania z półkolonii letnich

Świetlica

przy par. MB Częstochowskiej

od 29 VI do 30 VII
od poniedziałku do piątku
9:00 – 16:00

GOŚĆ W DOM - BÓG W DOM

Dwa oblicza gościnności
Spotkałem kiedyś parafiankę. „Co, już
pani wróciła?” Zaczęła opowiadać o wizycie u
rodziny. Gospodarze byli tak byli zajęci kuchnią, domem – oczywiście ze względu na nią,
na gościa – że w efekcie siedziała sama. „Wróciłam. Ja ich potrzebowałam, nie wystawnego
jedzenia”.
Odwiedziłem kiedyś znajomych. Dużo radości, wspomnień, opowiadania – że aż pani
domu nie zdążyła z obiadem. Pojechaliśmy
więc na obiad do górskiego schroniska, niedaleko było. Wróciliśmy z przygodami, późno
– ale szczęśliwi, bo byliśmy naprawdę razem.
Uciekła z domu szesnastoletnia dziewczyna. Trafiła do pogotowia opiekuńczego. Psycholog próbował rozwikłać jej problem. Agata
była z tak zwanego „dobrego domu”, pokój
miała urządzony ze wszystkimi grymasami,
szafę pełną drogich rzeczy. „Proszę pana, w
tym domu to mnie kocha tylko pies. On jeden
cieszy się jak wracam. A mama i tato myślą,
że załatwią wszystko kolejnym tysiącem”.
Gościnność zaczyna się codziennym byciem domowników razem. I czy to domownik,
czy gość – człowiek szuka człowieka, potrzebuje jego obecności, uwagi, zrozumienia.
Gość w dom - Bóg w dom
W pierwszym czytaniu słuchaliśmy opo-

wieści o gościnności Abrahama. Zapraszając
ludzi, patriarcha przyjął aniołów. A może
samego Boga? – Bo i tak można tę wizytę
odczytywać. Marta, Maria i Łazarz przyjęli samego Jezusa. Ktoś powie: „Jezusa to i ja bym
ugościł”. Wiem. Ale czy oni wiedzieli wtedy,
że goszczą nie tylko człowieka, ale Boga?
Słuchając ewangelicznej relacji z domu Łazarza i jego sióstr, nasuwa się problem, jak
zająć się gościem? Czy tak, jak Marta – krzątaniną? Czy tak, jak Maria – uważną rozmową? Oczywiście, potrzebne jedno i drugie. A
co mówi Jezus? Marto, Marto, troszczysz się i
niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę...
To znaczy, gdy nie możesz się rozdwoić, a
czasu lub sił nie starcza, by zająć się i krzątaniną, i nie zostawić gościa samego – wybierz to,
co zrobiła Maria. Siądź z gościem i poświęć
mu czas.
Gdy przychodzę do kogoś i słyszę pytanie, czym mnie poczęstować, nieodmiennie
mówię: „Dobrym słowem!” Tak jest w istocie
– czekamy na człowieka bardziej niż na krzątaninę, bardziej niż poczęstunek potrzebna nam
rozmowa. To jest szczególny problem naszych
czasów, gdy ludzie nazbyt często czują się samotni. I właśnie wtedy spełni się zapewnienie
Jezusa: „Co uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt
25, 40) – bo nieraz dobre słowo, chwila uwagi, pełne zainteresowania spojrzenie więcej
znaczą niż kromka chleba czy szklanka herbaty.
Trudna sztuka gościnności
Gościnność jest trudną sztuką. I to z wielu
względów. Może się trafić gość nieoczekiwany. Bywają goście natrętni. Bywają i przypadkowi. Nieraz nawet boimy się gościa, nie
wiedząc, kto do nas przyszedł. Szkoda wszelako, że coraz mniej mamy zaufania do siebie:
ludzie do ludzi. Obyśmy doczekali czasów, że
przestaniemy bać się nieznajomych i będziemy ich tak, jak Abraham zapraszać pod swój
dach (...).
Ks. Horak

Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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