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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 649
26/08/2007

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej · ROK C

Ewangelia: J 2, 1 – 11 

Wtedy Matka Jego powiedzia-
ła do sług: Zróbcie wszystko 
cokolwiek Wam powie.

Kalendarz liturgiczny

26 sierpnia 2007 r. – NIEDZIELA
UropczystośćNajświętszej Maryi 
Panny Częstochowskiej
Imieniny: Marii, Sandry
LITURGIA SŁOWA:
Prz 8, 22 – 35  
Psalm 48
Ga 4,  4 – 7 
EWANGELIA: J 2, 1 – 11             

27 sierpnia 2007 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Moniki, Cezariusza
LITURGIA SŁOWA:
1 Tes 1, 1 – 5. 8b – 10 
Psalm 149
EWANGELIA: Mt 23, 13 – 22 

28 sierpnia 2007 r. – WTOREK
Imieniny: Augystyna, Patrycji
LITURGIA SŁOWA:
1 Tes 2, 1 – 8 
Psalm 139
EWANGELIA: Mt 23, 23 – 26

29 sierpnia 2007 r. – ŚRODA
Imieniny: Jana, Sabiny, Racibora
LITURGIA SŁOWA:
Jr 1, 17 – 17 
Psalm 71
EWANGELIA: Mk 6, 17 – 29            

30 sierpnia 2007 r. – CZWARTEK
Imieniny: Rebeki, Róży, Szczęsnego
LITURGIA SŁOWA:
1 Tes 3, 7 – 13 
Psalm 90
EWANGELIA: Mt 24, 42 – 51 

31 sierpnia 2007 r. – PIĄTEK
Imieniny: Rajmunda, Bohdana
LITURGIA SŁOWA:
1 Tes 4, 1 – 8 
Psalm 97
EWANGELIA: Mt 25, 1 – 13 

01 września 2007 r. – SOBOTA
Imieniny: Bronisławy, Idziego, 
Augusta
LITURGIA SŁOWA:
1 tes 4, 9 – 11 
Psalm  98
EWANGELIA: Mt 25, 14 – 30               

Bogaty człowiek często jest człowiekiem biednym, mają-
cym tylko bardzo dużo pieniędzy.

Arystoteles Onassis

MYŚL TYGODNIA:

Pod Twój płaszcz
Twój złoty płaszcz roz-

pościeraj nad nami, Twoimi 
dziećmi. Twoją matczyną ręką 
prowadź nas, Twoje dzieci, do 
wiecznego domu Ojca.

Dla zasłużonych

Tak właśnie powinno 
być: za wszystkie trudy, zno-
je, uśmiechy, łzy, zmarszczki 
chwila wytchnienia – ode-
tchnąć, zwiedzać, cieszyć się 
życiem.
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ŻYCZENIA

INFORMACJE
1. W dniu dzisiejszym, Nabożeństwo Maryjne  o godz. 17.00 
2. Kończą się wakacje . Dzisiaj po raz ostatni gromadzimy się na Mszy św. o godz. 20.00; w następną niedzielę – Msza 

św. w intencji Rodzin, w Kaplicy Św. Rodziny o godz. 16.00.
3. Przyszła niedziela – jest Pierwszą Niedzielą Miesiąca; w naszym Kościele zamiast kazania – Adoracja Najświęt-

szego Sakramentu. Również w przyszłą niedzielę będzie można złożyć indywidualne ofiary na budowę naszego 
Kościoła w Mazowszanach.

4. Z naszej Wspólnoty odchodzi ks. Marcin Grzyb. Dziękujemy Mu za rok pracy w naszej Parafii, a na nowym stano-
wisku, w Zakopanem, życzymy dużo Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Fatimskiej. Wspólnotę Sióstr 
opuszcza również Siostra Bernadeta. Za lata pracy, zwłaszcza z Najmłodszymi dziećmi – składamy serdeczne po-
dziękowania – życząc na dalsze lata, w nowym miejscu – wielu sił i opieki Zmartwychwstałego, by była wiernym 
Jego świadkiem wśród ludzi, do których została posłana.

5. W naszej Wspólnocie serdecznie witamy dwóch nowych Współbraci: Księdza Grzegorza Rawiaka i Diakona Marci-
na Sawickiego. Życzymy im obfitości Bożych łask i opieki Św. Józefa – Patrona naszej Parafii, w zadaniach, które w 
tym roku podejmą.

6. Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych ludzi na Pallotyńskie Spotkanie Młodych, które odbędzie się w Ołta-
rzewie, w dniach: 31.08. – 01. 09. Bliższych informacji udziela i zapisy przyjmuje ks. Romuald Fogiel.

7.    We wtorek 4 września po Mszy świętej o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie Rodzin Nazaretańskich.
8. Zapraszamy również na Uroczystości Koronacji Obrazu Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie – Godo-

wie. Pragniemy zorganizować wyjazd z Naszej Parafii na Uroczystą Mszę z  obrzędem Koronacji – dnia 15 września 
(to jest sobota). Zainteresowanych zapraszamy do zapisywania się na ten wyjazd w Zakrystii lub w Kancelarii 
Parafialnej; (tam też udzielamy bliższych informacji).

9. Dziewczynki z klas III-VI, z dobrym słuchem muzycznym, które chciałyby śpiewać w dziecięcej scholce, zaprasza-
my na próby śpiewu. Pierwsza próba odbędzie się 8 września b.r. o godz. 14.00 w salce parafialnej    

W 50. rocznicę ślubu Stanisławy i Stanisława
w 45. rocznicę ślubu Zofii i Jana
w 36. rocznicę ślubu Emilii i Stanisława
w 30. rocznicę ślubu Elżbiety i Marka
w 25. rocznicę ślubu Elżbiety i Jana
w 25. rocznicę ślubu Ewy i Bogdana
w 25. rocznicę ślubu Barbary i Piotra
w 18. rocznicę ślubu Grażyny i Marka
w 14. rocznicę ślubu Anny i Krzysztofa
w 13. rocznicę ślubu Izabeli i Szymona
w 12. rocznicę ślubu Iwony i Tomasza 
w 10. rocznicę ślubu Sylwii i Wojciecha
w 10. rocznicę ślubu Małgorzaty i Marcina 
w 5. rocznicę ślubu Małgorzaty i Karola
w 1. rocznicę ślubu Katarzyny i Jarosława
w 1. rocznicę ślubu Katarzyny i Tomasza
w 60. rocznicę urodzin Stanisława 
w 34. rocznicę urodzin Łukasza
w 11. rocznicę urodzin Pauliny
w 10. rocznicę urodzin Emilii
w 10. rocznicę urodzin Marka
w 9. rocznicę urodzin Jana
w 1. rocznicę urodzin Miłosza
łaski zdrowia, Bożego błogosławieństwa, 
spełnienia marzeń, darów Ducha Świętego, 
opieki Matki Najświętszej i wszelkich 
potrzebnych łask na 
każdy dzień życzy 
Redakcja

Bóg zawsze słyszy
Łk 18,1-8 
            „Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni 

modlić się i nie ustawać: W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się 
nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która 
przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. 
Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się 
nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi 
się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i 
nie zadręczała mnie. I Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sę-
dzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy 
dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powia-
dam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy 
znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”.

 Zawsze trzeba się modlić, a nie ustawać. Modlitwa to nie pacie-
rze, bo te się kończą. Modlitwa jest jak praca serca, jak oddech, jak kon-
takt dziecka z matką i matki z dzieckiem, jak kontakt z przyjacielem. Stały 
kontakt. Czynność a zarazem przestrzeń wypełniona obecnością drugiej 
osoby. Z Bogiem można przestawać nieustannie zarówno w świadomo-
ści, jak i  w podświadomości. To jest tak, jak z włączonym komputerem. 
On działa, nawet jeśli na monitorze nie ma obrazu. Wystarczy dotknięcie 
klawisza i obraz się pojawia.

 Zalecenie, jakie Jezus stawia swym uczniom, jest wymaganiem 
pozostawania w obecności z Bogiem opartej na czujności serca, wiedząc 
że przestrzeń wokół jest wypełniona Bożą rzeczywistością. Nie wolno 
przerwać połączenia z Bogiem. Trzeba być nastawionym na stałe złącze-
nie, w którym komunikacja jest możliwa w obie strony.

 Przypowieść dotyczy modlitwy prośby. Kobieta postanawia wy-
prosić interwencję u sędziego. Wytrwałość i upór, z jakim prosi, zostają 
nagrodzone. Sędzia bierze ją w obronę, mimo że do sprawiedliwych nie 
należy. Upór w zanoszeniu prośby jest tu zasadniczą prawdą przekazaną 
przez Jezusa. Ten przykład mówi o Bogu, który słysząc upartą, czyli wy-
trwałą prośbę, też odpowie.

ks. Edward Staniek


