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XV Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Iz 55,10–11
Skuteczność słowa Bożego
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
To mówi Pan: „Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie
nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią
urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i
chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi
z ust moich: nie wraca do Mnie bezowocne,
zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i
nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”. Oto
Słowo Boże.
PSALM
RESPONSORYJNY:
Ps
65,10abcd.10e–12.13–14

10.07.2011

EWANGELIA Mt 13,1-23 (krótsza perykopa Mt 13,1-9 )
Przypowieść o siewcy

Na żyznej ziemi ziarno wyda plony.

DRUGIE CZYTANIE Rz 8,18–23
Oczekujemy chwały
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do
Rzymian
Bracia: Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie
można stawiać na równi z chwałą, która ma się
w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem
oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności nie z
własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je
poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w
wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha
w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my
sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy,
oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. Oto Słowo Boże.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad
jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy
tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały
lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: „Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły na
drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne
padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały
ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była
głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły
się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i
zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię
żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie
sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrot-

ny. Kto ma uszy, niechaj słucha”. Przystąpili
do Niego uczniowie i zapytali: „Dlaczego w
przypowieściach mówisz do nich?” On im
odpowiedział: „Wam dano poznać tajemnice
królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo
kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć
będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również
to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i
otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją.
Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:
«Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć
będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało
serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe
zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami
nie słyszeli, ani swym sercem nie zrozumieli:
i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił». Lecz
szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze,
że słyszą. Bo zaprawdę powiadani wam: Wielu
proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć
to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy
zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do
każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie
rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co
zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka
oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na
miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa
i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie
ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy
przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu
słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski
doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo,
tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na
ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa
i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny”. Oto słowo Pańskie.
Pn Prz 2,1-9 Ps 34 Dz 4,32-35 Mt 19,2729 /Wt Wj 2,1-15a Ps 69 Mt 11,20-24 /Śr
Wj 3,1-6.9-12 Ps 103 Mt 11,25-27 /Cz Wj
3,13-20 Ps 105 Mt 11,28-30 /Pt Wj 11,1012,14 Ps 116B Mt 12,1-8 /So Wj 12,37-42

Ps 105 Mt 12,14-21 /Ndz Mdr 12,13.16–19
Ps 86 Rz 8,26–27 Mt 13,24-43 Mt 13,2430.

INTENCJE MSZALNE
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 dal 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).
Poniedziałek 11.7
7:00 † Pawła Czaplaka (Gr. 11).
7:00 † Eleonorę Marcińczak.
7:00 † Mariusza Wydrzyńskiego w10 miesiąc
po śm.
8:30 † Małgorzatę Mikołajczuk w 7 rocz. śm.
oraz w int. męża Pawła i synów Aleksandra i
Jakuba z prośbą o wszelkie potrzebne łaski.
18:00 † Jadwigę Szafrańską w 1 rocz. śm.
Wtorek 12.7
7:00 † Pawła Czaplaka (Gr. 12).
7:00 Dz. w 25 rocz. ur. Agnieszki z prośbą o
wskazanie prawej drogi i o pracę, wiarę, miłość do bliźnich.
8:30 † Mariannę Justat w 5 rocz. śm.
18:00 Dz.-bł. w 18 rocz. ur. Dominiki Kołodziej.
Środa 13.7.
7:00 † Pawła Czaplaka (Gr. 13).
7:00 † Eugeniusza, Pawła, Krystynę, Stanisława Stefaniuków, Helenę, Bolesława, Mirosława Lechów, z cr. Nowosielskich i Kabatów.
8:30 † Mariana Dobrzańskiego w 23 rocz.

śm., jego r-ców Apolonię i Antoniego Dobrzańskich, Tadeusza Dobrzańskiego.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
† Marię w 3 rocz. śm. i Józefa Iwanowskich.
† Alinę Kamińską-Stelmach w 1 rocz. śm.
† Andrzeja Kota w 1 rocz. śm., Elżbietę Laskowską w 10 rocz. śm.
† Jana Kachniarza w 5 rocz. śm.
† Erwina Ildzewicza.
Czwartek 14.7.
7:00 † Pawła Czaplaka (Gr. 14).
7:00 † Stanisława w 14 rocz. śm. i Anielę Bartosiaków.
8:30 † Radosława Bieleckiego w 13 rocz. śm.
18:00 Dz. w 18 rocz. ur. Macieja Cieślaka z
prośbą o dalsze Boże błog.
Piątek 15.7.
7:00 † Włodzimierza Jankowskiego (im.).
7:00 † Pawła Czaplaka (Gr. 15).
8:30 † Helenę i Józefa Pawłowskich, Stefanię,
Stanisława, Kazimierza i Sabinę Nojszewskich,
Stefanię, Szczepana i Ewę Pawłowskich, Zdzisława, Genowefę i Mariana Oleszkiewiczów.
18:00 † Stanisława Żabickiego w 15 rocz. śm.,
z cr. Żabickich. Sobota 16.7.
7:00 † Pawła Czaplaka (Gr. 16).
7:00 † Henryka Śliwę (im.).
8:30 † Franciszkę w 7 rocz. śm. i Stanisława
Stosio.
18:00 † Kazimierza Kalinowkiego w miesiąc
po śm.
Niedziela 17.7. – 16 niedziela zwykła
7:00 † Henryka Zalewskiego w 12 rocz. śm.
8:30 † Mieczysława w 21 rocz. śm., Stanisława, Annę i z cr. Walkiewiczów.
10:00 Dz. w 7 rocz. śl. Eweliny i Adama z
prośbą o dalsze Boże bł. dla Jubilatów i ich
dzieci.
11:30 † Annę Szczypele w 2 rocz. śm.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
O pracę dla Tadeusza
18:00 † Urszulę Dzienniak w 5 rocz. śm.
20:00 † Pawła Czaplaka (Gr. 17).

Ogłoszenia duszpasterskie
Dziś kolejna lipcowa niedziela, 15. w tak
zwanym okresie zwykłym roku liturgicznego. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu Dnia Pańskiego.
Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie
zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie
w czasie ich zwiedzania było nacechowane
powagą i należną czcią dla Boga obecnego
w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy
o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej
modlitwie uwielbienia.
We środę przypada trzynasty dzień miesiąca; zapraszamy więc na Mszę św. wieczorną o godz. 18.00, a po niej Nabożeństwo
Fatimskie – Różaniec i procesja.
W tym tygodniu patronują nam:
11 VII – święto świętego Benedykta (480547), opata, patrona Europy. Założony przez
niego zakon benedyktynów przyczynił się do
znacznego pogłębienia życia religijnego w
Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Z
tej racji papież Paweł VI w 1964 roku obwołał św. Benedykta głównym patronem Europy. Ora et labora – Módl się i pracuj! – to
sposób św. Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do Polski benedyktyni przybyli
wraz ze św. Wojciechem (†997). Najbardziej
znanym opactwem benedyktyńskim jest u
nas Tyniec. Ale swoim pięknem przyciąga
też niewielki benedyktyński klasztor w wielkopolskim Lubiniu. Warto te miejsca odwiedzić podczas letnich wędrówek.
12 VII – św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu
(974-1009), biskup, pierwszy metropolita
pogańskich Słowian zachodnich (wspomnienie obowiązkowe);

13 VII – św. św. Andrzej Świerad (†10301034), z pochodzenia Polak, i jego uczeń
Benedykt (†1033-1037), dwaj pustelnicy,
prowadzący niezwykle surowe życie na terenie dzisiejszych Węgier, przez co wskazali na
najwyższą wartość życia duchowego (wspomnienie obowiązkowe);
15 VII – św. Bonawentura (1218-1274),
biskup i Doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych teologów średniowiecza (wspomnienie obowiązkowe).
16 VII – Najświętszą Maryję Pannę z Góry
Karmel i historię szkaplerza, która swymi korzeniami sięga XII wieku. Właśnie na Górze
Karmel (północno-zachodni Izrael) duchowi
synowie proroka Eliasza prowadzili gorliwe
życie modlitwy. Z powodu prześladowań
przenieśli się do Europy i dali początek nowemu zakonowi – karmelitów, który pięknie
wpisał się w historię i duchowe oblicze Kościoła. Święci, których wydały zakony karmelitańskie, należą do najpopularniejszych.
W tym gronie znajduje się święta Teresa od
Dzieciątka Jezus, a spośród Polaków znany
jest święty Rafał Kalinowski.

Matka Boża i szkaplerz

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
z góry Karmel przypomina nam o jeszcze
innym ważnym rysie duchowości chrześcijańskiej, a mianowicie o szkaplerzu. Matka
Boża objawiła go generałowi karmelitów w
Cambridge (Anglia) Szymonowi Stockowi
w 1251 roku. Obiecała też każdemu, kto będzie go nosił do śmierci, że nie zazna ognia
piekielnego i żadnego innego niebezpieczeństwa. Szkaplerz obok różańca stał się
jednym z podstawowych nabożeństw ma-

ryjnych. Dziś wielu z nas nosi medaliki szkaplerzne. Zadbajmy o to, aby nie była to tylko
dekoracja stroju. Niech to będzie znak naszej
religijności, noszony z wiarą i miłością. Prośmy też Matkę Bożą, abyśmy mogli dojść
szczęśliwie do naszej Góry Karmel, którą
jest Chrystus. Jak Maryja, wsłuchujmy się w
słowo Boże, rozważajmy je i zachowujmy w
swoich sercach.

Dzień Krwiodawstwa w Józefowie

10 lipca 2011 r. (niedziela) w Stacji Caritas
przy naszej parafii w godz. 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 przeciwwskazań,
o czym decyduje lekarz.

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.

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