
Moja Parafia | 1 

m
oj

ap
ar

af
ia

24
.p

l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

      „Pewien znawca Prawa”- uczony i... miłosierny Samarytanin
- praktyk. Uczony próbuje wciągnąć Jezusa w niekończącą się
polemikę. „Co czynić, aby otrzymać życie wieczne?” „A kto 
jest moim bliźnim?”. Odpowiedź na pierwsze pytanie jest 
prosta – „Co jest napisane w Prawie?”. Uczony wie i odpowie
poprawnie, a więc „czyń tak, a będziesz żył”. Pojawia się
nowy problem – „A kto jest moim bliźnim?”. Wątpliwości 
uczonego w Prawie wyjaśnia Jezus za pomocą przypowieści
o miłosiernym Samarytaninie, a nie teoretycznego uzasad-
nienia. Na koniec przypowieści, po stwierdzeniu, że uczony 
poprawnie zrozumiał treść opowiadania „Jezus powiedział 
do niego: „Idź i ty czyń podobnie””. Postawa Samarytanina 
jest zupełnie przeciwstawna do postawy kapłana i lewity. 

Ci dwaj zobaczyli pobitego i „ominęli go z daleka”. Samarytanin, „gdy go ujrzał, ulitował się. Podszedł i opatrzył
jego rany”. Okazanie współczucia drugiemu, to dzielenie sytuacji drugiej osoby, zatrzymanie się na cierpieniu
drugiego. Aby spotkać Boga, należy spotkać brata. Wiedza o Bogu powinna przynaglać nas do czynienia dobra,
okazywania miłosierdzia. Problem nie polega na wspinaniu się do nieba, aby znaleźć Boga. Samarytanin
ograniczył się do zejścia ze swego wierzchowca i zajęcia się człowiekiem będącym w potrzebie. Zrobił kilka 
kroków we właściwym kierunku. „Idź i ty czyń podobnie”. Panie Boże, daj mi odwagę, abym swoimi czynami 
okazywał miłość moim bliźnim. Adam Żak
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15. NIEDZIELA ZWYKŁA 

EWANGELIA: Łk 10, 25-37

„Idź i ty czyń podobnie”.

1. Dzisiaj o godz. 1730 zapraszamy na Nabożeństwo do Najdroższej Krwi Chrystusa.   
2. W piątek, 19 lipca, Nabożeństwo fatimskie dla dorosłych, młodzieży i dzieci. O godz. 1720 odczytanie intencji

i różaniec. O godz. 1800 Msza święta i Procesja fatimska.
3. W przyszłą niedzielę o godz. 1100 zostanie odprawiona Msza święta w intencji s. Marii Magdaleny 

z okazji jej imienin. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Na tym polega prawdziwe uzdrowienie, jako że sposób naszego odniesienia się do innych,

który rzeczywiście nas uzdrawia, a nie powoduje choroby, stanowi mistyczne, 
kontemplatywne braterstwo, umiejące spoglądać na świętą wielkość bliźniego, 

umiejące odkryć Boga w każdym człowieku, umiejące znosić uciążliwości życia razem, 
trzymając się miłości Bożej, umiejące otworzyć serce na miłość Bożą, 

by szukać szczęścia innych, tak jak szuka go ich dobry Ojciec”.
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14 lipca 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Damiana, Izabeli 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Pwt 30, 10-14
PSALM 69, 14. 17 i 30. 31 i 33-34. 36-37
2. czytanie: Kol 1, 15-20
EWANGELIA: Łk 10, 25-37

15 lipca 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Daniela, Dawida
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 1, 8-14. 22
PSALM 124, 1b-3. 4-6. 7-8
EWANGELIA: Mt 10, 34 – 11, 1

16 lipca 2019r. – WTOREK
Imieniny: Magdaleny, Stefana 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 2, 1-15a
PSALM 69, 3. 14. 30-31. 33-34
EWANGELIA: Mt 11, 20-24

17 lipca 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Aleksandra, Bogdana 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 3, 1-6. 9-12
PSALM 103, 1b-2. 3-4. 6-7
EWANGELIA: Mt 11, 25-27

18 lipca 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Kamila, Karoliny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 3, 13-20
PSALM 105, 1 i 5. 8-9. 24-25. 26-27
EWANGELIA: Mt 11, 28-30

19 lipca 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Lutobora, Wincentego  
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 11, 10-12, 14
PSALM 116B, 12-13. 15 i 16bc. 17-18
EWANGELIA: Mt 12, 1-8

20 lipca 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Czesława, Małgorzaty 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 12, 37-42
PSALM 136, 1b i 23a i 24. 10a - 15
EWANGELIA: Mt 12, 14-21
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Uważam, że czymś wspaniałym 
dla Pana Boga, jest każda nasza
obecność w świątyni. I myślę, że 
wiele ona mówi o naszej wierze...

Tak wiem... Czasem nie da się żyć 
z ludźmi, którzy często są w świątyni
i często karmią się sakramentami... 
Ale czy byśmy jeszcze żyli, nie zginęli
z ich ręki, gdyby oni nie modlili się?...  :) 

W wierze – nigdy nie porównujmy
się z innymi. Tylko z samym Jezusem.

Kiedy jesteś dobrym człowiekiem...
Masz swoje słabości, ale starasz się 
żyć dobrze... A w tym wszystkim 
chcesz naprawdę wierzyć, myślę,
że warto byś zaczął od...

...obecności na Mszy świętej.

Tak, wiem... To za głęboka woda...
Msza święta – patrząc po ludzku
– jest nudna... 

...ale zobaczysz, że Pan zrobi 
swoje, gdy przyjdziesz do Niego.

Staraj się tylko na Mszy świętej 
bardzo wyciszyć, zostawić wszyst-
ko na placu przed kościołem i po-
wiedz do Pana: „Chcę Cię usłyszeć. 
Chcę złapać choć jedno słowo z
kazania, z Biblii, z tekstów, z pieśni;
słowo, które wiem, że będzie od Ciebie.
Dla mnie. Od Ciebie dla mnie”.

Zobaczysz, że takie słowo usłyszysz.
Jak nie dziś, to może za kilka miesięcy. 
W Liturgii Mszy świętej Pan Bóg
działa. Pan Bóg JEST! Msza święta, to
SZCZYT życia Kościoła. Najpiękniejsze
co się w Kościele na ziemi dzieje!

SZCZYT, ale i... ŹRÓDŁO...

Dlatego zacznij od Mszy świętej.
Bez tego źródła niemożliwe jest
PRAWDZIWIE WIERZYĆ.

cdn.

JAK WIERZYĆ? /2/

Bóg po stworzeniu świata odpoczął.
My z tej racji odpoczywamy w nie-
dzielę, ale mamy tez wakacje. W Biblii
odpoczynek wiąże się nierozłącznie
z relacją do Boga, w którym człowiek
odnajduje sens swojego życia 
i wysiłków.

Niestety, dzisiaj dość często wakacje
są czasem jeszcze bardziej WOLNYM
od Boga niż w ciągu roku. A przecież
to dobra okazja, aby przybliżyć się 
do Niego, odnowić swoją z Nim 
relację...

W Ewangeliach spotykamy jeden
raz wyraźne zalecenie odpoczynku
skierowane przez Jezusa do uczniów:
„Pójdźcie wy sami osobno na pust-
kowie i wypocznijcie nieco” (Mk 6, 31).
Napływ ludzi był bowiem tak duży, 

że Apostołowie nie mieli nawet czasu 
a posiłek. Niewiele jednak z tego 
odpoczynku wyszło, bo ludzie zauważyli,
dokąd odpływają Jezus i uczniowie,
i podążyli za nimi. Podobnie szukali
Jezusa, gdy ten oddalił się na chwilę,
aby oddać się modlitwie.

Gdziekolwiek jesteś - w górach,
czy nad morzem - szukaj Jezusa. 
To dobry Towarzysz wakacyjnych 
wędrówek i wypoczynku. Nie mu-
sisz się wysilać wielce. Otwórz oczy. 
On JEST. Jeśli spędzasz wakacje w 
Radomiu – masz okazję, jak nigdy, 
by częściej przyjść do świątyni, by
częściej przyjąć Komunię św., by ado-
rować Pana, by wyspowiadać się
 spokojniej...
Jeżeli Go poznałeś na nowo, 
nie zmarnuj tej znajomości…

WAKACJE, HEJ!

Jadwiga Kulik

fp

„Wielka odpowiedzialność spoczywa na tych, 
którzy pełnią posługę słowa. Ich obowiązkiem jest staranne 
przygotowanie - przez studium świętego tekstu i modlitwę 

- komentarza do słów Pańskich, który będzie wiernie 
oddawał ich treść, nawiązując do aktualnych problemów 

i do życia współczesnych ludzi”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI

Z 
KATECHIZMU 

KOŚCIOŁA
„Bóg z jednego człowieka 

wywiódł cały rodzaj ludzki”.


