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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

   Na kartach Ewangelii pojawia się wiele pytań skierowanych
do Jezusa dotyczących Jego nauczania. Pojawił się ktoś ciekawski,
który chciałby wiedzieć ilu będzie zbawionych, poznać „spis 
gości do nieba”. Jezus odmawia kategorycznie zaspokojenia
tego typu ciekawości. Nasza wiedza powinna dotyczyć zupełnie
czego innego. Zamiast wzbudzania ciekawości, Jezus propo-
nuje element zaskoczenia, rzecz niemożliwą do przewidzenia.
„Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą
przy stole w Królestwie Bożym”. Będzie niezliczona ilość osób 
zaproszonych przez Pana. Zaskoczenie nie dotyczy tylko ilości
zaproszonych, ale także ich pozycji. Najbardziej zaskoczeni
będą ci, którzy uważają, że mają prawo być pierwszymi.

Chwalą się znajomością z Panem domu. „Jedliśmy i piliśmy z Tobą, a Ty nauczałeś na naszych ulicach”. Odpowiedź
jest zaskoczeniem: „Nie znam was. Nie wiem skąd jesteście”. Ci, którzy bezczelnie oświadczają, iż wiedzą, 
po czyjej stronie stoi Pan Bóg, dowiadują się, że On nie wie skąd oni są. Nigdy nie miał z nimi do czynienia, 
z ich ideałami i mentalnością. Ci, którzy uważają się za uprzywilejowanych spostrzegą, że „oto ostatni będą 
pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”. Istnieje jeszcze problem dostania się do królestwa, do którego wchodzi się 
przez ciasną bramę. Przejście jest możliwe dzięki osobistemu zaangażowaniu i decyzji podjęcia wymagań 
Ewangelii. Ta ciasna brama oznacza niedogodność. Należy pozbyć się własnego ja, wyprzeć się własnej nędzy 
i cieszyć się, że Bóg kieruje zaproszenie do wszystkich ludzi dobrej woli. Jezu, proszę Cię, abym przyjął Twoje 
zaproszenie i mógł zasiąść przy stole w Twoim królestwie. Adam Żak
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21. NIEDZIELA ZWYKŁA 

EWANGELIA: Łk 13, 22–30

„Tak oto ostatni będą pierwszymi, 
a pierwsi będą ostatnimi”. 

1. Dzisiaj posługę wikariusza w naszej para�i kończy ks. Ryszard Robakiewicz SAC, który już w maju podjął 
obowiązki Dyrektora Pallotyńskiego Domu Opieki we Wrzosowie. Dziękujemy ks. Ryszardowi za głoszone 
Słowo Boże, sprawowane sakramenty, za owocną pracę pośród nas, za pilotowanie z ogromnymi sukcesami
udziału naszej para�i w licznych konkursach. Ks. Ryszard, pracując we Wrzosowie, pozostanie katechetą 
w naszej para�i – będzie miał lekcje religii z młodzieżą w Szkole Podstawowej nr 23.

2. Dziś po raz ostatni odprawimy Mszę świętą o godz. 2000.
3. Jutro Uroczystość NMP Częstochowskiej. Msze święte w naszym kościele o godz. 630, 800, 930 i 1800.
4. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700 zmiana tajemnic różańcowych 

dla Wspólnoty Żywego Różańca.
5. Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego w przyszły poniedziałek, 2 września, o godz. 800. 
6. Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza na nocne czuwanie i Adorację 

Najświętszego Sakramentu do Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Górach Świętokrzyskich. 
Wyjazd sprzed naszego kościoła w sobotę, 14 września, o godz. 1800. Powrót 15 września ok. godz. 500. 
Zapisy pod numerem telefonu: 48 366 42 32. Koszt wyjazdu: 30 zł.
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25 sierpnia 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Grzegorza, Michała
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 66,18–21
PSALM 117, 1b-2
2. czytanie: Hbr 12,5–7.11–13
EWANGELIA: Łk 13,22–30

26 sierpnia 2019r. - PONIEDZIAŁEK
MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
Imieniny: Joanny, Marii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Prz 8,22-35
PSALM 48,2-3.9-11.13-15
2. czytanie: Ga 4,4-7
EWANGELIA: J 2,1-11

27 sierpnia 2019r. – WTOREK
Imieniny: Józefa, Małgorzaty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Tes 2,1-8
PSALM 139, 1b-3. 4-5
EWANGELIA: Mt 23,23-26

28 sierpnia 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Aleksandra, Patrycji 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Tes 2,9-13
PSALM 139, 7-8. 9-10. 11-12b
EWANGELIA: Mt 23,27-32

29 sierpnia 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Jana, Sabiny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 1,17-19
PSALM 71, 1-6.15ab i 17
EWANGELIA: Mk 6,17-29

30 sierpnia 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Róży, Szczęsnego 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Tes 4,1-8
PSALM 97, 1 i 2b. 5-6. 10. 11-12
EWANGELIA: Mt 25,1-13

31 sierpnia 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Bohdana, Rajmunda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Tes 4,9-11
PSALM 98, 1bcde. 7-8. 9
EWANGELIA: Mt 25,14-30
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O RETY ZNOWU DO SZKOŁY
Nie ma rady, znów trzeba przez to

przejść... Lato trochę nas rozleniwiło,
a szkoła kojarzy się z obowiązkami, 
ciężką pracą, nudą...

Żeby osłodzić sobie początek
września, wracasz pamięcią do
pięknych momentów lata, pielęgnu-
jesz wakacyjne znajomości...

Spróbuj też pomyśleć o tym, że 
szkoła to szansa. Powtarzane do
znudzenia hasło: „uczysz się dla
siebie” czasem denerwuje, a przecież
jest w stu procentach prawdziwe. 
Nauka to inwestowanie w siebie! 
Zwyczajnie nie warto marnować 
tego czasu. Korzystajmy z tego
przywileju, że możemy się  uczyć.

Bez Boga możesz nie podołać 
obowiązkom. Nowy rok szkolny to 
okazja do podjęcia na nowo pracy 
nad sobą. Warto również pomyśleć 
o tym, że sam człowiek mimo najlep-
szych chęci niewiele może. Mądrość
naszych przodków wyrażała się 
w przysłowiu: „Bez Boga ani do proga”.
Święty Jan Paweł II, nasz niekwe-
stionowany autorytet, mówił do nas:
„Pozostańcie wierni doświadczeniu
pokoleń, które żyły na tej ziemi 

z Bogiem w sercu i z modlitwą na 
ustach. (...) Zachowujcie jak skarb 
największy to, co było źródłem du-
chowej siły naszych ojców”. Każda 
praca człowieka, a zwłaszcza nauka,
powinna być wzmocniona Bożym 
błogosławieństwem. 

Było tak, i to wcale nie jakieś tam 
„100 lat temu”, że lekcje w szkole, 
każdego dnia, rozpoczynały się i koń-
czyły krótką modlitwą. Na początku
się mówiło: „Duchu Święty, który 
oświecasz serca i umysły nasze, dodaj
nam ochoty i zdolności, aby ta nauka
była dla nas pożytkiem doczesnym 
i wiecznym. Amen”. A na końcu 
ostatniej lekcji: „Dzięki Ci, Boże, za 
światło tej nauki. Spraw, abyśmy nią
oświeceni mogli Cię zawsze wielbić
i wolę Twoją wypełniać na wieki.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen”.

Zrób coś dla siebie - nie zapomnij 
o rozpoczęciu nowego roku szkol-
nego od spotkania z Bogiem. Jak 
już wiesz, „bez Boga ani do proga”. 
Przekonasz się o tym szybciej niż 
myślisz. Tylko, czy zauważysz? 

Jadwiga Kulik

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Osoba ludzka, stworzona na obraz Boży, 

jest równocześnie istotą cielesną i duchową”.

Czekamy przy kancelarii.

2 września, godz. 1630, 
Msza święta i pierwsze robocze Spotkanie 

Redakcji „Mojej Parafii”. 
Serdecznie zapraszamy Nowe Osoby 

o pięknych sercach i pracowitych głowach. 

CZUWANIE PRZY RELIKWIACH
DRZEWA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
14/15 WRZEŚNIA      WYJAZD Z NASZEJ PARAFII 

SZCZEGÓŁY: 48 366 42 32         ZAPRASZAMY!


