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Matki Bożej Częstochowskiej
w Józefowie
Biuletyn niedzielny

XIV Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Za 9,9–10
Król pokoju
Czytanie z Księgi proroka Zachariasza
To mówi Pan: „Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król
twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski.
Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On zniszczy rydwany w Efraimie i
konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludom obwieści. Jego władztwo
sięgać będzie od morza do morza, od brzegów
Rzeki aż po krańce ziemi”. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 145,1–2.8–9.10–11.13cd–14

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
DRUGIE CZYTANIE Rz 8,9.11–13
Jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyli
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do
Rzymian
Bracia: Wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was
mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chry
stusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa
wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił
Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do
życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli
według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według
ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy
Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Oto Słowo Boże.

03.07.2011

EWANGELIA Mt 11,25–30
Jezus łagodny i pokorny sercem
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i
ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i
roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak,
Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko prze kazał Mi Ojciec mój. Nikt też
nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie
zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się
ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje
brzemię lekkie”. Oto słowo Pańskie.

Pn Rdz 28,10-22a; Ps 91,1-2.3-4.14-15ab;
Por. 2 Tm 1,10b; Mt 9,18-26;/Wt Rdz 32,2333; Ps 17,1.2-3.6-7. 8 i 15; Mt 4,23; Mt 9,3237 /Śr Rdz 41,55-57;42, 5-7.14-15a.17-24a;
Ps 33,2-3.10-11.18-19; Mk 1,15; Mt 10,1-7
/Cz Rdz 44,18-21.23b-29;45,1-5; Ps 105,1617.18-19.20-21; Mk 1,15; Mt 10,7-15 /Pt Rdz
46,1-7.28-30; Ps 37,3-4.18-19.27-28ab.39-40;
J 14,26; Mt 10,16-23 /So Rdz 49,29-33;50,1526; Ps 105,1-2.3-4.6-7; 1 P 4,14; Mt 10,24-33
/Ndz Iz 55,10.11; Ps 65,10abcd.10e.12.13.14;
Rz 8,18.23; Mt 13,1-23.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 3.7. – 14 niedziela zwykła
7:00 + Jana i Janinę Boguckich.
8:30 + Andrzeja Gębickiego, Stanisława Boguckiego, Apolonię i Feliksa Boguckich, Ewę
i Henryka 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).
Poniedziałek 4.7.
7:00 + Pawła Czaplaka (Gr. 4).
8:30 Dz-bł. KŻR św. Bernadetty o zdrowie i
bł. Boże dla żywych a zbawienie wieczne dla
umarłych.
18:00 + Ryszarda i Włodzimierza Kowalewiczów, Antoninę, Michała, Ryszarda i Tadeusza Molaków, Krzysztofa i Józefa Borzymowskich.
Wtorek 5.7.
7:00 + Pawła Czaplaka (Gr. 5).
8:30 Dz.-bł. w 50 r. urodzin Bogdana Żywka z
prośbą o bł. Boże dla Jubilata i cr.
18:00 + Eugenię i Piotra Ładyżyńskich.
Środa 6.7. – Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
7:00 + Pawła Czaplaka (Gr. 6).
7:00 + Marię Szczepiórkowską (mies. po
śm.).
8:30 + Mariana Stanisławiaka (5 r. śm.).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Wacławę i cr. Falacińskich. + Halinę Szostak (mies. po śm.).

Czwartek 7.7.
7:00 + Pawła Czaplaka (Gr. 7).
7:00 + Mariannę i Wacława Janus.
8:30 + Annę Samson (mies. po pog.).
18:00 + Anielę Bala (10 r. śm.) i Władysława
Balę.
Piątek 8.7. – Św. Jana z Dukli, prezbitera
7:00 + Jerzego Kruka (5 r. śm.).
7:00 + Pawła Czaplaka (Gr. 8).
8:30 + Rajmunda Szymczaka (10 mies. po
śm.).
18:00 + Eugeniusza Rusaka (im.) i cr. Dąbrowów i Rusaków.
Sobota 9.7.
7:00 + Pawła Czaplaka (Gr. 9).
7:00 + Eugeniusza, Janinę, Józefa, Wacława
i Wiktora.
8:30 + Janinę (10 r. śm.) i Władysława Firlągów oraz córkę Barbarę Sitek.
17:00 Ślub: Marcin Bylinka – Magdalena
Snelewska.
18:00 + Stefana Podgórzaka.
Niedziela 10.7. – 15 niedziela zwykła
7:00 + R-ców Mariannę i Stanisława, Mariannę i Władysława oraz cr. Pyrów, Kudlaków i
Maletków.
8:30 + Annę, Stanisława, Józefa Strzeszewskich, Leokadię Rosłonek, Jacka Mołotkiewicza.
10:00 + Bronisława Nowaka (35 r. śm.).
11:30 Dz.-bł. w 50 r. urodzin Teresy z prośbą
o opiekę MB dla Jubilatki i cr.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
O nawrócenie Mariusza
18:00 + Alinę, Władysławę i Franciszka Bartników.
20:00 + Pawła Czaplaka (Gr. 10).

Ogłoszenia duszpasterskie
wGościmy dzisiaj ks. Marka Jaśkowskiego, 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.
wDzisiaj z racji I niedzieli miesiąca po
Mszy św. o godz. 11.30 Adoracja Najśw.
Sakramentu (bez procesji).
wDo 31 sierpnia (podczas wakacji) nie
ma codziennej Mszy św. o godz. 6:30.
Również w niedziele nie ma Mszy św. o
godz. 13.00.
wNie zapominajmy o tych, dla których
lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w
szpitalach, transporcie, pozostających na
koniecznych dyżurach… Módlmy się, aby
Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.
W tym tygodniu patronują nam:
6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska
(1863-1922), dziewica i zakonnica, która
założyła pismo „Echo Afryki” oraz instytut
zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra
Klawera, patronką dzieł misyjnych w Polsce (wspomnienie obowiązkowe);
8 VII – św. Jan z Dukli (1414-1484),
prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin,
związany z Krosnem, Lwowem i Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru
prorokowania (wspomnienie obowiązkowe).

Być wpatrzonym w niebo

Dzisiejsze czytania ukazują nam cel, do którego zmierza człowiek. Pierwszym, który
przeszedł tę drogę jest Jezus Chrystus. Naszym zadaniem, a może lepiej powiedzieć,
powołaniem jest pójście za Jezusem.

Każde nasze działanie ma sens i wartość
tylko wtedy, gdy przybliża nas do nieba.

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.
Adoracja Najświętszego Sakramentu
w poniedziałki od godz. 9.00 do 9.30.
w piątki w godz. 17.00 – 18.00.

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.

Dzień Krwiodawstwa w Józefowie
W dniu 10 lipca 2011 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
oraz w danej chwili nie ma przeciwskazań, o
czym decyduje lekarz.
Krwiodawstwo jest bardzo dobrym sposo-

bem bezinteresownej pomocy wynikającej z
miłości bliźniego. Krew jest bardzo potrzebna
w leczeniu wielu chorób i dla ofiar wypadków.
Cała procedura związana z oddaniem krwi w
naszej parafii nie zabiera więcej niż 30-45 minut.Trzeba mieć ze sobą dowód osobisty.
Zapraszamy po mszach św.. Połączmy
udział w liturgii z dobrym uczynkiem.
Na nasz dar oczekuje wielu chorych. Bądźmy ofiarni w okresie wakacji.
Szczęść Boże honorowym krwiodawcom i
ich rodzinom.
Janusz Krupa
Organizator Dni Krwiodawstwa w Józefowie.

TYLKO JEDEN KROK
Żywym komentarzem do słów Jezusa: „Wysławiam Cię, Ojcze, że zakryłeś tajemnice
królestwa przed mądrymi i przewidującymi,
a objawiłeś je ludziom prostym” jest życie i
dzieło św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Nigdy
nie podejmowała żadnych studiów, nie miała
też czasu na zdobywanie bogatego doświadczenia życiowego.
Według Teresy droga ewangeliczna jest dla
wszystkich – zarówno geniuszy, jak i tych,
którzy otrzymali zaledwie jeden talent. Każdy
zaś, nawet najmniejszy, potrafi dobrze przeżyć
chwilę obecną, dobrze postawić jeden krok.
Tęgim umysłom zostawia martwienie się o jutro, ona zaś koncentruje całą swoją uwagę na
chwili obecnej i z uśmiechem na twarzy proponuje każdemu, komu zależy na ewangelicznej
drodze, wędrowanie według jej metody. Ona
dobrze wie, że dopiero w trakcie wędrowania,
po pokonaniu pewnego odcinka, wędrowiec
sam odkryje piękno i bogactwo tej drogi. Ojciec objawi mu tajemnice królestwa, o których
wspomina Chrystus.
Takie ustawienie ewangelicznego życia posiada jeden niezwykle doniosły walor. Łączy

nierozerwalnie miłość Boga z miłością człowieka. Skoro całość drogi sprowadzona jest
wyłącznie do jednego kroku, to musi on być
równocześnie aktem miłości Boga i człowieka. Dla Teresy istnieje jedna chrześcijańska
miłość obejmująca Stwórcę i stworzenie. Jej
życie przez to jest proste, czytelne i piękne. To
święta promieniująca życzliwością do wszystkich.
Zdawać by się mogło, że jeśli ktoś myśli jedynie o dobrym postawieniu kroku, to koncentruje uwagę na sobie i nie dostrzega innych.
Tymczasem jest wręcz odwrotnie. Jeśli jest to
krok stawiany na drodze miłości, to wędrujący
w swym sercu niesie wszystkich ludzi. Teresa
jako karmelitanka, odcięta od świata klauzurą,
nie miała możliwości podejmowania szerszego działania o charakterze zewnętrznym. Ale
jej serce wypełnione miłością każdym swym
uderzeniem rozprowadzało tę miłość po całej ziemi. Nawet wówczas, gdy ciało spalała
nieuleczalna choroba, Teresa wiernie kroczyła
swoją drogą. To nie przypadek, że właśnie ona
została ogłoszona jedną z największych misjonarek naszych czasów. Stało się to nie tyle
dlatego, że swoją ofiarą i modlitwą ubogaciła
wielu misjonarzy, lecz dlatego, że wytyczyła
drogę misyjnego działania dla najskuteczniejszych misjonarzy, jacy istnieją na ziemi, dla
ludzi słabych, kalekich, chorych, samotnych,
podeszłych w latach.
Ktokolwiek chce głębiej wniknąć w modlitwę Chrystusa, w której wysławia Ojca „za to,
że tajemnice królestwa zakrył przed mądrymi i
przewidującymi, a objawił ludziom prostym”,
winien zapoznać się z życiem i pismami św.
Teresy od Dzieciątka Jezus. Ona stanowi żywy
komentarz do tego wersetu Ewangelii. Bóg
posłużył się nią celem dokładniejszego wyjaśnienia, co należy rozumieć przez ewangeliczne określenie „człowiek prosty”.
Ks. Edward Staniek

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