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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

     „Panie, naucz nas modlić się” - ciekawa prośba uczniów.
Nie potra�ą się modlić, czy nie wiedzą, czym jest modlitwa? 
„Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skie-
rowaną do Niego o stosowne dobra” (św. Jan Damasceński).
„Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem
ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu,
jak i radości” (św. Teresa od Dzieciątka Jezus). Modlitwa, 
to rozmowa z Bogiem o wszystkim, co dzieje się w naszym życiu.
Dziękujemy i prosimy. „Modlitwa chrześcijańska jest związkiem 
przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie. Jest
działaniem Boga i człowieka, wypływa z Ducha Świętego i z nas,
jest skierowana ku Ojcu, w zjednoczeniu z ludzką wolą Syna 
Bożego, który stałię człowiekiem” (KKK 2564). Takiej modlitwy

nauczył Jezus uczniów. Ojcze nasz to modlitwa synów, dzieci, które ośmielają się prosić o wszystko Ojca. Bóg 
z pewnością wysłuchuje nas, ale chce również, żeby także Jego synowie słuchali, co do nich mówi. Modlitwa 
pozwala nam słuchać tego, czego Bóg od nas oczekuje: dokładnie tego samego, o co Go prosimy. Modlitwa 
jest usilnym zaproszeniem do zaufania, do pewności, że prośby zostaną spełnione. „Proście a otrzymacie... 
każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje”. Jest pewne, że „Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.
Należy być świadomym, że Bóg wysłuchuje nas „po swojemu”, a nie „po naszemu”. Wysłuchana modlitwa 
to taka, która nas przemienia, pozwala nam uczestniczyć w Bożym planie. Ojcze! Pomóż, abym bardziej ufał 
Twoim odpowiedziom niż moim pytaniom. Adam Krzysztof Żak
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17. NIEDZIELA ZWYKŁA 

EWANGELIA: Łk 11, 1-13

„Proście, a otrzymacie; 
szukajcie, a znajdziecie; 

pukajcie, a otworzą wam”.

Kościół, świątynia, jest naprawdę szczególnym 
miejscem Obecności Boga. Często lubimy rozmawiać 
z Bogiem, „oddychać” Bogiem, w: górach, lesie, na 
spacerze, w ciszy naszego domu...

W świątyni obecność Boga – można tak powiedzieć
– jest szczególne zagęszczona. Tu wszystko mówi 
o Jego Obecności.

Największy Skarb, jaki mamy w naszej wierze, to 
Eucharystia – Jezus Obecny w kawałku kruchego chleba,
który możemy spożyć i adorować. Takiego Skarbu
nie znajdziesz na górskim szlaku, w lesie, w swoim domu...

Wzruszyłem się w czerwcu, bo w centrum Warszawy 
na popołudniowej Mszy świętej kościół był pełen ludzi.
Dlaczego jednak w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzi-
nach, sąsiedztwach, tak wiele bólu, nałogów, grzechu,
słabości...

...bo ten kościół w Warszawie (i w Radomiu) powinien
być praktycznie nieustannie pełen. 

Naprawdę świątynie są po to, by nasze kruche życie
wynieść na jak najwyższy poziom. Wygrasz z nałogiem,
pokonasz grzech, gdy będziesz szczerze modlił się 
w świątyni...
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28 lipca 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Marceliny, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 18, 20-32
PSALM 138, 1b-2a. 2b-3. 6-7d. 7e-8
2. czytanie: Kol 2, 12-14
EWANGELIA: Łk 11, 1-13

29 lipca 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Konstantyna, Marii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 J 4, 7-16
PSALM 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11
EWANGELIA: J 11, 19-27

30 lipca 2019r. – WTOREK
Imieniny: Julity, Maryny 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28
PSALM 103, 6-7. 8-9. 10-11. 12-13
EWANGELIA: Mt 13, 36-43

31 lipca 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Emiliana, Heleny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 34, 29-35
PSALM 99, 5-6. 7 i 9
EWANGELIA: Mt 13, 44-46

1 sierpnia 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Konrada, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 40,16-21.34-38
PSALM 84,3-4.5-6a i 8a.11
EWANGELIA: Mt 13,47-53

2 sierpnia 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Kariny, Stefana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Kpł 23,1.4-11.15-16.27.34b-37
PSALM 81, 3-4. 5-6b. 10-11b
EWANGELIA: Mt 13,54-58

3 sierpnia 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Lidii, Nikodema 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Kpł 25, 1. 8-17
PSALM 67, 2-3. 4-5. 7-8
EWANGELIA: Mt 14,1-12
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1. 6 sierpnia wyruszy 41. Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej 
do Częstochowy. Zapisy do naszej Grupy „Biała 11” będą przyjmowane
przez całą przyszłą niedzielę w łączniku oraz w poniedziałek, 5 sierpnia,
przy kancelarii po Mszy świętej wieczornej. Podobnie jak w poprzednich
latach będzie organizowany wyjazd autokarowy do Częstochowy 
na ostatni dzień pielgrzymki, czyli wtorek, 13 sierpnia. Zapisy również 
będą prowadzone w przyszłą niedzielę w łączniku, a także w tygodniu 
w kancelarii para�alnej. Koszt wyjazdu: 40 zł. Przy zapisach będzie 
można zamówić intencje na Msze święte, które będą odprawiane 
na szlaku. Podobnie jak w poprzednich latach można podarować 
pielgrzymom wodę do picia, którą można zostawiać w kancelarii 
para�alnej. Za wszystkich darczyńców pątnicy będą modlić się 
w czasie pielgrzymki. Dzisiaj są zbierane o�ary do puszek na potrzeby 
Pielgrzymki. Za każdy dar serca składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

2. W czwartek, 1 sierpnia, przypada 75. rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego. W naszych modlitwach pamiętajmy o obrońcach 
naszej Ojczyzny. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

3. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W I czwartek Nabożeństwo o nowe 
i święte powołania kapłańskie i zakonne o godz. 1730. Następnie Msza święta w tej intencji. 

4. W I piątek spowiedź dla wszystkich podczas porannych Mszy świętych i od godz. 1730. Zapraszamy 
na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy świętej o godz. 800, 
zakończenie przed Mszą świętą wieczorną. O godz. 1500 – jak w każdy piątek – Msza święta i Nabożeństwo 
do Bożego Miłosierdzia.

5. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 1700.
6. W przyszłą niedzielę, 4 sierpnia, o godz. 1430 Msza św. hospicyjna, a o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny 

zmiana tajemnic różańcowych dla Wspólnoty Żywego Różańca. 

Jeśli już byliście na pieszej piel-
grzymce, wiecie doskonale, że ciężko
jest z takiego wydarzenia zrezygnować
i wiele planów wakacyjnych pod-
porządkowuje się właśnie jej. 

Kogo w tym roku zachęcisz, aby 
6 sierpnia wyruszył razem z nami na 
pielgrzymi szlak do Częstochowy? 

Każdy z nas ma swoją intencję, 
dla której pragnie iść. Nie bez powodu 
mówi się, że „modlitwa czyni cuda”. 
Nie ma lepszej oferty wakacyjnej,
niż wakacje z Bogiem! 

Jeśli jeszcze nie byliście z nami 
- na pewno warto pójść i nie bać się 
samej trasy! Idziemy tylko osiem dni! 

Na pielgrzymim szlaku spotkasz
bardzo wiele życzliwych osób, które
w razie trudności chętnie Ci pomogą
i jak trzeba wezwą służby medyczne.

Podczas pielgrzymki poznasz wspa-
niałe osoby, które na pewno wniosą
coś bardzo wartościowego do Two-
jego życia i wiary. Nie przejmuj się 
też noclegami! Chętnie jesteśmy 
zapraszani na noclegi do gospodarzy
w para�ach.

Boga poznawać można na wiele
sposobów, chociażby wędrując i
podziwiając piękno polskiej przyrody.
Jeśli wydaje Ci się, że marsz może się
ciągnąć w nieskończoność i być bardzo
nudny - również nie powinieneś
sobie tym zaprzątać głowy. Aby Ci się
lepiej i lżej wędrowało pomoże Ci
modlitwa, rozmowy. Wszyscy razem
będziemy też śpiewać radosne pieśni
wychwalające Boga. Grupa muzyczna
ma już przygotowane kilka przyśpie-
wek na melodie dobrze Ci znanych 
polskich i zagranicznych hitów 
z radia. 

Do zobaczenia na szlaku!

NAJLEPSZA OFERTA! 
WAKACJE Z BOGIEM!

Bartłomiej Paduch


