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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

        .     „Jezus zaczął tłumaczyć uczniom, że musi iść do Jerozolimy”
i co Go tam czeka. Perspektywa niezbyt ciekawa. W Jerozolimie
zostanie zabity. A co czeka tam uczniów? Pewnie też nic dobrego.
Dlatego Piotr „stanowczo Go upomniał: Niech Cię Bóg broni! 
Panie na pewno się to Tobie nie przydarzy”. Uczniowie jeszcze 
nie rozumieją misji Jezusa. Jak to będzie bez Mistrza? Czy nas

 też czeka krzyż? Wypowiedź Piotra jest wypowiedzią wszystkich
uczniów. Nie wiedzą, dlaczego Jezus musi być ukrzyżowany. 
Zapewnienie, że „trzeciego dnia zmartwychwstanie”, jest dla nich
niepojęte. Trzeba umrzeć, aby zmartwychwstać? Postawa Piotra
jest sprzeciwieniem się woli Ojca. Jezus nazywa go „szatanem”, 
który nieświadomie próbuje oddzielić Jezusa od Ojca. Czynił to

 Szatan, kusząc Jezusa po pobycie na pustyni. „Przeszkadzasz Mi,
bo nie myślisz po Bożemu”, nie znasz woli Ojca. Jednak nie odrzuca Piotra, ale nakazuje mu: idź za Mną, słuchaj
Mnie, nie wyprzedzaj faktów, poznaj wolę Ojca. Ile razy wybiegam przed Jezusa, chcąc realizować swoją wolę? 
Jak mają się zachować w tej sytuacji uczniowie? Jest na to rada. „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się wyrzeknie
samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje”. Trzeba cierpliwie i z pokorą nieść krzyż wła-
snego życia. Każdy człowiek posiada nieśmiertelną duszę i ciało, które zniszczeje po śmierci. W takim razie
ważniejsza jest dusza i trzeba o nią dbać, „bo kto chce ocalić swoje życie, straci je”. Jezus zapowiada jedno-
cześnie sąd, na którym „odpłaci każdemu zgodnie z jego postępowaniem”. Zachowajmy właściwą kolejność 
naszego życia. Krzyż, śmierć i zmartwychwstanie. Jezu! Daj mi rozeznać wolę Ojca, abym podczas Twego 
przyjścia na sąd, otrzymał od Ciebie wieniec chwały. Adam Żak
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22. NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA: Mt 16, 21–27

„Syn Człowieczy przybędzie (...) 
w blasku chwały swojego Ojca”.

Po wakacyjnych miesiącach zaczy-
namy nowy rok szkolny. Jak będzie 
wyglądać szkoła 2020/2021?

Z powodu koronawirusa, to o czym
się mówi i się pisze w mediach nie do
końca jest wiarygodne i jest wyjąt-
kowo nieprzewidywalne. Musimy
używać własnego rozumu. Jednak nie
wciskajmy innym na siłę własnych 
przemyśleń. Każdy Polak jest po trosze
lekarzem, sędzią, psychologiem, itd.
Tylko z miłosierdziem i pokorą nie 
zawsze nam po drodze. 

Jak będzie wyglądać szkoła w tym

roku? Sprawę należy przemodlić.
Wszyscy „padnijmy na kolana, uczcij-
my niebios Pana”, wszak chodzi
o przyszłość naszych dzieci. 

Nie takie to sto lat temu, kiedy
naukę w szkole rozpoczynało się 
i kończyło modlitwą. W latach, kiedy
ja byłam dziewczynką [halo, halo, 
widzę uśmiechy] bardzo gorliwie
podchodzono do kwestii wiary. 
Uczniowie modlili się razem z nauczy-
cielami przed rozpoczęciem i po
zakończeniu każdej lekcji.  

Zapewne w tym roku każdy uczeń

będzie siedzieć oddalony o metr
od siebie. Zaproś, Młody Człowieku,
Chrystusa na to puste miejsce. ON 
i tak jest z Tobą, ale miło MU będzie, 
jak GO zaprosisz: „Boże, wiem, że
muszę się uczyć i zdobywać wiedzę,
ale też wiem, że potrzebuję mądrości,
a tylko Ty możesz mnie nią obda-
rzyć. Proszę, abym umiał dobrze
korzystać z Twoich darów. To Ty mi 
dajesz kochanych ludzi i wspaniałe
rzeczy. Piękny jest nasz świat – spraw,
bym żył w nim mądrze i roztropnie. 
Niech nie opuszcza mnie Twoja 
mądrość i Twoja miłość”.

Z PANEM BOGIEM W SZKOLNEJ ŁAWCE

Jadwiga Kulik
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30 sierpnia 2020r. - NIEDZIELA
Imieniny: Róży, Szczęsnego 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 20,7–9 
PSALM: 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9
2. czytanie: Rz 12,1–2
EWANGELIA: Mt 16,21–27

31 sierpnia 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Bohdana, Pauliny  
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 2,1-5
PSALM: 119, 97-98. 99-100. 101-102
EWANGELIA: Łk 4,16-30

1 września 2020r. – WTOREK
Imieniny: Jana, Bronisława 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 2,10b-16
PSALM: 145, 8-9. 10-11. 12-13. 14 i 17
EWANGELIA: Łk 4,31-37

2 września 2020r. - ŚRODA
Imieniny: Bohdana, Czesława 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 3,1-9
PSALM 33, 12-13. 14-15. 20-21
EWANGELIA: Łk 4,38-44

3 września 2020r. – CZWARTEK
Imieniny: Cezarego, Małgorzaty 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 3,18-23
PSALM 24, 1b-2. 3-4b. 5-6
EWANGELIA: Łk 5,1-11

4 września 2020r. – PIĄTEK
Imieniny: Lilianny, Róży 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 4,1-5
PSALM 37, 3-4. 5-6. 27-28b. 39-40 
EWANGELIA: Łk 5,33

5 września 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Doroty, Justyny 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 4,6-15
PSALM 145, 17-18. 19-20. 21
EWANGELIA: Łk 6,1-5

1. Serdecznie witamy w naszej para� i nową Siostrę Zakrystiankę 
– s. Barbarę Jadwigę Maleszewską CR, która przybyła do nas 
z Domu Macierzystego Sióstr Zmartwychwstanek – z Kęt k. Oświęcimia.
Życzymy wiele Bożego błogosławieństwa i życzliwości od ludzi 
w podejmowanych obowiązkach.

2. Dziś po raz ostatni odprawimy Mszę świętą o godz. 2000.
3. Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego we wtorek o godz. 800.

Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców oraz dyrekcje, nauczycieli 
i wszystkich pracowników szkół do wspólnej modlitwy.

4. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magni� cat” zaprasza 
w środę, 2 września, na godz. 1900 na Mszę świętą o Duchu Świętym.
Jak przekazuje nam św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (Mała Arabka),
z taką Mszą świętą wiąże się wiele łask zarówno dla kapłana 
jak i dla wiernych szukających Bożego światła.

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W czwartek Nabożeństwo o nowe święte powołania kapłańskie 
i zakonne o godz. 1730.

6. W I piątek spowiedź podczas porannych Mszy świętych oraz od godz. 1730.
Spowiedź dla dzieci od godz. 1615; o godz. 1645 Msza święta dla nich.
O godz. 1500 w kaplicy Świętej Rodziny – jak w każdy piątek – Msza święta
i Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Adoracja Najświętszego 
Sakramentu w godz. 830 – 2100. Do chorych kapłani udadzą się 
po porannych Mszach świętych. 

7. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi 
o godz. 1700.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

PROGRAM ADORACJI 
W I PIĄTEK    WRZEŚNIAW I PIĄTEK W I PIĄTEK    WRZEŚNIA   WRZEŚNIA

g. 0830 cisza
g. 1030 różaniec /RRN/
g. 1100 cisza /RRN/
g. 1230 Kościół Domowy
g. 1330 Intronizacja NSPJ

g. 1500 Msza święta 
i Nabożeństwo

g. 1615 Odnowa 
w Duchu Świętym

g. 1800 Msza święta
g. 1850 cisza    

8. W przyszłą niedzielę, 6 września, o godz. 930 Uroczystość I Komunii świętej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 23.
 Osoby nie związane z tą Uroczystością prosimy o przybycie na Msze święte na inne godziny.

9. W przyszłą niedzielę, 6 września, podczas Mszy świętej o godz. 1100 poświęcenie tornistrów i przyborów 
szkolnych uczniów klas pierwszych.

10. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, o godz. 1700 zmiana tajemnic różańcowych 
dla Wspólnoty Żywego Różańca, a na godz. 1715 zapraszamy wszystkich na różaniec. 

11. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za o� ary w kwocie 7 680 zł złożone na pomoc mieszkańcom Bejrutu, 
a także za o� ary w kwocie 4 619 zł złożone na potrzeby Kościoła na Ukrainie.

12. W poniedziałek, 14 września, przy naszym kościele po raz kolejny będzie można oddać tzw. elektrośmieci.


