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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

     Tym ogniem jest Ewangelia, słowo. Jezus przyszedł, aby
przynieść wiarę, która musi zamienić się w pożar. Kiedy wiara
staje się czymś innym, Chrystusowe – „jakże pragnę, aby już
zapłonął” – zostaje  zawiedzione. Wiara zakłóca spokój, zagraża
publicznemu i rodzinnemu spokojowi, wywołuje podziały i głębokie
rozdarcia. „W jednym domu pięciu poróżni się między sobą...
ojciec z synem, a syn z ojcem; matka z córką... teściowa z synową”.
Chrystus wie, że głoszona przez Niego Ewangelia napotka opór sił
tego świata. On sam będzie tego o�arą. „Chrzest (męczeństwo) 
mam przyjąć i jakże jestem udręczony, aż się to wypełni”. Zatem 
męczeństwo okazuje się nieuniknione. Wielka pasja prowadzi 
do Pasji, czyli męki. Ten, kto czyni z pasją, kiedyś przejdzie swoją
paschę. Wierzący nie powinien tracić ducha. Powinien przede 

wszystkim wyrwać się z więzi grzechu, przezwyciężyć nieuniknione próby, pokusy. Nie może ustępować 
w trudnościach, ma się pozbyć różnych ciężarów, z wyjątkiem ciężaru krzyża. Pamiętajmy, że Eucharystia to 
trwanie pod krzyżem, z którego wypływa Jezusowy ogień. Panie, pozwól, abym nie gasił rzuconego przez Ciebie
ognia na ziemię. Adam Żak
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20. NIEDZIELA ZWYKŁA 

EWANGELIA: Łk 12, 49-53

„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię”. 

Człowiek jest słaby. Nasze ciało jest słabe. Ileż to 
razy mamy fajne plany i pomysły, a jakoś nie chce się 
ich wprowadzać w życie...

Czasem przyjdzie niespodziewane zniechęcenie,
zmęczenie...

I to jest piękne w naszej wierze katolickiej, że Bóg 
kocha nas zawsze. I szczególnie chce być z nami, gdy 
przeżywamy trudności. 

Pamiętaj o tym!
Pamiętaj o spowiedzi świętej. To sakrament, który

nas podnosi. Kochać to znaczy powstawać.
Jeśli będziesz spowiadał się szczerze – przyjdzie taka

spowiedź, że już nie będzie tego grzechu, z którym 
się może zmagasz przez dziesięciolecia. 

A Bóg się bardzo cieszy, że walczysz. Że nigdy nie
zgadzasz się na zło. Że nie nazywasz normą tego, co 
jest grzechem.

Ciąg dalszy może nastąpi...

JAK WIERZYĆ? /6/

fp

„Zgromadzenie niedzielne zobowiązuje do wewnętrznego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, 
co dokonuje się jakby pośrednio przez odmawianie „Credo”, 

a co Liturgia przewiduje normalnie podczas celebracji Wigilii Paschalnej 
oraz kiedy chrzest jest udzielany w czasie Mszy świętej”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Cały człowiek jest chciany przez Boga”
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18 sierpnia 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Bogusławy, Bronisława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 38,4-6.8-10
PSALM 40, 2-3. 4. 18
2. czytanie: Hbr 12,1-4
EWANGELIA: Łk 12,49-53

19 sierpnia 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Bolesława, Juliana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Sdz 2,11-19
PSALM 106, 34-35. 36-37. 39-40. 43ab i 44
EWANGELIA: Mt 19,16-22

20 sierpnia 2019r. – WTOREK
Imieniny: Samuela, Sobiesława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Sdz 6,11-24a
PSALM 85, 9. 11-12. 13-14
EWANGELIA: Mt 19,23-30

21 sierpnia 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Franciszka, Joanny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Sdz 9,6-15
PSALM 21, 2-3. 4-5. 6-7
EWANGELIA: Mt 20,1-16

22 sierpnia 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Cezarego, Tymoteusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 9,1-3,5-6
PSALM 113,1-8
EWANGELIA: Łk 1,26-38

23 sierpnia 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Filipa, Laurentego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rt 1,1.3-6.14b-16.22
PSALM 146, 5-6b. 6c-7. 8-9a. 9b-10
EWANGELIA: Mt 22,34-40

24 sierpnia 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Bartłomieja, Joanny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 21,9b-14
PSALM 145,10-11.12-13ab.17-18
EWANGELIA: J 1,45-51

KALENDARZ
LITURGICZNY
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1. W przyszłą niedzielę, 25 sierpnia, po raz ostatni w te wakacje
odprawimy Mszę świętą o godz. 2000.

OGŁOSZENIE DUSZPASTERSKIE

Pewien młody człowiek, uczest-
niczący w biegu przez pustynię, zagubił
się pomiędzy niezliczonymi wydmami
i skałami. Nie mógł odnaleźć właści-
wego kierunku. Jednak nie upadł 
na duchu, lecz z odwagą podjął  
wędrówkę. Po kilku godzinach błądze-
nia słońce i upał zaczęły mu dokuczać.
Siły go opuściły. Osłabiony wsparł się
na skałach obok skrzyżowania trzech
szlaków, które znikały w oddali. 

„Wody!” - zaczął szeptać ochryple.
Przejeżdżał tam znany ze swych do-
świadczeń lekarz. Zmierzył chłopca
wzrokiem i powiedział: „Młodzieńcze
pamiętaj, że twój organizm potrze-
buje dziennie przynajmniej dwóch 
litrów wody. Najważniejsza jest woda,
a nie jakieś świństwa, które wy pijecie”.

Przejeżdżał naukowiec, który przy-
stanął i z satysfakcją wyjaśnił właści-
wości H2O oraz cud, dzięki któremu
atomy łącząc się z sobą tworzą trzeci,
bardzo użyteczny element. 

Jedną ze ścieżek przejeżdżał ksiądz
i powiedział chłopcu kazanie. Wyja-
śnił mu, że jego pragnienie wody
jest całkiem słuszne i zrozumiałe

oraz zaproponował, by w oparciu 
o to doświadczenie pomyślał również 
o pragnieniu wyższych rzeczy. 

Przejeżdżał również pijak, który
pokazał butelkę wódki i kpiąco 
powiedział, że to coś bardziej war-
tościowego od wody. 

Wszyscy przejechali i oddalili się
w swych pojazdach, wznosząc w 
powietrze tumany kurzu. Młodzieniec
pozostał na swoim miejscu, na roz-
drożu, leżąc na piasku i prosząc coraz
cichszym głosem: „Wody!”. 

Drogi Ameryki Południowej prze-
rywają pryzmy kamieni, zwane „cefe-
rinos”. Na każdej z tych pryzm znajduje
się butelka z wodą. Butelki z wodą 
zostawiają kierowcy ciężarówek, na 
pamiątkę pewnej historii. Niegdyś
na jednej z tych równin zbłądziła
matka z maleńkim dzieckiem. Dziecko
umierało z pragnienia, więc matka 
nakarmiła go własną krwią. Znalazł 
ich kierowca ciężarówki. Uratował 
dziecko, matka już nie żyła. 

Czy jest ktoś, kto buduje „ceferinos”
na drogach młodzieży naszych czasów?

MŁODZI

opowiadanie Bruno Ferrero
opr. Bartek Paduch

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Światowość duchowa, kryjąca się za pozorami religijności, 

a nawet miłości Kościoła, 
polega na szukaniu chwały ludzkiej 

i osobistych korzyści zamiast chwały Pana”.

„Aniele Boży, wyproś mi światło wiary dla moich oczu, 
żeby zwiastowały innym miłość Bożą; 

moc wiary dla moich słów, żeby zdobywały serca ludzi dla Boga; 
moc wiary dla moich rąk, 

żeby moja praca była dla mnie i dla innych błogosławieństwem”.


