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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

    „Jezus wyznaczył innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał
ich po dwóch przed sobą”. Powołał ich do głoszenia
słowa Bożego, czyni ich misjonarzami i przydziela zadania
oraz dokładnie określa dynamizm misji. Źródło misji
znajduje się w modlitwie. „Proście więc Pana żniwa, aby 
wysłał robotników na swoje żniwo”. Robotnicy na żniwa
nie są werbowani za pomocą wezwań, ale są posłani
przez Boga. Są darowani, a nie produkowani, są owocem
modlitwy. Misja powinna trwać pod znakiem stałości, 
dobroci, oddania się bez zastrzeżeń. „Posyłam was jak owce
między wilki”. Jedyną siłą apostoła jest słowo, które może
zostać odrzucone, wyśmiane lub wywołać sprzeciw. Stylem

misji jest ubóstwo. „Nie noście sakiewki ani torby podróżnej”. Prawdziwy apostoł nie jest kimś, kto pokazuje się
na scenie tego świata. Odwiedza domy ubogich, słabych. „A gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i przyjmą was, 
jedzcie to, co wam podadzą. Uzdrawiajcie tam chorych”. Jeśli w misji nie przyjmujemy stylu ubóstwa i tego, 
co zasadnicze w życiu, staje się ona po prostu propagandą. O dobrych robotników należy prosić Pana żniwa. 
Panie, spraw, aby ci, do których apostołowie zostali posłani, uwierzyli ich słowom i odczytali w nich Twoją 
obecność. Adam Żak
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14. NIEDZIELA ZWYKŁA 

EWANGELIA: Łk 10, 1-12. 17-20

„Żniwo jest wprawdzie wielkie, 
ale mało robotników. 

Proście więc Pana żniwa, 
aby wysłał robotników na swoje żniwo”.

1. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700 zmiana tajemnic różańcowych dla Wspólnoty 
Żywego różańca. O godz. 1715 rozpoczniemy różaniec i Nabożeństwo do Najdroższej Krwi Chrystusa.

2. W sobotę, 13 lipca, Nabożeństwo fatimskie dla starszych, chorych i samotnych. O godz. 830 różaniec 
i okazja do spowiedzi. O godz. 900 Msza święta i Adoracja.   

3. Przez wszystkie niedziele lipca i sierpnia sprawujemy dodatkową Mszę świętą o godz. 2000.
4. Przez całe wakacje spowiedź w dużym kościele będzie tylko w konfesjonale po prawej stronie 

od wejścia do kościoła.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Dzięki wspólnemu początkowi rodzaj ludzki stanowi jedność”.
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7 lipca 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Antoniego, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 66, 10. 12-14c
PSALM 66, 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20
2. czytanie: Ga 6, 14-18
EWANGELIA: Łk 10, 1-12. 17-20

8 lipca 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Adriana, Elżbiety 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 28, 10-22a
PSALM 91, 1-2. 3-4. 14-15b
EWANGELIA: Mt 9, 18-26

9 lipca 2019r. – WTOREK
Imieniny: Weronika, Zenon 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 32, 23-32. 33b
PSALM 17, 1bcd. 2-3. 6-7. 8 i 15
EWANGELIA: Mt 9, 32-38

10 lipca 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Aleksandra, Amelii 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 41, 55-57
PSALM 33, 2-3. 10-11. 18-19
EWANGELIA: Mt 10, 1-7

11 lipca 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Cypriana, Olgi 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Prz 2, 1-9
PSALM 34, 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15
2. czytanie: Dz 4, 32-35
EWANGELIA: Mt 19, 27-29

12 lipca 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Henryka, Weroniki  
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 52, 7-10
PSALM 96, 1-2. 3 i 6. 7-8. 9-10ac
2. czytanie: 1 Tes 2, 2b-8
EWANGELIA: J 15, 9-17

13 lipca 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Ernesta, Małgorzaty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 49, 29-33; 50, 15-26
PSALM 105, 1-2. 3-4. 6-7
EWANGELIA: Mt 10, 24-33
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Para�a św. Józefa w Radomiu 
na Młodzianowie… 

Według Urzędu Skarbowego – jedna
z największych, jeśli nie największa
w mieście... Od Dworca PKP, aż po
Godów, na Ustroniu i Młodzianowie,
mieszka na jej terenie... to znaczy jest
zameldowanych... ponad 15 tysięcy 
osób ochrzczonych... Gdyby uważnie
przeliczyć parafialne kartoteki, w
których co roku uzupełnia się, kto 
faktycznie zamieszkuje teren Para�i 
– wyjdzie jakieś 12-13 tysięcy
Bożych Dzieci...

Pod koniec października, na potrzeby
Instytutu Statystyki Kościoła Katoli-
ckiego, ministranci liczą, ilu ochrzczo-
nych przybywa doświątyni na niedzielną
Mszę świętą. W ostatnich latach do 
ankiet wpisujemy liczbę ok. 3500. 
Na pewno warto dodać sporą grupę
chrześcijan, którzy weekend lub
niedzielę spędzają przy innych świąty-
niach całego świata...

Myślę, że prawie wszystkie dzieci,
które rodzą się, zostają ochrzczone.
Choć coraz częściej słychać, że „niech
samo zdecyduje, jak urośnie”.

I Komunia święta, to wydarzenie
wielkie! Bardzo uroczyste, piękne, 
dostojne, pełne atrakcji i prezentów.
Największym prezentem jest zamiesz-
kanie ŻYWEGO BOGA w sercu małego
człowieka, ale ilu rodzinom Małego 
Człowieka ten fakt umyka? W każdym
razie, do I Komunii świętej idzie 99,99%
dzieci klas trzecich. I co ciekawe 
– rodzice pięknie im towarzyszą. 

Przynajmniej przez ok. 14 dni – czas 
prób i Białego Tygodnia.

Z bierzmowaniem już gorzej. Choć
mały, ale zbyt duży, procent ochrzczo-
nych i tych, którzy przyjęli dostojnie
I Komunię świętą – rezygnuje z przy-
jęcia tak ważnego sakramentu...

Sakrament małżeństwa od kilku 
lat przeżywa ogromny kryzys. „Po co
ślub, jak i tak „się kochamy”? A nie 
wiadomo, jak to będzie w przyszłości...”.

Co ciekawe... Jeśli już narzeczeni 
zapraszają na ślub – za punkt honoru
stawiamy sobie pojawienie się 
w świątyni. 

Na pogrzebach też zasadniczo 
jesteśmy licznie...

Są czasem Msze święte sprawowane
z racji jakichś ważnych wydarzeń
państwowych, pracowniczych, oko-
licznościowych... Przychodzimy.

W Boże Narodzenie i Wielkanoc 
też bardzo staramy się być...

W Wielką Sobotę przez świątynię 
na Młodzianowie, lub plac przed nią 
(zależy, gdzie święcą jajka), przewija
się najwięcej osób. 

Myślę, ze spokojnie ok. 8 tysięcy 
ludzi...

To takie tło, na którym chciałbym
namalować odpowiedź na pytania:
„Czy to wiara prawdziwa?”, „Co mam
czynić, by prawdziwie wierzyć?”, 
„Jak to się robi, by wierzyć?”, 
„Jak wierzyć?”...
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POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Właśnie w tych czasach, a także tam, gdzie stanowią 
„małą trzódkę”, uczniowie Pana powołani są do życia 

jako wspólnota, która jest „solą ziemi i światłem świata””.

„Nie należy zapominać, że liturgiczne głoszenie słowa Bożego, 
zwłaszcza w kontekście zgromadzenia eucharystycznego, 

jest nie tyle okazją do medytacji i katechezy, 
co raczej dialogiem między Bogiem a Jego ludem”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI


