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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

Rannego, na pół umarłego człowieka, leżącego przy drodze, widzi trzech 
ludzi: kapłan, lewita i Samarytanin. Wszyscy widzą to samo. Coś jednak ich 
rożni. Kapłan „zobaczył go i ominął”. Podobnie lewita „zobaczył go i minął”. 
Samarytanin „gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko”. Wzruszenie to okazanie
współczucia, zatrzymanie się na cierpieniu drugiego człowieka. „Poszedł 
do niego i opatrzył mu rany”. Kapłan i lewita uważani byli za ludzi pobożnych. 
Wypełniali dokładnie wszystkie przepisy prawa. To była ich droga do Boga. 
Na tej drodze spotykają człowieka potrzebującego pomocy. Omijają go, 
traktując jak przeszkodę na drodze, którą idą. Nie dostrzegają bliźniego. 
Uczony w prawie stawia Jezusowi pytanie: „A kto jest moim bliźnim?”. W 
wyczerpującej na pytanie odpowiedzi Jezus wyjaśnia zaistniały „problem” 
dla uczonego. Najistotniejsza treść tej przypowieści zawarta jest w słowach: 
„Idź, i ty czyń podobnie.” Czyja postawa jest mi bliższa? W dzisiejszych 
czasach „rannych” na duszy i cierpiących jest bardzo wielu. Czy idę przez 
swoje życie czyniąc podobnie jak Samarytanin? Jezu Miłosierny, przebacz 
mi zaniedbania w tym względzie.
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14 lipca 2013r. - NIEDZIELA
Imieniny: Izabeli, Kamila
LITURGIA SŁOWA:
Pwt 30, 10-14
PSALM 69, 14.17 i 30.31 i 36ab i 37
Kol 1, 15-20
EWANGELIA: Łk 10, 25-37

15 lipca 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Daniela, Włodzimierza
LITURGIA SŁOWA:
Wj 1, 8-14. 22
PSALM 124, 1-2.3-5.6-8
EWANGELIA: Mt 10, 34 – 11, 1

16 lipca 2013r. – WTOREK
Imieniny: Stefana, Waldemara
LITURGIA SŁOWA:
Wj 2, 1-15a
PSALM 69, 3.14.30-31.33-34
EWANGELIA: Mt 11, 20-24

17 lipca 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Anety, Jadwigi, Martyny
LITURGIA SŁOWA:
Wj 3, 1-6. 9-12
PSALM 103, 1-2.3-4.6-7
EWANGELIA: Mt 11, 25-27

18 lipca 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Karoliny, Szymona
LITURGIA SŁOWA:
Wj 3, 13-20
PSALM 105,1 i 5.8-9.24-25.26-27
EWANGELIA: Mt 11, 28-30

19 lipca 2013r. – PIĄTEK 
Imieniny: Wodzisława, Włodzimierza
LITURGIA SŁOWA:
Wj 11, 10 – 12, 14
PSALM 116B, 12-13.15-16bc.17-18
EWANGELIA: Mt 12, 1-8

20 lipca 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Czesława, Małgorzaty
LITURGIA SŁOWA:
Wj 12, 37-42
PSALM 105, 1 i 5.37-38.42-43
EWANGELIA: Mt 12, 14-21

„A kto jest moim bliźnim? (...) 
Ten, który mu okazał miłosierdzie. (…) 

Idź, i ty czyń podobnie.”

X V  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A

E WA N G E L I A :  Łk 10, 25-37

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.  Zapraszamy dzisiaj na godz. 1700 na Nabożeństwo.

2.  We wtorek, 16 lipca, we Wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel, 
zapraszamy wszystkich wpisanych do Szkaplerza świętego na Mszę 
świętą o godz. 1700.

3.  W piątek, 19 lipca, zapraszamy na Nabożeństwo fatimskie dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. O godz. 1730 odczytanie intencji, o godz. 1800 
Msza święta, a następnie różaniec i procesja fatimska. Modlitwę 
zakończymy Apelem Jasnogórskim.

4.  W przyszłą niedzielę, 21 lipca, podczas Mszy świętej o godz. 1045 będziemy 
modlić się w intencji s. Anny Samueli CR – Przełożonej naszej parafialnej 
Wspólnoty sióstr zmartwychwstanek – z okazji jej imienin. 
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MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
„Każdy, młody i stary, zdrowy i chory, samotny czy żyjący we wspólnocie, w sytuacji życiowej, 
w jakiej Bóg go postawił, może uczestniczyć w pełni w apostolskiej misji Jezusa Chrystusa 

wykorzystując wszelkie możliwe środki.”

Między Mszą świętą Piusa V, a Pawła VI jest sporo 
różnic. Najbardziej rzucające się w oczy to: zwrócenie 
kapłana „ad orientem”, język łaciński oraz cisza.

„Ad orientem”
Dawne świątynie katolickie były budowane tak, aby 
wszyscy wierni z kapłanem włącznie, patrząc na 
ołtarz, zwróceni byli na wschód – ad orientem 
(łac. oriens – wschód). 

W chrześcijaństwie istnieje bogata symbolika wschodu. 
Ojcowie Kościoła widzieli we wschodzącym słońcu
symbol Chrystusa. Tak jak blask słońca przynosi 
światło po mrokach nocy, tak Chrystus przynosi zba-
wienie ludzkości pogrążonej w mrokach grzechu i 
śmierci (Wielka Antyfona z 21 grudnia). Wschodzące 
słońce jest także symbolem Chrystusa Zmartwych-
wstałego (Łk 1, 78). To wreszcie, według pierwszych 
chrześcijan, właśnie od wschodu miał powrócić 
Chrystus w pełni swojej chwały (Mt 24, 27).

Z czasem założenia urbanistyczne w miastach unie-
możliwiły orientowanie świątyń. Dlatego zwracano 
się do krzyża. Zawsze jednak i ksiądz, i wierni patrzyli 
w tym samym kierunku. Przeciwnicy „starej” Mszy 
świętej, a jest ich niemało, złośliwie twierdzą, że kapłan 
odwraca się tyłem do wiernych i w ten sposób ma 
jakoby okazywać im lekceważenie. W rzeczywistości 
chodzi o to, że wszyscy uczestnicy Liturgii wychodzą 
niejako na spotkanie Zmartwychwstałego. „Nowa” 
Msza święta, w której kapłan odwrócony jest do ludu, 
czyni ze wspólnoty, jak pisze papież Benedykt XVI 
( jeszcze jako kardynał) w książce „Duch liturgii”, 
„zamknięty krąg”. Warto zatem jeszcze raz podkreślić 
– kierunku modlitwy kapłana w Liturgii trydenckiej 
nie można rozumieć jako lekceważenia wiernych, 
lecz jako wyjście celebransa – przewodnika razem 
z nimi ku Wschodzącemu Słońcu, którym jest Jezus 
Chrystus. 

ciąg dalszy nastąpi...

W ŁĄCZNOŚCI Z WIEKAMI /3/

Ks. Tomasz

TO JAK JEST Z PIĄTKIEM?
Pod koniec czerwca, polscy biskupi obradujący w 
Wieliczce przyjęli nowelizację IV przykazania kościelnego.
W miejsce dotychczasowego zapisu, który brzmi: 
„Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty po-
wstrzymywać się od udziału w zabawach” przyjęto 
nowe brzmienie: „Zachowywać nakazane posty i 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie 
Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w 
zabawach.” 

Oznacza to, że okres formalnego zakazu zabaw został 
ograniczony do Wielkiego Postu. Nie zmienia to jednak 
w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku
jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni 
„modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości,
podejmować akty umartwienia siebie przez wier-
niejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza 
zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (por. kanony 
Kodeksu Prawa Kanonicznego 1249-1250). Wyjątkiem 

są jedynie przypadające wtedy uroczystości. Jeśli 
więc w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej 
przyczyny od pokutnego przeżywania tego dnia (od 
wstrzemięźliwości), winien uzyskać odpowiednią 
dyspensę. Nie potrzebna jest już dyspensa od samego 
udziału w hucznej zabawie w piątek. 

Pasterze polskiego Kościoła, nie zachęcają do robienia 
zabaw w piątki, ale wychodzą naprzeciw przede 
wszystkim osobom, które nie mają tak wielkiej wraż-
liwości na dzień śmierci Jezusa. Wiemy także, że 
sytuacje obecności na zabawie w piątek mogą zdarzyć 
się nawet najbardziej pobożnym i wrażliwym osobom.

Biskupi zachęcają do czynów pokutnych w piątki. 
Decyzja o nowelizacji przykazania sprawia, że nie są 
dodatkowo obciążane sumienia katolików. Wkrótce 
polscy biskupi przedstawią precyzyjną wykładnię 
IV przykazania kościelnego.

opr.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg jest Autorem Pisma Świętego.”


