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XIII Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 19, 16b. 19-21
Powołanie Elizeusza
Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej
Pan rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata z AbelMechola, namaścisz na proroka po tobie».
Poszedł wkrótce stamtąd Eliasz i odnalazł Elizeusza,
syna Szafata, orzącego wołami: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz,
podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz.
Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi ucałować mego ojca i
moją matkę, abym potem poszedł za tobą». On mu
odpowiedział: «Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem?»
Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów,
złożył ją na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich
mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał
się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 16 (15), 1-2a i 5.
7-8. 9-10. 11 (R.: por. 5a)
Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.
DRUGIE CZYTANIE Ga 5, 1. 13-18
Postępowanie według Ducha daje wolność
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów
Bracia:
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem
trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod
jarzmo niewoli.
Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności.
Tylko nie bierzcie tej wolności za zachętę do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni
służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się
w tym jednym nakazie: «Będziesz miłował bliźniego
swego jak siebie samego». A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie
zjedli.
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Oto, czego uczę: postępujcie według Ducha, a nie
spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego
innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż
ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie
czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się
prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli
Prawa.
Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 9, 51-62
Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed
sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do
pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ
zmierzał do Jerozolimy.
Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy
chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?»
Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do
innego miasteczka.
A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę
za Tobą, dokądkolwiek się udasz».
Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć».
Do innego rzekł: «Pójdź za Mną».
Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw
pójść i pogrzebać mojego ojca».
Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże».
Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu».
Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę
do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».
Oto słowo Pańskie.

27 VI Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora
Kościoła. Am 3, 1-18; 4, 11-12; Ps 50 (49), 16bc-17.
18-19. 20-21. 22-23 (R.: por. 22a); Ps 95 (94), 8ab; Mt
8, 18-22; 28 VI Wtorek. Wspomnienie św. Ireneusza,
biskupa i męczennika. Czytania z dnia: Am 2, 6-10. 1316; Ps 5, 5-6. 7-8 (R.: por. 9a); Ps 130 (129), 5; Mt 8,
23-27 albo czytania ze wspomnienia: 2 Tm 2, 22b-26;
Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a); J 17, 21; J 17,
20-26; 29 VI Środa. Uroczystość Świętych Apostołów
Piotra i Pawła. Wieczorna Msza wigilijna: Dz 3, 1-10;
Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a); Ga 1, 11-20; J 21, 17d;
J 21, 15-19; Msza w dzień: Dz 12, 1-11; Ps 34 (33),
2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b); 2 Tm 4, 6-9. 17-18; Mt 16,
18; Mt 16, 13-19; 30 VI Czwartek. Dzień powszedni
albo wspomnienie świętych Pierwszych Męczenników
Kościoła Rzymskiego. Am 7,10-17; Ps 19 (18), 8-9.
10-11 (R.: por. 10b); 2 Kor 5,19; Mt 9, 1-8; 1 VII Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Ottona,
biskupa. Am 8, 4-6. 9-12; Ps 119 (118), 2 i 10. 20 i 30.
40 i 131 (R.: por. Mt 4, 4); Mt 9, 12b. 13b; Mt 9, 9-13;
2 VII Sobota. Dzień powszedni. Am 9, 11-15; Ps 85
(84), 9. 11-12. 13-14 (R.: por. 9); Jk 1, 18; Mt 9, 1417; 3 VII Czternasta Niedziela zwykła. Iz 66, 10-14c;
Ps 66 (65), 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por. 1); Ga 6,
14-18; Kol 3, 15a. 16a; Łk 10, 1-12. 17-20.

INTENCJE MSZALNE Niedziela 26 czerwca
3 lipca 2016 r.
Niedziela 26.06. – 13 Niedziela Zwykła
7:00 + Irenę Witkowską (26 greg.)
   
8:30 + Wandę i Władysława Bogusz i zm. z cr.
Całków i Boguszów
10:00 + Krystynę i Władysława Galas zm. z cr.
Dudzickich oraz Pawła Laseckiego i Antoniego
Cyrnę.
11:30 + Władysława (14 r. śm.) i Andrzeja Bieńko.
13:00 Za parafian.    
14:30 Msza ślubna pp. Magdalena Nafalska – Rafał Kmieć.
16:00 Msza św. Stowarzyszenia Sternik we wspomnienie bł. Josemarii Escrivy.
18:00 Dz. błag. w int. rodzin Matyków i Gajewskich.
20:00 + Tomasza Cwalinę (10 r. śm.), Ryszarda
(44 r. śm.), Janinę i Jana oraz Mariannę i Czesława.
Poniedziałek 27.06.

6:30 Dz.-błag. w int. pp. Tatiany i Ludwika Schuster w 11 r. ślubu, z prośbą o Boże błog. i wszelkie
łaski dla nich i całej rodziny.
7:00 + (27 greg.)    
7:00 + Jana Kompa, Mariannę i Józefa (r. śm.)
Wachnio.
8.30 Dz.-błag. w int. pp. Aleksandry i Pawła Bednarków w 5 r. ślubu, dziękczynna i z prośbą o Boże
błog. i wszelkie łaski dla nich i ich syna Filipa.
18:00 + Władysława Krajewskiego.
Wtorek 28.06.
6:30 + Eugenię Pleskot (30 r. śm.) i cr. Bonderów.
7:00 + Irenę Witkowską (28 greg.)
   
8:30 + Jarosława Wasążnika (23 r. śm.)
18:00 + Michalinę (8 r.śm.) i Władysławę Nowak.
Środa 29.06. Ur. św. Ap. Piotra i Pawła, 40godz. Nabożeństwo.
   
6:30 + Helenę i Juliana Kasprzaków i dusze w
czyśćcu cierpiące.
6:30 W int. Pawła Małka o Boże błog. oraz za
zmarłego Piotra Kołczyńskiego
6:30 + Irenę Witkowską (29 greg.)
   
8.30 Dz. błag. w dniu imienin Piotra o Boże błog. i
wszelkie łaski.
18:00 Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy
W int. ks. Pawła z racji Imienin z prośbą o wszelkie potrzebne łaski w kapłańskim posługiwaniu i
opiekę M. Bożej;
W 14 r. małżeństwa pp. Elżbiety i Piotra Kwiecień,
o Boże błog. i opiekę M. Bożej dla nich i ich dzieci:
Apolonii, Zofii, Jana, Konstancji i Antoniny;
Za Ryszarda i Włodzimierza Kowalewiczów, Antoninę i Michała Molak oraz ich dzieci Krzysztofa i
Józefa Borzymowskich;
+ Pawła Skowrońskiego;
+ Bolesława Komorowskiego (mies. po pogrz.)
+ Barbarę Wrzesień (mies. po pogrz.)
+ Piotra Lipskiego.
Czwartek 30.06. 40-godz. Nabożeństwo – II
dzień
6:30 + Irenę Witkowską (30 greg.)
   
7:00 Za parafian.    
8:30 + Henryka (m) Owczarczyka (18 r. śm.), jego
rodziców, cr. Żytkiewiczów, Muchów i Chweściu-

ków.
18:00		
Piątek 1.07. 40-godz. Nabożeństwo – III dzień,
I Piątek miesiąca    
7:00 + Marię Kąkol (1 r. śm.)
7:00
   
8:30 + Stefan Pielak.
18:00 Msza św. zbiorowa.
+ Jadwigę Gąsiorowską (mies. po pogrz.)
+ Janinę i Stanisława Firlągów;
+ Annę Swatowską_Wnuk;
+ Jana i Natalię Franczak;
+ Halinę Ślaską, Władysławę Cudną i Pawła Czaplaka;
+ Marię i Eugeniusza Tyszków.
Sobota 2.07. – I Sobota miesiąca
7:00 + Katarzynę, Jana i cr.
7:00
   
8:30 + Zofię i Mieczysława oraz Witolda Mroczek.
18:00 Msza św. zbiorowa.
+ Juliannę i Władysława Kosiorków, Jana Leszko
i ich rodziców, Jana Czajka;
+ Annę Swatowską_Wnuk;
+ Krystynę Kałużną (mies. po pogrz.)
+ Ewę Sobczyńską (2 r. śm.)
+ Sławomira Wasiaka (mies. po pogrz.)
+ Danutę Bartnicką (mies. po pogrz.)
+ Stanisława Żaczka (mies. po pogrz.)
Niedziela 3.07. – 14 Niedziela Zwykła
7:00 O Boże błog. i opiekę M. Boże dla Haliny Toczyłowskiej z racji imienin i o błog. Boże dla całej
rodziny.
8:30 + Piotra Mańkowskiego.
10:00 + Piotra (5 r. śm.) i Eugeniusza Chmielewskich.
11:30 Za parafian.    
18:00 Dz.-błag. w int. Haliny (im.) o błog. Boże dla
niej, jej dzieci i wnuków.
20:00 + Zofię i Józefa (w r. śm.) Zdrajkowskich.

Ogłoszenia duszpasterskie 26.06.2016 r.
13 Niedziela Zwykła
tW pierwszą wakacyjną niedzielę w tekstach biblijnych pojawia się temat powołania.

Czy nie stanowi to dla nas wyzwania, że w
czasie odpoczynku mamy być świadkami Bożej obecności i działania w świecie? Prośmy o
siłę w dawaniu wiarygodnego świadectwa i o
to, byśmy w wolnym czasie nie zaniedbywali
naszych chrześcijańskich obowiązków.
tRozpoczął się ostatni tydzień czerwca.
Jeszcze raz pragniemy zachęcić do wspólnej
modlitwy do Jezusowego Serca. Nabożeństwa
czerwcowe w naszym kościele codziennie po
Mszy św. wieczornej, a w niedziele o godz.
17.30.
tKolejny rok szkolny i katechetyczny dobiegł końca. Podczas dzisiejszych Mszy św.
dziękujmy za wszystko Bogu i prośmy o jego
błogosławieństwo na czas wakacyjnego wypoczynku.
tWe wtorek przypada 8. rocznica ingresu
Pasterza naszej Diecezji Arcybiskupa Henryka Hosera SAC. Pamiętajmy o tym w naszych
modlitwach, a podczas Mszy św. o godz.
18.00 odśpiewamy hymn dziękczynny Ciebie,
Boga, wysławiamy.
tW środę, 29 czerwca, uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. o
godz. 6.30, 8.30 i 18.00. Swoimi modlitwami
obejmijmy również papieża Franciszka – Piotra
naszych czasów. Taca w tym dniu przeznaczona będzie tradycyjnie na konserwację Bazyliki
św. Piotra na Watykanie oraz działalność apostolską i charytatywną Stolicy Apostolskiej.
tTradycyjnie też 29 czerwca rozpoczniemy
w naszej parafii 40 – godzinne Nabożeństwo
(będzie trwało 3 dni: 29 i 30 czerwca oraz 1
lipca). Poprowadzi je ks. Wiesław Nowosielski.
Nieustanna Adoracja 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 15.00 Godzina Bożego Miłosierdzia,
o każdej równej godzinie kwadrans adoracji
wspólnej – prowadzonej przez kapłana i ponadto całodzienna spowiedź. Skorzystajmy z
tego czasu szczególnej łaski dla całej parafii.

tW tym tygodniu przypada też 1 lipca pierwszy piątek miesiąca. Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi, co będzie możliwe rano i po
południu od godz. 17.30, i udziału we Mszy
św. wynagradzającej ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa o godz. 18.00. W pierwszosobotniej liturgii będziemy czcili Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
tZa tydzień z racji I niedzieli miesiąca po
Mszy św. o godz. 11.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu, a potem w salce na plebanii
spotkanie rodziców i rodziców chrzestnych
przed chrztem dzieci.
tStowarzyszenie Forum Chrześcijańskie zaprasza dzieci w wieku od 6 roku życia do świetlicy przy naszej parafii od 29 czerwca do 5
sierpnia w godzinach 9.00-16.00. Karty zgłoszenia dziecka będą wydawane od 29 czerwca
przez wychowawczynie świetlicy.
tW miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) ulega nieco zmianie układ Mszy św. W
dni powszednie nie będzie Mszy św. o godz.
6.30 , zaś w niedziele o g. 9.30 (w dolnym
kościele) i o g. 13.00. Nie będzie też adoracji Najśw. Sakramentu w pon., wt., i w środę
rano. Nie działają również poradnie. Kancelaria
parafialna będzie nieczynna w piątki, a w sobotę będzie czynna tylko przed południem.
tDzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek
na fundusz Księży studiujących za granicą.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
28 VI – św. Ireneusz z Lyonu, biskup i męczennik, który odegrał ważną i wybitną rolę
w dziejach Kościoła, bo dzięki jego dziełu Adversus hćreses możemy poznać błędy, jakie
nękały pierwotne chrześcijaństwo, oraz wykład autentycznej wiary;
29 VI – święci Apostołowie Piotr i Paweł nazywani dla podkreślenia ich wyjątkowych zasług

dla Kościoła „Książętami Apostołów”.
Mówię do Pana: Tyś jest Panem moim, nie
ma dla mnie dobra poza Tobą... Tyś jest cząstką
dziedzictwa i kielicha mego: to właśnie Ty mój
los zabezpieczasz... O, jak bardzo drogie jest mi
to moje dziedzictwo.
Błogosławię Pana, bo dał mi rozsądek, bo nawet nocami upomina mnie serce. Stawiam sobie
zawsze Pana przed oczy, nic mnie nie zachwieje,
bo On jest po mojej prawicy. Dlatego raduje się
moje serce i dusza, a ciało moje spoczywa bezpiecznie...
Panie, ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości
u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy
(Psalm 16, 2. 5-11).
Panie Jezu, błagam Cię, uporządkuj moje uczucia; lękam się, abym nie uchybił w tym, co Ci
winienem, Twojej zazdrosnej miłości, delikatnej
Twojej zażyłości. Ty wiesz, kim jestem, i wiesz, że
Cię bez zastrzeżeń miłuję; poddaję Ci się całkowicie i staję do Twoich usług: skrusz, umartwij,
zachowaj, oczyszczaj, uświęcaj, rozszerzaj moje
serce. Błagam Cię tylko, aby we mnie nie było
nic, co by mogło nie podobać się Twojemu spojrzeniu...
O Panie, Ty widzisz, że jedynie pragnę podobać
się Tobie, lecz wiesz również, jak bardzo jestem
nędzny, światowy, przywiązany do każdej piękności stworzonej, ubogi w prawdziwą cnotę,
niestały, drażliwy i słaby. Broń mnie przeciw
mojej własnej słabości i spraw, abym za wszelką
cenę stał się Twoim, tak jak Ty tego chcesz. Nie
znam miary Twojej łaski, nie znam planów Twojej Opatrzności; wiem tylko, że mogę osłabnąć i
upaść, rozproszyć się i opuścić drogi Twoje, szukać siebie samego nawet w dobru, które spełniam. Zlituj się nade mną, Panie! (L. de Grandmaison).
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny,
karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. II, str. 334

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
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„Darowiznę na cele kultu religijnego” można odpisać od podatku.

