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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

       Pierwsza i druga przypowieść nie wymagają objaśnienia, 
są zrozumiałe. Królestwo niebieskie to skarb. Aby go zdobyć, 
należy poświęcić wszystko, jak uczynił to ów kupiec. Nad trzecią
przypowieścią trzeba się zastanowić. Królestwo niebieskie to 
„sieć zarzucona w morze, która zagarnia różnego rodzaju ryby”. 
Znajdują się tam dobre i złe. Zrozumiałe jest, że złe idą precz, 
wyrzuca się je. Pożytek mamy z ryb dobrych. Podobnie jak w 
przypowieści o siewcy - tam gleba, tu ryby - to my. Słowo Boże 
przyjęte i realizowane w życiu, to ryby dobre. Złe - wiadomo.
Bóg siewcą, tu - „rybakiem”, który zarzuca sieć. Czas zarzucania
sieci - żniwa, gdzie oddziela się chwast od pszenicy i ryby dobre
od złych. Tego oddzielenia dobrego od złego dokonują aniołowie,
którzy uczynią to „przy końcu świata”. Gdzie zostaną wyrzucone
złe ryby? „Aniołowie oddzielą złych od sprawiedliwych i wrzucą
ich do rozpalonego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.
Chyba nikt nie chce tam tra�ć. Bądźmy zatem dobrymi „rybami”.
Te umiłował Bóg i oddając za nie życie, wydobył z głębi grzechu.

My dla Boga jesteśmy drogocennymi perłami i dobrymi rybami, a Bóg dla nas skarbem, dla którego warto 
poświęcić życie. Otrzymaliśmy wolną wolę i od nas zależy wybór. Jezu! Pomóż w zdobyciu Ciebie jako skarbu 
mojego życia. Obym znalazł się wśród dobrych „ryb”. Adam Żak
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17. NIEDZIELA ZWYKŁA

„Królestwo niebieskie 
podobne jest do...”.

EWANGELIA: Mt 13, 44-52

PIELGRZYMOWANIE „BIAŁEJ 11”
Drodzy Pielgrzymi 

i Sympatycy „Białej 11”!
W tym roku, z racji epidemii, nie

odbędzie się tradycyjna piesza piel-
grzymka na Jasną Górę. Z niektórych
para� i wyruszą małe grupy, które są
zobowiązane do zachowania wszyst-
kich przepisów władz państwowych
i zaleceń sanitarnych. Osoby te po-
dejmą zazwyczaj pielgrzymowanie
sztafetowe (z noclegiem we własnych
domach) lub będą nocować tylko 
i wyłącznie w namiotach, unikając 
kontaktu z mieszkańcami mijanych
miejscowości. 

Większość para� i naszej diecezji
– w tym nasza „Biała 11” – podejmuje
pielgrzymowanie duchowe. Rozpocz-

niemy je Eucharystią w czwartek, 
6 sierpnia, o godzinie 1930. Po Mszy 
świętej będzie konferencja, Adoracja
Najświętszego Sakramentu i Apel 
Jasnogórski. W kolejne dni będziemy
się spotykać o godz. 2000 na konferen-
cji, Adoracji oraz Apelu. Wyjątkiem 
będzie niedziela, 9 sierpnia, kiedy 
spotkamy się o 1930 na konferencji,
a o godz. 2000 będziemy sprawowali
Mszę świętą. W czwartek, 13 sierpnia,
na zakończenie naszych rekolekcji,
odbędziemy pielgrzymkę autokarową
na Jasną Górę. Koszt wyjazdu: 45 zł.
Zapisy: w tygodniu w kancelarii pa-
ra� alnej, a w niedzielę w zakrystii. 

Pielgrzymka duchowa 
„Białej 11”:

czwartek, 6 sierpnia, godz. 1930:
Msza święta, konferencja, 

Adoracja i Apel
piątek, 7 sierpnia, godz. 2000: 
konferencja, Adoracja i Apel

sobota, 8 sierpnia, godz. 2000: 
konferencja, Adoracja i Apel

niedziela, 9 sierpnia, godz. 1930:
konferencja, Msza święta i Apel

poniedziałek, 10 sierpnia, godz. 2000:
konferencja, Adoracja i Apel

wtorek, 11 sierpnia, godz. 2000:
konferencja, Adoracja i Apel
środa, 12 sierpnia, godz. 2000: 
konferencja, Adoracja i Apel

czwartek, 13 sierpnia: 
autokarowa pielgrzymka 

na Jasną Górę „Biała 11” 
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26 lipca 2020r. - NIEDZIELA
Imieniny: Anny, Mirosławy 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Krl 3,5.7–12
PSALM: 119, 57 i 72. 76-77. 127-130
2. czytanie: Rz 8,28–30
EWANGELIA: Mt 13,44-52

27 lipca 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Julii, Natalii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 13,1-11
PSALM: 32, 18-19. 20. 21
EWANGELIA: Mt 13,31-35

28 lipca 2020r. – WTOREK
Imieniny: Marceli, Wiktora 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 14,17-22
PSALM: 79, 5 i 8. 9. 11 i 13
EWANGELIA: Mt 13,36-43

29 lipca 2020r. - ŚRODA
Imieniny: Marii, Marty 
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 2020r. – CZWARTEK
Imieniny: Julity, Maryny 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 18,1-6
PSALM 146, 1b-2. 3-4. 5-6b
EWANGELIA: Mt 13,47-53

31 lipca 2020r. – PIĄTEK
Imieniny: Heleny, Ignacego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 26,1-9
PSALM 69, 5. 8-10. 14
EWANGELIA: Mt 13,54-58

1 sierpnia 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Konrada, Piotra 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 26,11-16.24
PSALM 69, 15-16. 30-31. 33-34
EWANGELIA: Mt 14,1-12

1. W najbliższą sobotę, 1 sierpnia, przypada 76. rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego. W naszych modlitwach pamiętajmy 
o obrońcach naszej Ojczyzny.  

2. W I sobotę miesiąca wyjątkowo nie będzie Nabożeństwa 
wynagradzającego Niepokalanemu Sercu NMP.

3. W przyszłą niedzielę, 2 sierpnia, o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, 
o godz. 1700 spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca, a na godz. 1715

zapraszamy wszystkich na różaniec. 

4. 6 sierpnia wyruszy 42. Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej 
do Częstochowy. Z racji stanu epidemii, nasza „Biała 11” 
podejmie pielgrzymowanie duchowe. Rozpoczniemy je Eucharystią 
w czwartek, 6 sierpnia, o godzinie 1930. Po Mszy świętej będzie 
konferencja, Adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski.
W kolejne dni będziemy się spotykać o godz. 2000 na konferencji, 
Adoracji oraz Apelu. Wyjątkiem będzie niedziela, 9 sierpnia, 
kiedy spotkamy się o 1930 na konferencji, a o godz. 2000 będziemy 
sprawowali Mszę świętą. W czwartek, 13 sierpnia, na zakończenie 
naszych rekolekcji, planowana jest pielgrzymka autokarowa 
na Jasną Górę. Koszt wyjazdu: 45 zł. Zapisy: w tygodniu 
w kancelarii para� alnej, a w niedzielę w zakrystii.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

MORZE PONURE, JAK MÓJ NASTRÓJ...
To był ostatni dzień mojego waka-

cyjnego pobytu nad morzem. Tego 
dnia Bałtyk był jakiś ponury, niedostęp-
ny, wzburzony... Stałam nad brzegiem
wyczerpana emocjonalne. Plecak
uczuć stawał się coraz cięższy...

Rozmyślałam, jak bardzo życie
ludzkie jest podobne do tego wzbu-
rzonego morza...

Widziałam rybaków, jak o Wschodzie
Słońca wypływali w swych zdezelo-
wanych kutrach na połów ryb. To ich
jedyne źródło utrzymania. To ich
chleb powszedni. Ilu z nich czyniło 
wyrzut Mistrzowi: „Mistrzu, całą noc
pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili”.
Ilu z nich pochłonęło morze? Ilu
wołało: „Panie ratuj, bo toniemy”. 

Rozszalały się moje myśli ponure,
wzburzone, jak morze tego poranka. 

Ile marzeń, ile piękna, tonie w kipieli
ludzkiego życia... Z braku zrozumie-
nia, z samotności, z braku miłości?

Szukałam horyzontu, jakiegoś 

punktu zaczepienia, aby zrozumieć,
dlaczego ludzie nawzajem się  ranią?
Rozmyślałam o przemijaniu... 

W zadumie przyszła mi do głowy
myśl, że dzieła Pana NIE PRZEMIJAJĄ!
Są nieskończone. ON jest NIESKOŃ-
CZONOŚCIĄ. Jest horyzontem, którego
tak uparcie dnia tego szukałam. Jest
oceanem miłosierdzia, źródłem mojej
siły i pokoju. 

W swym zatroskaniu nie zauważy-
łam, że stałam już po kolana w wodzie.
Nie zauważyłam, jak morze coraz
bardziej wysysało mnie w siebie.
Wreszcie podniosłam głowę do góry. 

Dosyć myśli , które czynią panikę,
pustkę w sercu. Patrzę w niebo.
Słońce przebija się przez chmury.
Morze nabrało barw błękitu. Koloru 
oczu Maryi. Ufna w Jej opiekę wra-
cam do domu, gdzie czeka na mnie 
miłość. 

Dużo miłości. 

Jadwiga Kulik

Poniedziałek - piątek:
830 – 930 i 1600 – 1800

Sobota 800 - 1000

KANCELARIA 
PARAFIALNA 
W WAKACJE


