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PIERWSZE CZYTANIE 2 Krl 4,8–11.14–16a 
Szunemitka przyjmuje proroka
Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej
Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szu-
nem. Była tam kobieta bogata, która zawsze 
zapraszała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc 
przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. 
Powiedziała ona do swego męża: „Oto jestem 
przekonana, że świętym mężem Bożym jest 
ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotuj-
my mały pokój górny, obmurowany, i wstawmy 
tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kie-
dy przyjdzie do nas, to tam się uda”. Gdy więc 
pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się 
do górnego pokoju i tamże położył się do snu. I 
powiedział do Gechaziego, swojego sługi: „Co 
można uczynić dla tej kobiety?”. Odpowiedział 
Gechazi: „Niestety, ona nie ma syna, a mąż jej 
jest stary”. Rzekł więc: „Zawołaj ją”. Zawołał ją 
i stanęła przed wejściem. I powiedział: „O tej 
porze za rok będziesz pieściła syna”. Oto Słowo 
Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 89,2–3.16–
17.18–19
Na wieki będę sławił łaski Pana. 
DRUGIE CZYTANIE Rz 6,3–4.8–11 
Nowe życie ochrzczonych
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian
Bracia: Czyż nie wiadomo, że my wszyscy, 
którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w 
Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego 
śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w 
śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po 
to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak 

Parafia

Matki Bożej Częstochowskiej

w Józefowie

Chrystus powstał z martwych dzięki chwale 
Ojca. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystu-
sem, wierzymy, że z Nim również żyć będzie-
my, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z mar-
twych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim 
nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla 
grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak 
i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, 
żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto 
Słowo Boże.
EWANGELIA Mt 10,37–42 
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich apostołów: „Kto 
miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie 
jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę 
bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto 
nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie 
jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, 
straci je, a kto straci swe życie z mego powo-
du, ten je znajdzie. Kto was przyjmuje, Mnie 
przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje 
Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje pro-
roka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. 
Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedli-
wego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto 
poda kubek świeżej wody do picia jednemu z 
tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, 
zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej 
nagrody”. Oto słowo Pańskie.
Pn Rdz 18,16-33; Ps 103,1-4.8-11; Ps 
95,8ab; Mt 8,18-22/Wt Rdz 19,15-29; Ps 
26,2-3.9-12; Ps 130,5; Mt 8,23-27 /Śr Dz 
12,1-11; Ps 34,2-9; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 
16,18; Mt 16,13-19 /Cz Rdz 22,1-19; Ps 



116,1-6.8-9; 2 Kor 5,19; Mt 9,1-8 /Pt Pwt 
7,6-11; Ps 103,1-4,6-8,10; 1 J 4,7-16; Mt 
11,29ab; Mt 11,25-30 /So Iz 61,9-11; Ps: 
1 Sm 2,1.4-8; Łk 2,19; Łk 2,41-51 /Ndz Za 
9,9.10; Ps 145,1.2.8.9.10.11.13cd.14; Rz 
8,9.11.13; Por. Mt 11,25; Mt 11,25.30.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 26.6. – 13 niedziela zwykła  
7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr. 26).
8:30 + Jana Sabaka, Małgorzatę i Józefa Mą-
drych.
10:00 + R-ców Wandę i Stanisława Chmielew-
skich.
11:30 + Władysława Bieńko (9 r. śm.) i Andrzeja 
Bieńko.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
Dz-bł. w int. Marii Zofii.
18:00 + Jana Dańskiego (im.).
20:00 + Wacława, Leokadię, Ryszarda, Mariannę 
i Agnieszkę Tobiaszów oraz Ireneusza Kapelew-
skiego.
Poniedziałek 27.6. 
6:30 + Władysławę Dziubak
7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr. 27).
7:00 + Władysława i Władysławę Nowaków.
8:30 + Jana Kompę, Mariannę i Józefa Wach-
nio.
18:00 + Władysława Krajewskiego.
Wtorek 28.6. – Św. Ireneusza, biskupa i mę-
czennika
6:30 + Leokadię i Aleksandra Sierpińskich.
7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr. 28).
7:00 Dz.-bł. Kręgu Domowego Kościoła za otrzy-
mane łaski w tym roku i prowadzenie ducha 
świętego.
8:30 Dz.-bł. w 46 r. ślubu Elżbiety i Jana z proś-
bą o bł. Boże dla dzieci i wnuków.
18:00 + Eufemię, Józefa, Martę, Henryka Rusa-
ków.
Środa 29.6. – ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIO-
TRA I PAWŁA
6:30 + Tadeusza Kuchniewskiego (mies. po 
pog.)

7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr. 29).
8:30 + Michalinę Nowak (3 r. śm.).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
O bł. Boże dla ks. Pawła (im.).
Dz.-bł. za uratowanie życia Grzegorza z prośbą o 
wszelkie łaski dla cr.
+ Zofię i Władysława Krupaków, Zofię, Marian-
nę i Władysława Stokowskich, Zofię i Mikołaja 
Kaczmarskich.
Czwartek 30.6. 
6:30 + Jerzego Kowalczyka (mies. po pog.).
7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr. 30).
8:30 + Anielę i Bronisława Koprów.
18:00 + Jarosława Wasążnika (18 r. śm.).
Piątek 1.7. – NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA 
JEZUSA
7:00 + Halinę i Mariana Chojnackich.
7:00 + Pawła Czaplaka (Gr. 1).
8:30 + Halinę Suszek (im.).
18:00 ZBIOROWA
+ Ewę Jaroń, Marka i Eugeniusza Jaroniów, Jana 
i Mariannę Baranów.
Sobota 2.7. – Niepokalanego Serca Najśw. 
Maryi Panny
7:00 + Pawła Czaplaka (Gr. 2).
8:30 + Stanisława i cr. Łuniewskich.
18:00 ZBIOROWA
O bł. Boże dla Tadeusza Błachnio (75 r. uro-
dzin.). + Emilię Błachnio (im.). + Stanisława Ja-
rek. + Andrzeja Dulińskiego (4 r. śm.). + Józefa 
i Franciszkę Cichockich. + Romana Cieślaka. + 
Krzysztofa Paducha (mies. po pog.).
19:00 Ślub: Maciej Rosłaniec – Katarzyna Rud-
nicka.
Niedziela 3.7. – 14 niedziela zwykła 
7:00 + Jana i Janinę Boguckich.
8:30 + Andrzeja Gębickiego, Stanisława Boguc-
kiego, Apolonię i Feliksa Boguckich, Ewę i Hen-
ryka Gębickich.
10:00 + Mariannę i Jana Grzechników.
11:30 + Józefa (r. śm.) i Zofię Zdrajkowskich.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
O nawrócenie Andrzeja.
18:00 + Władysława i Piotra Skowrońskich.
20:00 + Pawła Czaplaka (Gr. 3).



Ogłoszenia duszpasterskie
wGościmy dzisiaj w naszej wspólnocie 

parafialnej ks. Grzegorza Mioduchowskiego, 
który wygłosi nam słowo Boże i będzie zbierał 
ofiary na tacę na budowę kościoła w Nadmie.

wTrwa Oktawa Bożego Ciała (24-30 czerw-
ca). Spotykamy się codziennie w kościele o 
godz. 18.00 na Mszy św., Nieszporach i pro-
cesji Eucharystycznej. 

w28 czerwca (wtorek) przypada 3. Rocz-
nica ingresu Pasterza naszej diecezji, Ks. Ar-
cybiskupa Henryka Hosera SAC. Pamiętajmy 
w naszych modlitwach o naszym biskupie 
ordynariuszu. 

w29 czerwca (we środę), przypada uro-
czystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. 
Tego dnia przeprowadza się zbiórkę pienię-
dzy, zwaną „świętopietrzem”, przeznaczoną 
do rozdziału przez Stolicę Apostolską na po-
trzeby charytatywne. Bóg zapłać za wszelką 
ofiarność. 

wTradycyjnie też we środę rozpoczniemy 
w naszej parafii 40 –godzinne Nabożeństwo 
(będzie trwało 3 dni: 29 i 30 czerwca oraz 1 
lipca). Poprowadzi je ks. Wojciech Czarnocki. 

Msze św. o godz. 7:00, 8:30 i 18:00. O 15:00 
Godzina Bożego Miłosierdzia. Nieustanna Ad-
oracja Najśw. Sakramentu przez cały dzień 
od godz. 9:00 do 18:00 (rozpocznie się i 
zakończy Mszami św. o godz. 8:30 i 18:00). 
O każdej równej godzinie kwadrans adoracji 
wspólnej – prowadzonej przez kapłana i po-
nadto całodzienna spowiedź. Zapraszamy 
serdecznie – to czas szczególnej łaski dla całej 
parafii.

wW piątek, 1 lipca, który jest jednocześnie 
pierwszym piątkiem miesiąca, przypada uro-
czystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
a jednocześnie Światowy Dzień Modlitw o 
Uświęcenie Kapłanów. Podczas Eucharystii 
o godz. 7:00, 8:30 i 18:00 będziemy gorąco 
prosić, aby Pan Jezus uczynił serca nasze 
według Serca swego. Z racji uroczystości w 
piątek można spożywać pokarmy mięsne.

wA w pierwszą sobotę miesiąca, 2 lipca, 
całą naszą wspólnotę parafialną oddamy w 
opiekę Niepokalanemu Sercu Najświętszej 
Maryi Panny.

wW niedzielę za tydzień z racji I niedzieli 
miesiąca po Mszy św. o godz. 11.30 Adora-
cja Najśw. Sakramentu (bez procesji). W tym 
dniu będziemy gościć ks. Marka Jaśkowskie-
go, kapłana naszej diecezji posługującego 
obecnie w Tomsku w Rosji, który opowie o 
Kościele Katolickim w Rosji i będzie zbierał 
ofiary do puszki na misje tam prowadzone. 

wOd 1 lipca do 31 sierpnia (podczas wa-
kacji) nie będzie codziennej Mszy św. o godz. 
6:30. Również w niedziele nie będzie Mszy 
św. o godz. 13.00. Tak więc w czasie waka-
cji: codziennie będą odprawiane o godz. 7:00, 
8:30 i 18:00; w niedziele zaś: 7.00, 8.30, 
10.00, 11.30, 18.00 i 20.00. Również w każdą 
niedzielę o godz. 15.00 Msza św. w nadzwy-
czajnej formie Rytu Rzymskiego). Od 1 lipca 

Z okazji Imienin 
Księdzu Pawłowi Czeluścińskiem

życzymy wytrwało-
ści, spokoju i pogody 

ducha. Wszystkiego co 
najlepsze. Zdrowia

 i wszelkiego szczęścia
oraz opieki Matki Bożej.

                    życzą parafianie
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również poranna adoracja będzie tylko w po-
niedziałki od godz. 9:00 do 9:30. Pozostaje też 
piątkowa adoracja w godz. 17:00 – 18:00.

wZapraszamy dzieci w wieku szkolnym 
(od lat 6) do korzystania z półkolonii letnich, 
organizowanych przez Stowarzyszenie Forum 
Chrześcijańskie , w świetlicy działającej przy 
naszej parafii w Józefowie. Ciekawe zajęcia 
różnego typu (wycieczki, nauka tańca, basen 
i inne atrakcje) będą się odbywały pod opieką 
kadry pedagogicznej w dniach od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00. 
Dzieci otrzymają także drugie śniadanie. 
Świetlica będzie czynna od 27 VI do 5 VIII.. 
Serdecznie zapraszamy chętnych. 

wJeszcze przed wakacyjnym wyjazdem 
warto skorzystać z sakramentu pokuty. W 
naszym kościele okazja do pierwszopiątkowej 
spowiedzi świętej rano i po południu od godz. 
17.00. Wszystkim wyjeżdżającym życzymy, 
aby wakacje, urlop, obojętnie gdzie spędzany, 
był miłym wypoczynkiem, ale też czasem peł-
nym dobra i wzrostu duchowego.

W tym tygodniu patronuje nam:
28 VII – św. Ireneusz (ok. 130-202), biskup 

Lyonu, wykształcony teolog, obrońca tradycji 
apostolskiej i męczennik, Ojciec i Doktor Ko-
ścioła (wspomnienie obowiązkowe).

Oddać Bogu serce
Kończy się czerwiec – miesiąc naszej 

szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach 
czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu 
grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i 
braki w wierze, dziękujemy za Boże miłosier-
dzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w 
codziennych troskach. Dziś wielu ludzi próbu-

je urządzać świat i swoje życie bez Boga albo 
wbrew Bogu. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe 
jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca 
ludzi do miłość Boga i bliźniego.

Apostołów Piotra i Pawła
We wtorek, 28 czerwca, celebracją wie-

czornej Mszy Świętej wigilijnej wchodzimy 
w uroczystość świętych Apostołów Piotra i 
Pawła. W kalendarzu liturgicznym pod datą 
29 czerwca czcimy ich razem, bo są dwo-
ma wielkimi filarami, na których wsparty jest 
Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli 
śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich 
wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opie-
ce wszystkich wierzących, zwłaszcza pasterzy 
Chrystusowej Owczarni. Swoimi modlitwami 
obejmijmy również obecnego Papieża Bene-
dykta XVI – Piotra naszych czasów.

Porządek Mszy św. 
od 1 lipca do 31 sierpnia

w dni powszednie o godz. 7:00, 8:30 i 18:00; 
w niedziele 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 15:00, 
18:00 i 20:00.

Półkolonie w świetlicy
SFCh zaprasza dzieci do świetlicy

27.06.-5.08. 2011 r.,
pn.-pt. w godz. 9.00-16.00.

Zapewniamy fachową opiekę i liczne 
atrakcje. Dzieci otrzymają też 

codziennie posiłek.

********************************************
Poradnia Psychologiczna 

w wakacje nieczynna. 


