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EWANGELIA:  Mt 13,  44-52

      Ten skarb „znalazł pewien człowiek”. Cóż z nim zrobił?
 „Ukrył go z powrotem i... sprzedał wszystko... i kupił to pole”

ze skarbem. Naszym zadaniem życiowym jest dostanie się
do nieba, Królestwa niebieskiego, czyli zdobycie skarbu. 
Gospodarzem tegoż królestwa jest Jezus. On szuka pereł
naszego życia. Daje nam największy skarb - życie i duszę.

 My o ten skarb mamy dbać. A jeżeli nie zadbamy uczciwie
 o to? Pamiętajmy, że Królestwo niebieskie podobne jest 

do „sieci zarzuconej w morze, która zagarnia różnego 
rodzaju ryby. Dobre ryby wybiera się do naczyń, a złe 
wyrzuca”. Złe ryby to te, które nie zadbały o o�arowaną 
im perłę. Bóg daje nam dzień do przeżycia, a my mamy 
uczynić z niego coś pięknego. Nasze życie ma być piękną
perłą. „Przemijanie czasu jest radością, bo zbliżamy się

do Boga. Śmierć jest perłą, którą człowiek odnajduje chyba w chwili śmierci” (ks. Jan Twardowski). 
Jezu! Dziękuję Ci za obdarzenie mnie perłą życia. Ty jesteś Jedynym Skarbem.

Adam Żak

„Królestwo niebieskie 
podobne jest do skarbu ukrytego w polu”.

17.  N IEDZIEL A Z W Y K Ł A

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Św. Ignacy z Antiochii pisze: „Jeżeli ci, którzy żyli w starym porządku rzeczy,

przyszli do nowej nadziei i nie zachowują już szabatu, 
ale obchodzą dzień Pański, dzień, w którym nasze życie powstało z martwych 

przez Chrystusa i Jego śmierć (...) - a z tej tajemnicy my otrzymaliśmy wiarę 
i w niej trwamy, abyśmy zostali uznani za uczniów Chrystusa, 

naszego jedynego Nauczyciela — to jakże moglibyśmy żyć bez Niego, 
skoro nawet Prorocy oczekiwali Go jako nauczyciela, 

gdyż byli Jego uczniami w Duchu?””.

ale obchodzą dzień Pański, dzień, w którym nasze życie powstało z martwych 
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KALENDARZ
LITURGICZNY

30 lipca 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Piotra, Ludmiły
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Krl 3,5.7-12
PSALM 119,57.72.76-77.127-128.129-130
2. czytanie: Rz 8,28-30
EWANGELIA: Mt 13,44-52

31 lipca 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Lubomira, Ignacego, Heleny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 32,15-24.30-34
PSALM 106,19-20.21-22.23
EWANGELIA: Mt 13,31-35

1 sierpnia 2017r. – WTOREK
Imieniny: Justyny, Piotra, Nadii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 33,7-11.34,5b-9.28
PSALM 103,6-7.8-9.10-11.12-13
EWANGELIA: Mt 13,36-43

2 sierpnia 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Stefana, Gustawa, Kariny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 34,29-35
PSALM 99,5.6.7.9
EWANGELIA: Mt 13,44-46

3 sierpnia 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Augustyna, Nikodema, Lidii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 40,16-21.34-38
PSALM 84,3.4.5-6a.8a.11
EWANGELIA: Mt 13,47-53

4 sierpnia 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Jana, Dominiki
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Kpł 23,1.4-11.15-16.27.34b-37
PSALM 81,3-4.5-6ab.10-11ab
EWANGELIA: Mt 13,54-58.1

5 sierpnia 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Marii, Emila, Oswalda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Kpł 25,1.8-17
PSALM 67,2-3.5.7-8
EWANGELIA: Mt 14,1-12

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj w łączniku po każdej Mszy świętej trwają zapisy na pieszą 

pielgrzymkę do Częstochowy do naszej grupy „Biała 11”. Zapisać się można
także w piątek i sobotę po wieczornej Mszy świętej przy kancelarii. 
Przy zapisach można zamówić intencje Mszy świętych, które będą 
sprawowane na szlaku. Podobnie jak w poprzednich latach można 
podarować Pielgrzymom wodę do picia, którą można zostawiać 
w kancelarii para�alnej. Za wszystkich Darczyńców Pątnicy będą modlić się 
w czasie pielgrzymki. Dzisiaj po każdej Mszy świętej są zbierane o�ary 
do puszek na potrzeby pielgrzymki. Za każdy dar serca składamy 
serdeczne „Bóg zapłać”. Zapisy na wyjazd do Częstochowy na ostatni 
dzień pielgrzymki, czyli 13 sierpnia, dziś po każdej Mszy świętej 
w łączniku. Koszt: 40 zł.

2. Grupa „Biała 11” potrzebuje wykwali�kowanych osób do służb medycznych:
pielęgniarek, ratowników medycznych, studentów medycyny. 
Chętni mogą zgłaszać się w zakrystii lub kancelarii para�alnej.

3. Zapraszamy dziś na godz. 1720 na Nabożeństwo do Najdroższej Krwi Chrystusa.

4. We wtorek, 1 sierpnia, przypada 73. rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego. W naszych modlitwach pamiętajmy o obrońcach 
naszej Ojczyzny. 

5. W środę, 2 sierpnia przypada wspomnienie Matki Bożej Anielskiej. 
Tego dnia można uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie 
świątyni i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę Boga” na intencje 
Ojca Świętego Franciszka.

6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W I czwartek Nabożeństwo o nowe i święte powołania kapłańskie 
i zakonne o godz. 1730. Następnie Msza święta w tej intencji. 

7. W I piątek spowiedź święta podczas porannych Mszy świętych 
i od godz. 1720. Po Mszy świętej o godz. 800 rozpocznie się całodzienna 
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończy się ona przed Mszą 
świętą wieczorną.

8. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP 
o godz. 1700.

9. W przyszłą niedzielę, 6 sierpnia, o godz. 1430 Msza św. hospicyjna. 

10. W przyszłą niedzielę o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny zmiana 
tajemnic różańcowych dla Kół Żywego Różańca.

11. Od przyszłej niedzieli, 6 sierpnia, do wtorku, 15 sierpnia, zwyczajem
lat ubiegłych, będziemy gromadzili się o godz. 2030 w naszej świątyni 
na Nabożeństwach w łączności z Pielgrzymami podążającymi 
na Jasną Górę. Modlitwę będziemy kończyli Apelem Jasnogórskim.

„Mechanizmy aktualnej ekonomii
sprzyjają nadmiernej 

konsumpcji, ale okazuje się, 
że nieokiełznany konsumizm, 

połączony z nierównością 
społeczną podwójnie niszczy 

tkankę społeczną”.

POSŁUCHAJ 
PAPIEŻA 

FRANCISZKA

Dwaj mężczyźni siedzą w pubie:
- Co powiesz żonie, kiedy wrócisz do domu?
- Ja mam z nią krótką rozmowę. Mówię: „Dobry wieczór!” 
   i zaczynam słuchać...

UŚMIECHNIJ  S IĘ


