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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem.” 
Jezus odmawia, bo nie jest sędzią w rozstrzyganiu ludzkiego prawa. Staramy 
się uporządkować rozmaite sprawy majątkowe. To dobrze. Tylko one nie 
mogą przysłaniać nam sensu naszego życia. Bogu nie pokażemy prowa-
dzonych uczciwie (a często nie) ksiąg rachunkowych. Tego się od nas nie 
żąda. Trzeba będzie zdać rachunek z życia. Co zrobiliśmy ze swoim życiem? 
Jezus nie potępia bogactwa. Gani osobę, która czyni z niego bożka, zajmu-
jącego miejsce Pana. „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od 
ciebie.” Chciwość czyni człowieka nieludzkim, oślepia go i sprawia, że nie 
dostrzega on światła, które rozjaśnia „noc” śmierci. „Tak dzieje się z każdym, 
kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem.”

„... i spraw, Panie,
by pieniądz w pieniądz nie porastał.”
(J. Tuwim, „Kwiaty polskie”)
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4 sierpnia 2013r. - NIEDZIELA
Imieniny: Dominika, Franciszki
LITURGIA SŁOWA:
Koh 1, 2; 2, 21-23
PSALM 95, 1-2.6-7ab.7c-9
Kol 3, 1-5. 9-11
EWANGELIA: Łk 12, 13-21

5 sierpnia 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Emila, Karoliny, Stanisława
LITURGIA SŁOWA:
Lb 11, 4b-15
PSALM 81, 12-17
EWANGELIA: Mt 14, 13-21

6 sierpnia 2013r. – WTOREK
Przemienienie Pańskie
Imieniny: Dominika, Jakuba
LITURGIA SŁOWA:
Dn 7, 9-10. 13-14
PSALM 97, 1-2.5-6.9
EWANGELIA: Łk 9, 28b-36

7 sierpnia 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Doroty, Kajetana
LITURGIA SŁOWA:
Lb 13, 1-2a.25–14,1.26-29.34-35
PSALM 106, 6-7a.13-14.21-22.23
EWANGELIA: Mt 15, 21-28

8 sierpnia 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Dominika, Doroty, Izy
LITURGIA SŁOWA:
Lb 20,1-13
PSALM 95, 1-2.6-7ab.7c-9
EWANGELIA: Mt 16, 13-23

9 sierpnia 2013r. – PIĄTEK 
Imieniny: Ireny, Jana, Romualda
LITURGIA SŁOWA:
Oz 2, 16b. 17b. 21-22
PSALM 45, 11-12.14-15.16-17
EWANGELIA: Mt 25, 1-13

10 sierpnia 2013r. – SOBOTA
Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
Imieniny: Bohdana, Laury
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 3, 1-9
PSALM 112, 1-2.5-6.7-8.9
EWANGELIA: J 12, 24-26

„Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, 
bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], 

życie jego nie jest zależne od jego mienia.”

X V I I I  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A

E WA N G E L I A :  Łk 12, 13-21

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Wiara chrześcijańska nie jest (…) „religią Księgi”. Chrześcijaństwo jest religią 

„Słowa” Bożego: Słowa nie spisanego, lecz Słowa Wcielonego i żywego.”

Z HOMILII PAPIEŻA FRANCISZKA

Ciąg dalszy na 2 stronie

„Zawsze, także wśród nas, istnieje opór wobec Ducha Świętego.” 

„Mówiąc otwarcie: Duch Święty nam przeszkadza. Ponieważ wprawia nas w 
ruch, każe iść, popycha Kościół do pójścia naprzód. A my jesteśmy jak Piotr 
podczas Przemienienia: „Ach, jak pięknie jest tu być razem” i chcemy, żeby 
nam nie przeszkadzał. Chcemy, by Duch Święty przysnął, chcemy oswoić 
Ducha Świętego.”

„Ale to nie działa, bo On jest Bogiem, jest wiatrem, który wieje kędy chce 
i nikt nie wie skąd. Jest mocą Boga, jest tym, kto daje nam pocieszenie i siłę 
do podążania naprzód. Ale to podążanie naprzód nam przeszkadza. 
Ładniejsza jest wygoda.”
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Z HOMILII PAPIEŻA FRANCISZKA  (c.d.)
 „Wydaje się, że wszyscy jesteśmy zadowoleni z obec-
ności Ducha Świętego, ale „to nieprawda”. Np. Sobór 
Watykański II, który był „pięknym dziełem Ducha 
Świętego” - Jan XXIII, który go zwołał, zdawał się być 
dobrym proboszczem i był posłuszny Duchowi Świę-
temu, ale czy po 50 latach zrobiliśmy wszystko, co na 
Soborze powiedział Duch Święty?” 

„Świętujemy rocznicę Soboru, budujmy pomnik, ale 
po to, by nie przeszkadzał. Nie chcemy się zmienić. 

Co więcej, są głosy, które chciałyby zawrócić wstecz. 
To się nazywa: być upartym. To się nazywa: chcieć 
oswoić Ducha Świętego. To się nazywa: stać się, być, 
głupim i opieszałym w sercu.”

„Dzieje się tak również w naszym życiu osobistym. 
Duch Święty popycha nas na „bardziej ewangeliczną 
drogę”, a my się opieramy. Nie stawiajmy oporu 
Duchowi Świętemu. To Duch czyni nas wolnymi, 
wolnością Jezusa, wolnością dzieci Bożych.”

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś są prowadzone zapisy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy, do naszej parafialnej Grupy„Białej 11”.

Zapisać się będzie można także jutro po Mszy świętej wieczornej przy kancelarii parafialnej oraz
we wtorek rano.

2. Dziś o godz. 1430 Msza święta hospicyjna. Zapraszamy dziś na Nabożeństwo na godz. 1700.

3. Jutro I poniedziałek miesiąca. O godz. 1730 wypominki roczne, a następnie Msza święta za zmarłych 
poleconych w wypominkach.

4. We wtorek, 6 sierpnia, przypada Święto Przemienienia Pańskiego. Msze święte w naszym kościele 
o godz. 630; 800; 930 i 1800. O godz. 630 Msza święta dla Pielgrzymów na rozpoczęcie pielgrzymki. Po Mszy 
świętej wymarsz naszej „Białej 11” na pątniczy szlak.

5. Od 6 do 15 sierpnia, zwyczajem lat ubiegłych, będziemy gromadzili się o godz. 2030 na modlitwie, 
by łączyć się z Pielgrzymami podążającymi do tronu naszej Matki i Królowej na Jasnej Górze. 

6. W przyszłą niedzielę, 11 sierpnia, nie będzie Nabożeństwa o godz. 1700 z tej racji, że Nabożeństwo zostanie 
odprawione o godz. 2030 w łączności z naszymi Pielgrzymami.

Przez 40 lat (od 1969 roku), poza nielicznymi ośrodkami, 
Msza święta w rycie trydenckim była praktycznie 
nieobecna. Dziś, choć nie jest to zjawisko masowe, 
to jednak coraz więcej katolików pragnie przeżywać 
Liturgię wg starych ksiąg. Co ciekawe, w większości 
są to ludzie młodzi, którzy nie pamiętają jej z dzieciń-
stwa. Zatem nie może być tu mowy o jakiejś nostalgii 
za „krajem lat dziecinnych”, jakiegoś sentymentalnego 
wspominania. 

Przy pierwszym zetknięciu z Mszą świętą „trydencką” 
może wydawać się ona trudna i niezrozumiała – tak 
więc wybór tej Liturgii nie jest również pójściem na 
łatwiznę. Co więc takiego ma w sobie ta Liturgia, 
skoro wierni, pomimo nieprzychylnego klimatu, jaki 
wokół niej często panuje, pragną ją poznawać, przeży-
wać, kultywować?

Ryt Mszy świętej „trydenckiej” kształtował się, można 
powiedzieć, organicznie wraz z życiem Kościoła na 

przestrzeni wieków. Uczestniczącemu w takiej Mszy 
świętej wiernemu daje to szczególne poczucie łączności 
z całą Tradycją Kościoła; ze świętymi, którzy w oparciu 
o tę Mszę świętą budowali swoją więź z Bogiem; 
wreszcie z pokoleniami katolików, które przez wieki 
czerpały z niej łaski i siłę. 

Ta Liturgia, mimo iż do jej sprawowania używa się 
martwego języka, żyje wraz z Kościołem, jest z nim 
organicznie złączona. A powracanie do niej nie jest 
„sztucznym odtwarzaniem, prawie teatralnym, prawie 
kostiumowym starej Liturgii”. Trzeba tu dodać, że 
Msza święta w klasycznym rycie rzymskim pełna jest 
symboli, gestów i postaw, które pomagają człowie-
kowi wierzącemu uzmysłowić sobie misterium wiary. 
Ludzka mowa o Bogu, z konieczności musi być 
symboliczna i posługiwać się analogiami. Rzeczy-
wistość niebieska wymyka się bowiem ludzkiemu 
pojmowaniu. Tak właśnie jest podczas „trydenckiej” 
Mszy świętej.

W ŁĄCZNOŚCI Z WIEKAMI /6/

Ks. Tomasz
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ciąg dalszy nastąpi...


