Parafia
Matki Bożej Częstochowskiej
w Józefowie
Biuletyn niedzielny

XVIII Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Iz 55,1–3a
Pokarm dla biednych
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
To mówi Pan Bóg: „Wszyscy spragnieni
przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie, dalejże,
kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino
i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co
nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie
nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.
Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie,
posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie”.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 145,8–
9.15–16.17–18

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

DRUGIE CZYTANIE Rz 8,35.37–39
Żadne stworzenie nie odłączy nas od miłości
Boga
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do
Rzymian
Bracia: Któż nas może odłączyć od miłości
Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy
miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne
zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował.
I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani
aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie,
ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga,
która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Oto Słowo Boże.

31.07.2011

EWANGELIA Mt 14,13–21
Cudowne rozmnożenie chleba
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela,
oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym
i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł,
ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i
uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór,
przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce tu jest puste i pora już spóźniona. Każ więc
rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią
sobie żywności”. Lecz Jezus im odpowiedział:
„Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść”.
Odpowiedzieli Mu: „Nie mamy tu nic prócz
pięciu chlebów i dwóch ryb”. On rzekł: „Przynieście mi je tutaj”. Kazał tłumom usiąść na
trawie, następnie wziął te pięć chlebów i dwie
ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom,
uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście
pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli,
było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc
kobiet i dzieci. Oto słowo Pańskie.

Pn Lb 11,4b-15 Ps 81 Mt 14,22-36 /Wt
Lb 12,1-13 Ps 51 Mt 15,1-2.10-14 /Śr Lb
13,1-2a.25-14,1.26-29.34-35 Ps 106 Mt
15,21-28 /Cz Lb 20,1-13 Ps 95 Mt 16,13-23
/Pt Pwt 4,32-40 Ps 77 Mt 16,24-28 /So Dn
7,9-10.13-14 Ps 97 2 P 1,16-19 Mt 17,1-9
/Ndz 1 Krl 19,9a.11–13 Ps 85 Rz 9,1–5 Mt
14,22–33.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 31.7. – 18 niedziela zwykła
7:00 + Aleksandra Domańskiego 15 r.śm., Jerzego i Zbigniewa Domańskich.
8:30 + Onufrego i Mariannę Pielaków.
10:00 Dz-bł w 4 rocznicę ślubu Karoliny i Piotra
Bogdalskich.
11:30 + Pawła Lodowskiego (14 r.śm.), jego
rodziców; Henryka i Celinę Lotniewskich.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
O bł. Boże dla Grzegorza Pogorzelskiego.
18:00 Dz-bł w 3 rocznicę ślubu Elżbiety i Andrzeja oraz 1 rocznicę chrztu Wojciecha, z prośbą o
Boże bł. dla całej rodziny.
Poniedziałek 1.8. – Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 1).
8:30 + O bł. Boże i potrzebne łaski dla Marka i
Jadwigi Rutkowskich i cr.
18:00 + Władysława, Leszka, Anastazję i Jana
Komar, z cr. Komarów.
Wtorek 2.8.
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 2).
8:30 + Juliana Łuniewskiego i Karola Katanowskiego w 67 r.śm.
18:00 + Genowefę i Wacława Kowalskich ich
rodziców i rodzeństwo.
Środa 3.8.
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 3).
7:00 Dz-bł w 20 r. ślubu Jacka i Marii z prośbą
o Boże bł. dla Jubilatów, dzieci i szczególnie o
łaskę zdrowia dla poczętego dziecka i szczęśliwe rozwiązanie.
8:30 Dz-bł w 3 rocznicę chrztu Gabrysi.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz-bł w 59 r. ślubu Haliny i Wacława z prośbą

o zdrowie i potrzebne łaski, Boże bł. i opiekę
Matki Bożej dla Jubilatów i cr.
Dz-bł. w 70 r. urodzin Janiny Stefaniak z prośbą
o dalsze bł. Boże
+ Jadwigę Ciucios (po śm.).
Czwartek 4.8. – Św. Jana Marii Vianneya,
prezbitera
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 4).
7:00 Dz-bł w intencji Kamila Szostaka w 18 r.
urodzin.
8:30 + Zygmunta Szymańskiego (22 r.śm.),
jego rodziców; Juliannę i Franciszka Maśniaków, Henryka Parzyszka.
18:00 + Szczepana Godlewskiego (46 r.śm.).
Piątek 5.8.
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 5).
8:30 + Janinę Wójcik, Tadeusza i Józefę Chojnackich, Aleksandrę i Feliksa Falińskich.
18:00 ZBIOROWA
+ Jana Dańskiego (9r.śm.) i rodziców: Krawców i Dańskich.
Sobota 6.8. – PRZEMIENIENIE PAŃSKIE święto
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 6).
7:00 + Danutę Wielkopolanin (1 r.śm.), Mieczysława Wielkopolanina.
8:30 + Kazimierę Myszkowską (9r.śm.) i Bogumiłę Salwin (6 r.śm.).
15:00 Ślub: Thomas Schröder - Marta Piątkowska.
17:00 Ślub: Ryszard Papadiak - Aneta Frankowska.
18:00 ZBIOROWA
+ Ewę Kuligowską (5 r.śm.).
Niedziela 7.8. – 19 niedziela zwykła
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 7).
8:30 + Aleksandrę i Zygmunta Niesłuchowskich.
10:00 + Danutę Mart (3 r.śm.).
11:30 + Leona i Aleksandrę Lemieszków, Julię
i Pawła Gawinów, z cr. Kabulskich, Madejów,
Jana Matejuka.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII

Dz-bł w r.chrztu Franciszka, z prośbą o Boże bł.
dla cr.
18:00 + Zdzisława Lewińskiego (9 r.śm.).
20:00 Dz-bł w 8 rocznicę ślubu Agnieszki i Bartłomieja z prośbą o Boże bł. dla dzieci: Gabrysi i
Filipa.

Ogłoszenia duszpasterskie
wDzisiaj gościmy ks. Grzegorza Mioduchowskiego, który głosi słowo Boże i zbiera
ofiary na tacę na budowę kościoła w Nadmie.
wRównież tak jak ogłaszaliśmy tydzień
temu dzisiaj decyzją Ks. Arcybiskupa Henryka Hosera SAC we wszystkich kościołach
Diecezji Warszawsko-Praskiej (więc i u nas)
zostaną przeprowadzone zbiórki pieniężne do
puszek Caritas na rzecz osób poszkodowanych w wyniku burz i trąb powietrznych, jakie w ostatnich dniach miały miejsce w wielu
regionach Polski.
wZ początkiem obecnego tygodnia przekroczymy progi sierpnia. To miesiąc dla nas
szczególny na płaszczyźnie religijnej, jak i
historycznej. W tym miesiącu ze wszystkich
stron Polski i Europy setki tysięcy pielgrzymów zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w
modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia
na pątnicze szlaki. Włączmy się też w wielką
modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może
dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego warto
ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą
abstynencję!? Naszym pośrednikiem w modlitwie o trzeźwość jest święty Maksymilian
Maria Kolbe.
wJutro, 1 sierpnia, przypada 67. rocznica
powstania warszawskiego. Zaś w połowie
miesiąca przedmiotem refleksji staną się
sierpniowe dni narodowego przebudzenia na
przełomie lat osiemdziesiątych na polskim
Wybrzeżu. Wspomnimy też „Cud nad Wisłą”
z 1920 roku. Niech to bogactwo sierpniowych

rocznic i wielkich świąt utwierdzi naszą wiarę
i ufność w moc i potęgę Pana wieków.
wWe wtorek, 2 sierpnia, przypada odpust
Porcjunkuli, związany z postacią świętego
Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest wzbudzenie właściwej intencji, stan
łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach
wyznaczonych przez papieża oraz nawiedzenie parafialnego kościoła. Dokładnie odpust
ten można uzyskać w czasie od południa 1
sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy
z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nie
naprawione.
wW tym tygodniu przypada pierwszy
czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca:
wW I czwartek Mszy św. o Jezusie Najwyższym Kapłanie i Godzina Święta o godz.
18.00.
wW I piątek miesiąca Msze św. o Najśw.
Sercu PJ i Nabożeństwo o godz. 7.00 i 18.00,
spowiedź popołudniowa od godz. 17.30.
wW I sobotę miesiąca Msza o Niep. Sercu
NMP i Nabożeństwo o godz. 7.00 i 18.00.
wW pierwszy czwartek miesiąca, przez
wstawiennictwo św. Jana Marii Vianneya,
patrona wszystkich proboszczów, którego
wspomnienie liturgiczne przypada akurat
tego dnia, w modlitwach będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii oraz prosić o
liczne i święte powołania kapłańskie.
wW pierwszy piątek miesiąca będziemy
przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego Miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla
siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą.
wW pierwszą sobotę miesiąca, 6 sierpnia,
przypada święto Przemienienia Pańskiego.

W Kościele obchodzone jest już od VI wieku,
a w Polsce znane od XI wieku. Akt przemienienia pozwala Apostołom i nam zrozumieć,
jak mizerne i niepełne są nasze wyobrażenia
o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu
Bożej potęgi. I dzisiaj każdego z nas Chrystus
wzywa do przemiany. Obiecuje, że będziemy
razem z Nim królować, jeśli tylko będziemy
pamiętali o tym, co dla nas Bóg przygotował, jeśli będziemy karmili się Jego słowem
i Ciałem, ufnie i wytrwale się do Niego modlili i służyli bliźnim. Przemienienie Pańskie
to święto radości i nadziei, że przyjdzie czas,
kiedy Pan odmieni nas wszystkich.

mów zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w
modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia
na pątnicze szlaki. Włączmy się też w wielką
modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może
dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego warto
ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą
abstynencję!? Naszym pośrednikiem w modlitwie o trzeźwość jest święty Maksymilian
Maria Kolbe.

wNa Pieszą Pielgrzymkę Świderską zapisy od 25 lipca codziennie w godz. 18:0020:00 w par. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
w Otwocku-Świdrze. Informacje na tablicy
ogłoszeń.

w dni powszednie o godz. 7:00, 8:30 i

W tym tygodniu patronują nam:
1 VIII – św. Alfons Maria Liguori (16961787), biskup i Doktor Kościoła, gorliwy spowiednik, misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciel
zgromadzenie ojców redemptorystów (wspomnienie obowiązkowe);
4 VIII – św. Jan Maria Vianney (17861859), prezbiter, proboszcz, gorliwy spowiednik,
który miłością, surową pokutą i wytrwałą modlitwą dokonał cudu nawrócenia swojej parafii
w Ars koło Lyonu.

Polski sierpień
- trzeźwo i na nogach

Z początkiem obecnego tygodnia przekroczymy progi sierpnia. To miesiąc dla nas
szczególny na płaszczyźnie religijnej, jak i
historycznej. W tym miesiącu ze wszystkich
stron Polski i Europy setki tysięcy pielgrzy-

Porządek Mszy św.
od 1 lipca do 31 sierpnia
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)

Redakcja Biuletynu: Par. MB Częstochowskiej w Józefowie www.parafiajozefow.pl

