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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

     Dzisiejsza Ewangelia Łukasza wzywa „małą trzódkę” do patrzenia
przed siebie. „Nie bój się, mała trzódko... sprawcie sobie skarb niewy-
czerpany w niebie”. Nie należy przywiązywać się do bogactw
(„sprzedajcie swoje dobra i wspomóżcie potrzebujących”). Należy
wybierać to, co w życiu najistotniejsze i umieć rozróżnić, jakie są
wartości. Te „niewyczerpane wartości”, do których powinno przywią-
zywać się serce, należą do dziedziny istnienia, a nie posiadania.
Następują trzy krótkie przypowieści, których motywem przewodnim
jest wierne oczekiwanie (słudzy, którzy czekają na powrót pana; 
nagłe najście złodzieja do domu; pilny zarządca). Te trzy przypo-
wieści są jakby potępieniem stylu życia chrześcijanina zaspanego 
nieudolnego, zmęczonego i niezadowolonego. Są one zaproszeniem

do gorliwej służby, otwarcia na to, co nieprzewidzialne, bycia w ciągłej czujności. „Niech wasze biodra będą 
przepasane, a lampy zapalone”. Tak powinno wyglądać zmierzanie ku wieczności. Tym powinno być zaabsor-
bowane nasze serce. „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele powierzono, tym więcej
od niego żądać będą”. Zostaliśmy ob�cie obdarowani skarbem najdroższym, „bo spodobało się waszemu Ojcu
dać wam królestwo”. Co my czynimy z takim skarbem? Czy nie ograniczamy się tylko do jego przechowywania
lub nieświadomie tracimy go? Jakie jest nasze oczekiwanie na przyjście Pana? Nie przegapmy momentu przybycia
Gościa. Ojcze, pomóż zachować mi czujność, abym zawsze był wdzięczny za udzielony dar. Adam Żak
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19. NIEDZIELA ZWYKŁA 
EWANGELIA: Łk 12,32-48

„Bo gdzie jest wasz skarb, 
tam będzie też wasze serce”. 

1. Dzisiaj na godz. 2030 zapraszamy na Nabożeństwo i Apel Jasnogórski w duchowej łączności 
z naszymi Pielgrzymami, którzy we wtorek dotrą na Jasną Górę. Nabożeństwa te będą codziennie 
do czwartku o godz. 2030. 

2. We wtorek, 13 sierpnia, Nabożeństwo fatimskie dla chorych, starszych i samotnych. 
Od godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi, o godz. 900 Msza święta i Adoracja.

3. W czwartek, 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze święte tego dnia – tak jak w każdą 
wakacyjną niedzielę. Podczas każdej Mszy świętej poświęcenie ziół i kwiatów. Podczas Mszy św. o godz. 2000

wraz z Pielgrzymami „Białej 11” będziemy dziękować za dar 41. Pieszej Pielgrzymki Radomskiej na Jasną Górę.
4. W piątek, 16 sierpnia, Nabożeństwo fatimskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. O godz. 1720 odczytanie 

intencji i różaniec. Następnie Msza święta i Procesja fatimska.   

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Prawo ludzkiej solidarności i miłości, nie wykluczając bogatej różnorodności osób, 

kultur i narodów, zapewnia nas, że wszyscy ludzie są rzeczywiście braćmi”.
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11 sierpnia 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Włodzimierza, Zuzanny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Mdr 18,6-9
PSALM 33, 1 i 12. 18-19. 20 i 22
2. czytanie: Hbr 11,1-2.8-19
EWANGELIA: Łk 12,32-48

12 sierpnia 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Klary, Lecha
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Pwt 10,12-22
PSALM 147B, 12-13. 14-15. 19-20
EWANGELIA: Mt 17,22-27

13 sierpnia 2019r. – WTOREK
Imieniny: Heleny, Kasjana  
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Pwt 31,1-8
PSALM Pwt 32, 3-4a. 7. 8. 9 i 12
EWANGELIA: Mt 18,1-5.10.12-14

14 sierpnia 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Dobrowoja, Euzebiusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Mdr 3,1-9
PSALM 116 B,10-11.12-13.16-17
EWANGELIA: J 15,12-16

15 sierpnia 2019r. – CZWARTEK
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Imieniny: Marii, Stefana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab
PSALM 45,7.10-12.14-15
2. czytanie: 1 Kor 15,20-26
EWANGELIA: Łk 1,39-56

16 sierpnia 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Domarata, Joachima
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Joz 24,1-13
PSALM 136, 1b i 2a i 3. 16a i 17a i 18. 
21a i 22a i 24
EWANGELIA: Mt 19,3-12

17 sierpnia 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Anastazji, Jacka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Joz 24,14-29
PSALM 16, 1b-2a i 5. 7-8. 11
EWANGELIA: Mt 19,13-15

KALENDARZ
LITURGICZNY

III TYDZIEŃ PSAŁTERZA
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Dlaczego ja ciągle o tej świątyni? 
Bo tam często jest cisza. 
Strasznie dużo hałasów mamy 

w życiu. Nawet, jeśli w internecie
szukamy jakichś wartościowych treści
– też zazwyczaj musimy wytrwale
omijać ogrom reklam, spamu...

Słowo usłyszane w świątyni, to 
specjalnie dla Ciebie, od Niego dla
Ciebie, postaraj się zanieść tam,
gdzie spędzasz najwięcej czasu...

Nic tak nie buduje wiary, jak przy-
jaźń z przyjaciółmi Boga. Pogadaj 
z kimś o najmniejszym drobiazgu, 
którego doświadczyłeś w świątyni. 

Zawsze będziesz na wygranej 
pozycji, jeśli o tym Drobiazgu poroz-

mawiasz z dzieckiem. Dzieci całymi
sobą chłoną słowa o Bogu. Jeśli wy -
chowają się w Bożej atmosferze - 
dorastając łatwiej zawalczą o Boga, 
łatwiej odpędzą pokusy, ich wiara
w dorosłym życiu może wyjątkowo
łatwo rozkwitnąć. Boże wychowanie,
to naprawdę coś najważniejszego 
na świecie.

Swój Drobiazg postaraj się wnieść
w to, co robisz na co dzień. W swoją
pracę, swoje hobby. Łatwo ulegamy
pokusom i wybieramy zło, gdy nie 
karmimy się Bożym Słowem. Najkrót-
sze spojrzenie na „Twój Drobiazg”, 
wspomnienie o nim, da Ci siłę, by
może obejrzeć coś innego, poklikać
o czymś innym, powiedzieć coś
inaczej, zrobić coś w końcu warto-
ściowego... cdn
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FRANCISZKA
„Nie pozwólmy się okraść 

ze wspólnoty!” fp

Uroczystość Wniebowzięcia NMP,
15 sierpnia, nazywamy potocznie
Świętem Matki Bożej Zielnej.  Dzień
ten jest świętem nakazanym – mamy
 obowiązek uczestniczenia we Mszy 
świętej.

Wniebowzięcie NMP jest dogmatem
naszej wiary. Przekonanie o tym, że
Pan Jezus nie pozostawił ciała swojej
Matki na ziemi, ale je uwielbił, uczynił
podobnym do swojego ciała z chwili
zmartwychwstania i zabrał do nieba,
było powszechnie wyznawane w
Kościele. Święto to obchodzone jest
już od V-VI wieku. Formalnie dogmat
ogłoszono całkiem niedawno 
– w roku 1950. 

Opis wniebowzięcia znamy tylko
z apokryfów. W jednym z nich jest 
opowieść o śmierci i pogrzebie Maryi.
Otóż, gdy Matka Boża umarła i Apo-
stołowie złożyli ją do grobu, przybył
spóźniony Apostoł Tomasz - ten

niewierny - i chciał zobaczyć ciało
Najświętszej Maryi Panny. Gdy otwo-
rzono grób, nie było w nim ciała Maryi,
a jedynie piękne, pachnące lilie i inne
kwiaty i zioła. 

Z uroczystością Wniebowzięcia 
łączy się błogosławieństwo pól, ziół
i kwiatów. Według starej ludowej
tradycji bukiet do poświęcenia wią-
zano z siedmiu różnych ziół: rumianku,
mięty, melisy, bazylii, rozmarynu, 
lubczyku i nasturcji. 

Przyjmując błogosławieństwo
kwiatów, przypominajmy sobie słowa
pieśni: „...tam właśnie teraz rozkwitły
kwiaty: stokrotki, fiołki, kaczeńce 
i maki (...) w ich zapachu, urodzie,
jest Polska” i módlmy się mocno
– w 99. Rocznicę „Cudu nad Wisłą” 
– za bezpieczną przyszłość naszej 
Ojczyzny. 

W ZAPACHU KWIATÓW JEST POLSKA

opr. 
Jadwiga Kulik

„Lud Boży podczas niedzielnego słuchania słowa Bożego 
jest powołany do udziału w dialogu miłości przez dziękczynienie 

i uwielbienie, ale zarazem do potwierdzenia swojej wierności 
przez nieustanny wysiłek nawrócenia”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI


