mojaparafia24.pl

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 1376
18/07/2021

16. NIEDZIELA ZWYKŁA
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EWANGELIA: Mk 6, 30-34

„Idźcie sami na miejsce odludne
i trochę odpocznijcie”.

Uczniowie wracają do Jezusa po wypełnieniu
powierzonej im misji. Są zmęczeni. Dostrzega to Jezus
i prosi, aby udali się „na miejsce odludne i trochę
odpoczęli”. „Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne”. Jesteśmy w podobnej sytuacji. Staramy się
wypełniać wszystkie nasze obowiązki. Jesteśmy zabiegani i zmęczeni. Widzi to Jezus i doskonale nas
rozumie – „trochę odpocznijcie”. Odpoczynek to wyciszenie się, pozostawienie na pewien czas wykonywanych zajęć i wsłuchanie się w słowa Jezusa. Był
też zmęczony. Jednak widząc „wielki tłum” ludzi,
którzy „przybyli tam pieszo ze wszystkich miast, ulitował się nad nimi (...) i długo ich nauczał”. Miłość do człowieka nie pozwala Jezusowi (choćby na chwilę) na przestanie nauczania. Do tego zmusza Go troska o zbawienie
ludzi, którzy są „jak owce nie mające pasterza”. Rozważmy dwa aspekty odpoczynku - fizyczny i duchowy,
wewnętrzny. Do pierwszego wzywa Jezus. Do drugiego - nie. Dusza nie może odpoczywać w drodze do zbawienia. Popatrzmy ile czasu poświęcamy wykonywaniu naszych obowiązków, a ile wyciszeniu, modlitwie. Co
ważniejsze - ciało czy dusza? Całkowity odpoczynek będzie nam towarzyszył po śmierci. Tylko czy będzie on
odpoczynkiem w „towarzystwie” Jezusa, czy nie? Zależy to od nas. Jezus niestrudzenie naucza nas cały czas.
Bądźmy przy Nim. Panie mój! Chcę się wyciszyć i być przy Tobie. Nie chcę uczynić wakacji dla pracy nad swoim
zbawieniem.
Adam Żak

ŻYCZENIA

Kochana Siostro Mario Magdaleno!
W dniu imienin życzymy Siostrze
wytrwałości w wierze
i pogody ducha czerpanej z miłości do naszego Pana,
a także zdrowia i Światła tak jasnego,
aby żadna ciemność nie przyćmiła
blasku obranej przez Siostrę drogi umiłowania Pana Jezusa.
Niech Bóg Jedyny prowadzi Siostrę każdego dnia!
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KALENDARZ
LITURGICZNY

IV TYDZIEŃ PSAŁTERZA
18 lipca 2021r. - NIEDZIELA
Imieniny: Erwina, Kamila
1. czytanie: Jr 23, 1-6
PSALM 23, 1b-3a. 3b-4. 5. 6
2. czytanie: Ef 2, 13-18
EWANGELIA: Mk 6, 30-34
19 lipca 2021r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Szymona, Wincentego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 1, 8-14. 22
PSALM 124, 1b-3. 4-6. 7-8
EWANGELIA: Mt 10, 34 – 11, 1
20 lipca 2021r. - WTOREK
Imieniny: Czesława, Małgorzaty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 14, 21 – 15, 1
PSALM Wj 15, 8-9. 10 i 12. 17
EWANGELIA: Mt 12, 46-50
21 lipca 2021r. – ŚRODA
Imieniny: Pauliny, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 16, 1-5. 9-15
PSALM 78, 18-19. 23-24. 25-26. 27-28
EWANGELIA: Mt 13, 1-9
22 lipca 2021r. – CZWARTEK
Imieniny: Milenii, Magdaleny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Pnp 8, 6-7
PSALM 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9
EWANGELIA: J 20, 1. 11-18
23 lipca 2021r. – PIĄTEK
Imieniny: Bogny, Żelisława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ga 2, 19-20
PSALM 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11
EWANGELIA: J 15, 1-8
24 lipca 2021r. - SOBOTA
Imieniny: Kingi, Krystyny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 24, 3-8
PSALM 50, 1b-2. 5-6. 14-15
EWANGELIA: Mt 13, 24-30

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Jutro 19. dzień miesiąca. Zapraszamy do naszego kościoła stacyjnego,
przede wszystkim mężczyzn, na Nabożeństwo do św. Józefa o godz. 1730.
2. W przyszłą niedzielę, 25 lipca, jest Dzień św. Krzysztofa, Patrona
kierowców. Błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów
będzie po Mszach świętych o godz. 930, 1100 i 2000.
3. W przyszłą niedzielę, 4. niedzielę lipca, decyzją Ojca Świętego
Franciszka, będziemy obchodzili po raz pierwszy w Kościele Światowy
Dzień Dziadków i Osób Starszych. Jest to związane z bliskością
Wspomnienia Dziadków Pana Jezusa – Joachima i Anny – które
wypada 26 lipca.
4. Nasza parafialna grupa pielgrzymkowa „Biała 11” poszukuje kucharza.
Osoby chętne do podjęcia tej posługi prosimy o kontakt z ks. Tomaszem.

OWOCE BOŻYCH OGRODÓW /2/
Kiedy sięgamy po Pismo Święte,
może pojawić się trudność w odniesieniu czytanych tekstów do obecnych czasów i do naszego życia.
Zwłaszcza, jeśli są to fragmenty Starego Testamentu. Spróbujmy zmierzyć się z tym problemem i spójrzmy
na pierwszy z biblijnych ogrodów
i na jego duchowe owoce.
Eden... Z czym, Drogi Czytelniku,
kojarzy Ci się ten ogród? Szczęście,
świętość, nieśmiertelność. Wszystko
się zgadza. Dziś jednak często nie
wierzymy w szczęście, nieśmiertelność łączymy z filmami science fiction,
a o świętości myślimy w kontekście
złotych aureoli i obrazków w ramkach.
Jakich więc rajskich owoców wypatruje człowiek XXI wieku? Pozwól,
że zwrócę uwagę tylko na jeden
z nich: Bliskość.
To, że nosisz w sobie tęsknotę,

nie jest Twoją wadą czy słabością.
Bóg chciał, żebyśmy potrzebowali
się wzajemnie. Nie musisz być samowystarczalny. Adam mógł w Ewie
odnaleźć swoje „drugie ja” - jakby
lustro, które pomagało mu zrozumieć siebie...
Dużo o rajskiej bliskości mówi też
chwila po grzechu. Bóg, szukając
Adama, pokazuje, że sam tęskni
za człowiekiem. Przecież wiedział,
że zbratał się on ze złem, którego
Bóg nienawidzi. Wiedział, a jednak
człowieka szukał. Tęsknił za bliskością ukochanej osoby. Jeśli więc
w Twoich oczach pojawiają się łzy,
bo ktoś odszedł albo zbłądził, nie
wstydź się ich przed sobą. Pomyśl,
że masz udział w płaczu Boga, który
zachwycił się czyjąś bliskością, a potem ją stracił. I niech Twoje łzy tęsknoty oczyszczą drogę ku ponownej
bliskości - tej, którą jest większa niż
grzech i śmierć.
ms

PAPIEŻ FRANCISZEK O ŚWIĘTYM JÓZEFIE

„Przyjście Jezusa między nas jest darem Ojca,
aby każdy mógł się pojednać z rzeczywistością swojej historii,
nawet jeśli jej do końca nie rozumie. Podobnie, jak Bóg powiedział do naszego Świętego:
„Józefie, synu Dawida, nie bój się”, zdaje się powtarzać także i nam: „Nie lękajcie się!”.
Musimy odłożyć na bok nasz gniew i rozczarowanie, a uczynić miejsce,
bez żadnej światowej rezygnacji, ale z męstwem pełnym nadziei, na to, czego nie wybraliśmy,
a jednak istnieje. Akceptacja życia w ten sposób wprowadza nas w ukryty sens”.
Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparaﬁa@gmail.com, mojaparaﬁa24.pl Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Jadwiga Kulik,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

2 | Moja Parafia

