
Moja Parafia | 1 

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

„Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, …”. Jezus poleca nam zwracać się do 
Boga nazywając go Ojcem, ponieważ uważa nas za synów, dzieci, które 
proszą o wszystko dla urzeczywistnienia jego królestwa. „Niech przyjdzie 
Twoje królestwo.” To królestwo obejmuje także nasze życie na ziemi. „Chleba 
powszedniego dawaj nam na każdy dzień.” Bóg słucha naszych modlitw, 
ale chce byśmy Jego - jako dzieci - też słuchali. Słuchanie w relacji Ojciec 
- dziecko, obowiązuje obie strony. Bóg wysłuchuje nas, ale nie w czasie i 
w sposób, które my wyznaczamy. Wysłuchuje nas po „swojemu”, a nie po 
„naszemu”. Modlitwa ma nas przemieniać. Mamy prosić, a nie stawiać 
warunki. Jest pewne, że „...Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy 
Go proszą.” Prośmy więc z pokorą, „a będzie nam dane.” „Kołaczcie, a otworzą 
wam” bramy królestwa Bożego.
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Adam Żak

28 lipca 2013r. - NIEDZIELA
Imieniny: Ireny, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 18, 20-32
PSALM 138, 1-8
Kol 2, 12-14
EWANGELIA: Łk 11, 1-13

29 lipca 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Św. Marty
Imieniny: Antoniego, Olgi
LITURGIA SŁOWA:
1 J 4, 7-16
PSALM 34, 2-11
EWANGELIA: J 11, 19-27 

30 lipca 2013r. – WTOREK
Imieniny: Julii, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
Wj 33, 7-11;34,5-9.28
PSALM 103, 6-13
EWANGELIA: Mt 13, 36-43

31 lipca 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Ignacego, Romana
LITURGIA SŁOWA:
Wj 34, 29-35
PSALM 99, 5-9
EWANGELIA: Mt 13, 44-46

1 sierpnia 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Jaroslawa, Justyny
LITURGIA SŁOWA:
Wj 40, 16-21. 34-38
PSALM 84, 3-4.5-6a i 8a.11
EWANGELIA: Mt 13, 47-53

2 sierpnia 2013r. – PIĄTEK 
Imieniny: Euzebiusza, Stefana
LITURGIA SŁOWA:
Kpł 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37
PSALM 81, 3-4.5-6ab.10-11ab
EWANGELIA: Mt 13, 54-58

3 sierpnia 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Lidii, Szczepana
LITURGIA SŁOWA:
Kpł 25, 1. 8-17
PSALM 67, 2-3.5 i 8 
EWANGELIA: Mt 14, 1-12

„Proście, a będzie wam dane; 
szukajcie, a znajdziecie; 

kołaczcie, a otworzą wam.”

X V I I  N I E D Z I E L A 
Z W Y K Ł A

E WA N G E L I A :  Łk 11,  1-13

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Księgi Pisma Świętego w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy. ”

„Wszystko, co piękne, jest trudne.” Poruszona prawdą tego zdania, od 
pięciu lat pielgrzymuję pieszo przed oblicze Matki Bożej na Jasnej Górze. 

Pielgrzymka, to czas głębokiej modlitwy, szczególnie za bliskich, jak 
również dziękczynienia za wszelkie otrzymane łaski i przeżyte doświad-
czenia. To również czas nauki - pokory i służby innym ludziom. W chwilach 
totalnego zmęczenia, bolących nóg ofiarowuję swój uśmiech, dobre 
słowo i pomocną dłoń bliźniemu. 

Jest to czas, gdy doświadczam tego, że Pan Bóg zatroszczy się, bym 
wytrwała... 

PÓJDŹ NA PIELGRZYMKĘ

Ciąg dalszy na 2 stronie
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Między Mszą świętą Piusa V, a Pawła VI jest sporo 
różnic. Najbardziej rzucające się w oczy to: zwrócenie 
kapłana „ad orientem”, język łaciński oraz cisza.

Cisza
Tym, co może zaskoczyć wiernego, który pierwszy raz 
uczestniczy w „starej” Liturgii, jest cisza. W dzisiejszym
świecie, tak bardzo rozkrzyczanym cisza staje się 
wartością, której deficyt odczuwany jest coraz wy-
raźniej. W ciszy człowiek może lepiej „usłyszeć Boga”. 
W ciszy może wsłuchać się w rytm swojego serca i 
dostroić go do rytmu Boga. Dlatego też w Kościele od 
zawsze przywiązywano wielką wagę do ciszy. Klasztory,
zwłaszcza kontemplacyjne, wypełnione są ciszą i 
milczeniem. To ostatnie nie jest tylko sztuką dla sztuki, 
ale metodą na słuchanie Boga.

Ciszę Kanonu, czyli Modlitwy Eucharystycznej (w „nowej” 
Mszy świętej jest ich kilka do wyboru, w „starej” - jedna, 
zwana Kanonem rzymskim) można porównać do 
ikonostasu w Liturgii prawosławnej lub zasłony na 
Święte Świętych w Świątyni Jerozolimskiej, które 
osłaniają tajemnicą to, co wymyka się ludzkiemu 
pojmowaniu. Największe wydarzenia związane z 
naszym zbawieniem dokonały się jakby przesłonięte 
woalem tajemnicy, milczenia. Nie było świadków, 
gdy Archanioł Gabriel zwiastował Maryi, że zostanie 
Matką Boga; w ciszy nocy Chrystus przyszedł na 
świat, wreszcie tylko cisza obleczona w noc mogła 
doświadczyć momentu Zmartwychwstania. To, co 
dziś jest największym cudem na ziemi – Przeistoczenie 
– przemiana chleba w Ciało, a wina w Krew Chrystusa 
w Liturgii, tej znanej od wieków, dokonuje się w ciszy.

W ŁĄCZNOŚCI Z WIEKAMI /5/

Ks. Tomasz

as

ciąg dalszy nastąpi...

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś są prowadzone zapisy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy, do naszej parafialnej Grupy

„Białej 11”. Zapisać się będzie można także w sobotę po Mszy świętej wieczornej przy kancelarii 
parafialnej oraz w przyszłym tygodniu.

2. Dziś o godz. 1530, w kaplicy Świętej Rodziny zostanie odprawiona Msza święta „trydencka”.

3. Zapraszamy dziś na Nabożeństwo na godz. 1700.

4. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W I czwartek zapraszamy na godz. 1730 
na Nabożeństwo w intencji nowych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych. O godz. 1800 Msza 
święta w tej intencji. W I piątek spowiedź dla dorosłych, młodzieży i dzieci, podczas porannych Mszy 
świętych i od godz. 1730. W I piątek zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. 
Rozpoczęcie po Mszy świętej o godz. 800, zakończenie Apelem Jasnogórskim. W I sobotę Nabożeństwo 
wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 1730.

5. W czwartek, 1 sierpnia, przypada rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W naszych modlitwach 
pamiętajmy o obrońcach naszej Ojczyzny.

6. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 zostanie odprawiona Msza święta hospicyjna.

Mimo, że czasem jeszcze długo po pielgrzymce leczę 
bolące nogi, wyruszę znów, bo wiem, że warto. Warto 
jeden tydzień w roku przeżyć inaczej, by spotkać 
Pana, Maryję i drugiego człowieka. Warto pomóc 
swoim bliskim i potrzebującym modlitwą i wyrze-
czeniem. 

Żadne słowa nie oddadzą doświadczenia bliskości 
serca Maryi, gdy po trudzie drogi przed Nią stajemy. 
To sprawia, że Jasna Góra jest miejscem, w którym są 
nasze najważniejsze sprawy życia. 

Niesamowite jest również doświadczenie służby 
ludziom na pątniczym szlaku. Tylko życie dla innych, 
pełnienie Bożej woli w naszym odkrytym powołaniu 
ma głęboki sens i daje prawdziwą radość, mimo że 
często przychodzi ona przez łzy, pot, zaciśnięte 
zęby... 

Może na pielgrzymce odkryjesz swoje powołanie? 
Poznasz, co to służba, rozmowa z Panem Bogiem...

PÓJDŹ NA PIELGRZYMKĘ  (c.d.)

MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
„Bóg może uczynić o wiele więcej niż to, o co możemy Go prosić lub co możemy sobie wyobrazić.”


