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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

      W dzisiejszej Ewangelii Jezus kwestionuje najpierw rolę
sędziego, którą jakiś człowiek chciał Mu przydzielić w sporze 
o spadek. Chrystus przyszedł, aby przekazać nam, że Bóg nas 
miłuje i przynieść przykazanie braterskiej miłości. „Człowieku,
któż Mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?”. „Uważajcie
i strzeżcie się wszelkiej chciwości”. Aby ta przestroga została 
przyjęta przez słuchaczy, opowiedział im przypowieść. „Pewnemu
bogatemu człowiekowi...”. Inwentarz bogactwa, plany rozbudowy
magazynów, rozważania na temat stanu swego gospodarstwa,
przewidywania przyszłości przeplatane z „odpoczywaj, jedz
i baw się”. Te wszystkie kalkulacje zderzą się z nocą, w której

odebrane zostanie mu życie. Pada ostre słowo Jezusa: „Głupcze!” Bardzo staramy się, aby uporządkować rozmaite
zapisy (zarówno majątku, jak wiedzy, a nawet osiągniętych sukcesów). Problem w tym, że od nas „żąda się”
rachunku z życia, a nie z tego, co się przez lata nagromadziło. Co zrobiliśmy ze swoim życiem? W co się anga-
żowaliśmy? Bogacz jest głupi, ponieważ pomylił życie. Jezus potępia jego postępowanie, że nie pomyślał 
o tym, „że tej nocy życie będzie ci odebrane”. Nie potępia bogactwa. Gani postawę, która z bogactwa uczyniła 
bożka do tego stopnia, że zastępuje nim Jedynego Pana. Nauczyciel proponuje przezwyciężenie ziemskiej 
rzeczywistości. Chciwość zuboża człowieka, czyni go mniej ludzkim, oślepia go. W Księdze Koheleta czytamy: 
„Marność nad marnościami, powiada Kohelet, wszystko jest marnością” (Koh 1,2). Panie! Daj mi tylko Twoją 
miłość, a to mi wystarczy.

Adam Żak
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18. NIEDZIELA ZWYKŁA 

EWANGELIA: Mt 14,13-21

„Uważajcie i strzeżcie się 
wszelkiej chciwości, bo życie 

nie polegana gromadzeniu bogactwa”.

Wakacje. Gorąco, a właściwie upalnie...

W pierwszym tygodniu odpoczynku od szkoły termo-
metr już przed południem wskazywał 30 stopni w cieniu... 

Lubię lato, ale nie przepadam za upałami. Szcze-
gólnie, gdy muszę biec do pracy. Takie dni są w biurze
(bez klimatyzacji) bardzo męczące. 

Dzieci szykują się do wyjścia. Jadą na półkolonie 
do Muzeum Wsi Radomskiej. Dobre miejsce na odpo-
czynek i zabawę na łonie natury. Nie nudzą się, nie siedzą

ze smartfonami w ręku. Czas mają dobrze zorganizowany.

Wolno idę przez teren Muzeum, słucham śpiewu 
ptaków i szumu drzew. Uśmiecham się. W tym codzien-
nym pędzie tak często nie zauważam piękna tego
świata. Pan Bóg dał nam tak wiele. Wszystko! Wszystko
z miłości do nas... Tyle wspaniałych miejsc, roślin 
i zwierząt! Tylu wspaniałych ludzi! Każde źdźbło trawy 
pochodzi od Niego. 

Dziękuję Ci, Panie, za piękno przyrody, za czas wakacji,
za to, że pozwoliłeś mi na chwilę zatrzymać się w tym 
miejscu i zachwycić się światem...

OD BOGA MAMY WSZYSTKO
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4 sierpnia 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Dominika Marii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Koh 1,2;2,21-23
PSALM 81, 12-13. 14-15. 16-17
2. czytanie: Lb 11,4b-15
EWANGELIA: Mt 14,13-21

5 sierpnia 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Emilka, Stanisława 
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

6 sierpnia 2019r. – WTOREK
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
Imieniny: Jakuba, Stefana 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dn 7,9-10.13-14
PSALM 97,1-2.5-6.9
2. czytanie: 2 P 1,16-19
EWANGELIA: Łk 9,28b-36

7 sierpnia 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Doroty, Kajetana 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Lb 13,1-2.25-14,1.26-30.34-35
PSALM 106, 6-7a. 13-14. 21-22. 23
EWANGELIA: Mt 15,21-28

8 sierpnia 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Cypriana, Cyryla
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Lb 20,1-13
PSALM 95, 1-2. 6-7c. 7d-9
EWANGELIA: Mt 16,13-23

9 sierpnia 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Jana, Romana 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Oz 2,16b.17b.21-22
PSALM 45, 11-12. 14-17
EWANGELIA: Mt 25, 1-13

10 sierpnia 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Bogdana, Borysa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Kor 9,6-10
PSALM 112,1-2.5-6.7-8.9
EWANGELIA: J 12,24-26

KALENDARZ
LITURGICZNY

II TYDZIEŃ PSAŁTERZA

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, mojaparafia24.pl  Redakcja: Jadwiga Kulik, Katarzyna Wilczyńska,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Michał Jakaczyński, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

Jesteśmy własnością Boga. Bóg
zna nas doskonale. Zna nas lepiej, 
niż my znamy samych siebie. 

Tak, to prawda – wymagania naszej
wiary, wymagania moralne chrze-
ścijan, są niełatwe. Ale dlatego Jezus
narodził się jako człowiek, by pokazać,
że możliwym jest żyć naprawdę
pięknie. 

Ta możliwość nie pochodzi z nas,
ale pochodzi od Boga, który od 
Bożego Narodzenia naprawdę chce
z nami być. Jeśli zgodzimy się iść 
z Nim przez życie, to nawet dowiemy
się i zauważymy, że Jego przykazania
nie są ciężkie.

Jeżeli przychodzisz już do świątyni,
jeżeli podczas Mszy świętej próbujesz
złapać to jedno słowo, które jest od
Boga specjalnie dla Ciebie – pobądź
z tym słowem w głębokiej ciszy...

By wierzyć – potrzebujesz ciszy.
Bóg mówi w ciszy. Pielęgnuj króciutkie
chwile ciszy, które są podczas Mszy 
świętej. Ale zachęcam Cię - przychodź
wcześniej do świątyni, zostawaj
dłuższą chwilę po Mszy świętej,
odwiedzaj świątynię, gdy obok niej 
przechodzisz... Jeśli zostaniesz na
Adoracji ze słowem, które powie-
dział Ci Pan – zobaczysz jak bardzo 
będziesz w Niego wierzył...

JAK WIERZYĆ? /4/

Z KATECHIZMU 
KOŚCIOŁA

„Święty Paweł poucza nas, 
że dwóch ludzi dało początek 

rodzajowi ludzkiemu: 
Adam i Chrystus”.
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1. Dzisiaj w łączniku po każdej Mszy świętej trwają zapisy na 41. Pieszą
Pielgrzymkę Diecezji Radomskiej do Częstochowy, do naszej grupy 
„Biała 11”. Zapisać się można także jutro przy kancelarii po Mszy świętej
wieczornej. Przy zapisach można zamówić intencje Mszy świętych, 
które będą sprawowane na szlaku. Prowadzone są także zapisy 
na wyjazd do Częstochowy na ostatni dzień pielgrzymki, czyli wtorek, 
13 sierpnia. Koszt wyjazdu: 40 zł.

2. Msza święta hospicyjna dziś o godz. 1430.
3. Zmiana tajemnic różańcowych dla Wspólnoty Żywego Różańca 

dziś o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny. O godz. 1720 modlitwa 
różańcowa w kościele.

4. Jutro o godz. 1720 wypominki roczne i różaniec oraz Msza święta 
za zmarłych. 

5. We wtorek, 6 sierpnia, Święto Przemienia Pańskiego. 
Msze święte o godz. 630, 800, 930 i 1800.

6. Od wtorku do czwartku, 15 sierpnia, o godz. 2030 będziemy gromadzili się
na Nabożeństwach do Matki Bożej i Apelu Jasnogórskim w duchowej 
łączności z naszymi Pielgrzymami zdążającymi na Jasną Górę. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

ZAPROSZENIE
Zapisy na pieszą pielgrzymkę 

do Częstochowy
dziś w łączniku

 po każdej Mszy świętej

Zapisy na pieszą pielgrzymkę Zapisy na pieszą pielgrzymkę 

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Uczniowie Pana są powołani do dania świadectwa 

o przynależności ewangelizującej zawsze w nowy sposób”. 


