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XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

CZYTANIA LITURGICZNE

nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc
spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre
i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą
nie było i po tobie nie będzie.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA
APOSTOŁA DO RZYMIAN (Rz 8, 28-30)
Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują,
współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi,
którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych
też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu
Jego Syna, aby On był pierworodnym między
wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył,
tych też powołał, a których powołał - tych też
usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych
też obdarzył chwałą.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA (Mt 13, 44-52)
Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu
ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek
i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał
wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne
jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną

perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił
ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do
sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby
wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w
naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu
świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród
sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam
będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście
to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On
rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie,
który stał się uczniem królestwa niebieskiego,
podobny jest do ojca rodziny, który ze swego
skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.

+ Martę Ciepiak (25 r. śm.), jej męża Tomasza (21 r. śm.) i syna Andrzeja (6 r. śm.)
Czwartek 31.07. - Św. Ignacego z Loyoli,
prezbitera
   
7:00 + Zygmunta Szymańskiego (19 r.
śm.), jego rodziców Juliannę i Franciszka
Maślak, Henryka Parzyszka
7:30 + Aleksandra (12 r. śm.), Antoniego i
Leontynę Domańskich.
18:00 + Antoninę Fogiel, cr Koziełów i Gałązków.
Piątek 1.08. – Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła
7:00 + Wiesława Wójcika (10 r. śm.) (Gr.
1).
7:30
   
18:00 MSZA ZBIOROWA
+ Ludwika Czajkę w 10 rocz. śm.
Sobota 2.08.
   
7:00 + Wiesława Wójcika (Gr. 2).
7:30 + Zdzisława Teresińskiego (10 r. śm.)
16:00 Ślub: Mariusz Danielewski – Katarzyna Żelazko.
17:00 Ślub: Andrzej Wasążnik – Elżbieta
Matyka.
18:00 MSZA ZBIOROWA
+ Krzysztofa Waśkowskiego oraz Marii i
Haliny z Biedrzyńskich.
Niedziela 3.08. – 18 niedziela zwykła
7:00 + Wiesława Wójcika (Gr. 3).
7:00 + Jana Piotrowskiego (13 r. śm.) oraz
r-ców Zofię i Władysława Piotrowskich.
8:30 + Mariannę, Jana, Adolfa, Stanisława
Misiaków, Wacława i Genowefę Kowalskich.
8:30 O bł. Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Piotra i Pawła.

10:00 + Władysława Komara (27 r. śm.),
jego rodziców: Anastazję i Jana oraz Barbarę i Jana Strockich.
11:30 + Aleksandrę i Zygmunta Niesłuchowskich.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Jana Dańskiego (6 r. śm.), r-ców
Dańskich i Krawców.

CZYTANIE Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ (1 Krl 3, 5. 7-12)
W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w
nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: Proś o to, co
mam ci dać. Teraz więc, o Panie, Boże mój,
Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce
Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody.
Brak mi doświadczenia! Ponadto Twój sługa
jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu
mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też
spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać
Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia
Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż
zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało
się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg
więc mu powiedział: Ponieważ poprosiłeś o to,
a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani
też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich
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Porz¹dek niedzielnych Mszy œw. w koœciele:
7.00, 8.30, 10.00-dla m³odzie¿y, 11.30-dla dzieci,
13.00, 18.00.
Kancelaria parafialna czynna od poniedzia³ku do
soboty w godzinach: 9.00-11.00 oraz od 16.0018.00. Telefon do kancelarii 789-21-05.
S³uchamy:
RADIO MARYJA na fali 89,1 FM
RADIO ŒWIÊTY JÓZEF na fali 96,5 FM
RADIO WARSZAWA na fali 106,2 FM

Intencje mszalne od 28.07. do 03.08.2008 r.
Poniedziałek 28.07.
7:00 + Tadeusza Soszyńskiego (rocz. śm.) i
jego rodziców.
7:30
   
18:00 + Feliksa Mrowińskiego (10 r. śm.),
Mariannę, Czesława, Tomasza, Ryszarda
Cwalinów.
Wtorek 29.07. – Św. Marty
   
7:00 + Janinę Kowalczyk (od ucz. pogrz.)
7:30 + Michalinę Nowak
18:00 + Michała (32 r. śm.) i Józefę Wojda,
ich rodziców oraz Edwarda Wrzołę (26 r.
śm.) i jego rodziców.
Środa 30.07.
   
7:00 W int. Łukasza i Artura w 18 rocz.
urodzin z prośbą o Boże błog. i wszelkie
potrzebne łaski dla nich i ich rodzin
7:30 + Barbarę Sitek (20 r. śm.) i jej rodziców.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
O błog. Boże dla Mariusza w 18 rocz. urodzin.
+ Justynę Perczyńską (1 r. śm.).
+ Emanuela Bagińskiego.

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Jr 13,1-11; Ps: Pwt 32,18-21; Jk 1,18; Mt
13,31-35; WT.: 1 J 4,7-16; Ps 34,2-11; J 8,12b;
J 11,19-27 lub Łk 10,38-42; ŚR.: Jr 15,10.16-21;
Ps 59,2-5.10-11.17; J 6,63b.68b; Mt 13,44-46;
CZ.:Jr 18,1-6; Ps 146,1-6ab; Dz 16,14b; Mt 13,4753; PT.: Jr 26,1-9; Ps 69,5.8-10.14; 1 P 1,25; Mt
13,54-58; SB.: Jr 26,11-16.24; Ps 69,15-16.3031.33-34; Mt 5,10; Mt 14,1-12.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 27.07.2008
17 Niedziela Zwykła
wGościmy dzisiaj w naszej parafii ks.
Jana Kędziora – Pallotyna, który dwadzieścia kilka lat pracował na misjach w
Afryce. Będzie o tym opowiadał i rozprowadzał pamiątki z misji.
wPełnia lata, wakacji, urlopów... Bywa,
że zapatrzeni w siebie, nie dostrzegamy
tych, którzy pozostali na uboczu, którzy
może w szczególny sposób potrzebują
naszej pomocy. Nie wszyscy mają radosne
wakacje. Popatrzmy, ile dzieci z biednych
rodzin, często dotkniętych bezrobociem,
rozbitych, patologicznych, nie pojechało
na wakacyjny wypoczynek. Ich los nie
może być dla nas obojętny. Pamiętajmy
też o ciężkim trudzie rolników podczas
żniw; pamiętajmy, że każda kromka chleba to pot i wiele godzin ludzkiej pracy.
Szanujmy to i nie przestawajmy im życzyć: Szczęść Boże!
wW tym tygodniu rozpocznie się sierpień. To miesiąc szczególny na płasz
czyźnie religijnej i historycznej. W tym
miesiącu ze wszystkich stron Polski i
Europy pielgrzymi zdążają na Jasną Górę.
Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy

podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki.
Włączmy się też w wielką modlitwę o
trzeźwość naszego narodu. Kościół wzywa, by ofiarować Panu Bogu całkowitą
abstynencję. Naszym pośrednikiem w modlitwie o trzeźwość jest święty Maksymilian Kolbe.
wW pierwszy piątek miesiąca, 1 sierpnia, przypada 64. rocznica powstania
warszawskiego, zaś w połowie miesiąca
przedmiotem refleksji staną się sierpniowe dni narodowego przebudzenia na przełomie lat osiemdziesiątych na polskim
Wybrzeżu. Wspomnimy też „Cud nad Wisłą" z 1920 roku. Niech bogactwo sierpniowych rocznic i wielkich świąt utwierdzi naszą wiarę i ufność w moc i potęgę
Pana wieków.
wPrzypominamy, że w wakacje w
pierwszy piątek miesiąca nie ma mszy o
godz. 16.30, zapraszamy natomiast na
uroczystość związaną z rocznicą Powstania Warszawskiego pod pomnikiem Łączniczek AK na godz. 17.00.
wNa drugą taką uroczystość zapraszamy 14 sierpnia 2008 o godz. 16.00 pod
Pomnik Lotników na Górze Lotników.
Obu uroczystościom będzie towarzyszył
refleksyjny program słowno-muzyczny.
wW pierwszą sobotę miesiąca, 2 sierpnia, przypada Odpust Porcjunkuli.
wZa tydzień przypada Pierwsza Niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz.
13.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu (bez procesji). Również za tydzień o
godz. 17.00 w salce na plebani spotkanie
dla rodziców i chrzestnych przed chrztem
dzieci.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM
• We wtorek, 29 lipca, w liturgii wspominamy świętą Martę, siostrę Marii i Łazarza. Z kart Ewangelii dowiadujemy się o
ich wielkiej przyjaźni z Chrystusem.
• W czwartek, 31 lipca, czcimy świętego
Ignacego Loyolę, prezbitera, wybitnego
teologa, założyciela zakonu jezuitów, dla
którego najważniejszy był radykalizm
chrześcijański.
• W piątek, 1 sierpnia, prosimy o wstawiennictwo świętego Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i Doktora Kościoła. Był
gorliwym spowiednikiem, misjonarzem i
kaznodzieją, jednym z największych pisarzy chrześcijańskich. Założył zgromadzenie ojców redemptorystów.

SFCh ZAPRASZA
Świetlica dla dzieci od lat 6
23.06.-1.08. 2008 r.
pon.-pt. w godz. 10:00-15:00
Plebania ul. 3 Maj 81A

PAN BÓG NA WAKACJACH
Kiedy nadchodzą wakacje, być może, że pojawia się pytanie, jak najlepiej je spożytkować? Co robić? A może po
prostu nic? Może myślę, że wakacje są dla leniuchów, a ja
najlepiej je spożytkuję, gdy będę pracować tak, jak to robię
przez cały rok? Mogę jako motto na wakacje obrać sobie
słowa: „Wszystko na mojej głowie i jeszcze te wakacje!”. W
końcu już św. Paweł Apostoł napisał: „Gdy byliśmy u was,
nakazaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie
je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują
wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi.” (2 Tes 3, 10-11).
Czy zatem wakacje to „rzecz niepotrzebna”? A może warto
się zastanowić, czy Pan Bóg odpoczywa? I nie chodzi tutaj
bynajmniej o Boga oddalonego, nieingerującego w losy
świata, o Boga-Zegarmistrza, który dawno temu nakręcił
zegary wszechświata i teraz beztrosko odpoczywa. Chodzi
o Boga, który stwarza i zbawia świat i jednocześnie odpoczywa. Czy Bóg uczy nas, że nie tylko można, ale że należy
odpoczywać?
Oczywiste jest to, że w Piśmie Świętym wprost o wakacjach nie ma mowy. Z drugiej strony warto sobie uświadomić, że słowo „wakacje” jest pochodzenia łacińskiego i
oznacza między innymi uwolnienie, zwolnienie (od służby),
urlop, odprawę, a także okup od służby. Natomiast łaciński
termin prawny „vacatio legis” dosłownie tłumaczony jest
jako „próżnowanie ustawy”, gdyż oznacza on okres między
datą ogłoszenia danego aktu prawnego a datą jego wejścia
w życie.
Natomiast w Piśmie Świętym kilkadziesiąt razy użyte
jest słowo odpoczynek. Bóg pobłogosławił siódmy dzień i
uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej

BOŻE SKARBY CZEKAJĄ

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu
ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek –
opowiada Jezus. Historie poszukiwaczy skarbów
zawsze miały powodzenie, i mają nadal. Skarby
ukryte w niedostępnych jaskiniach, skarby piratów na bezludnych wyspach, skarby w lochach
starych zamków. Czasem nawet jakiś skarb
sprzed wieków trafi się na polu – gliniany dzban
złotych monet. Zakopane skarby wciąż czekają.
Ileż to powstało opowieści na ten temat! I ludowych gadek, i bajkowych historii, i książek, i fantastycznych filmów. Skarby wciąż ponoć czekają
na szczęściarzy, ilu jednak znasz ludzi, którzy z
odnalezionych skarbów żyją? Bo ja nie znam nikogo, a oprócz bajek nie zdarzyło mi się skarbów
nawet oglądać. A jednak chętnie tych bajek słuchamy, jeszcze chętniej oglądamy je w filmach.
Czy zatem nie ma skarbów? I dlaczego Jezus taką właśnie, bajkową przypowieść nam
opowiedział? A może skarby są? Może jest ich
więcej, niż nam się zdaje? Chyba tak. Skarbów
jest wiele, wciąż ukrytych i wciąż czekających na
odkrywców. To są skarby Bożego Królestwa. To
miłość i dobro, to przyjaźń i radość, to szczęście i
spełnienie. Tymi skarbami są też wiedza i piękno,
satysfakcja i sukces. Samo życie jest skarbem
największym i dobrze uczynić je pełnym blasku.
Nie mówcie, że to wszystko nie warte zachodu.
I nie mówcie, że tym wszystkim człowiek ani się
nie naje, ani przyodzieje. Bo od głodu gorsza
obojętność, a od gołych pleców smutek. Inaczej
to powiem: ani wykwintne jedzenie nie zapewni
szczęścia, ani wytworne suknie trwałej radości
nie dadzą. Jezus miał rację, mówiąc o skarbach.
Tylko nie wolno upraszczać i gonić za złotem,
diamentami i uciechą – to skarby jednej nocy, nie
całego życia.

ks. Tomasz Horak

Kontakt z Redakcj¹ Biuletynu poprzez Kancelariê Parafialn¹. Nak³ad 1000 egz.

swej pracy, którą wykonał, stwarzając” (Rdz 2,2-3). Później
Bóg, nawiązując do swojego odpoczynku, nakazuje także
odpoczywać człowiekowi: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby go
uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana,
Boga twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał
żadnej pracy (...). W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo,
ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś
dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i
uznał go za święty” (Wj 20,8-11).
Może wydaje nam się nieraz, że aby spełnić Przykazanie
Boże „Pamiętaj, aby dzień święty święcić”, wystarczy pójść
na niedzielną czy świąteczną Mszę św. do kościoła. Jednak
wakacje przypominają nam, że w dni świąteczne powinniśmy
powstrzymywać się od ciężkiej pracy. Co więcej, widzimy, że
oprócz tych dni świątecznych są też wakacje. Owszem, nie
są to w żadnym razie od strony liturgicznej dni świąteczne.
A jednak czas wolny podczas wakacji może stać się okazją,
aby zatrzymać się nieco i pomyśleć nad swoim życiem, a
jeśli trzeba — to i odnowić czy pogłębić kontakt z Bogiem.
Wiemy, co stało się nazajutrz po Wielkiej Sobocie, po
owym dniu odpoczynku Pana po dziele zbawienia — Chrystus ukazał się jako Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. I po
to także Bóg nam nakazuje odpocząć, abyśmy zrozumieli, że
nie wystarczy cierpieć, trudzić się, pracować, aby dojść do
zmartwychwstania. Uczy nas tego również znana nam dobrze
modlitwa zanoszona za zmarłych: „Wieczny odpoczynek racz
im dać, Panie”. A zatem, odpoczynek to nie żaden luksus
czy oznaka lenistwa. Jest to raczej przygotowanie się do
zmartwychwstania. Dlatego uczmy się od samego Pana odpoczynku już tu na ziemi.
Marek Blaza SJ

POTRZEBNA MĄDROŚĆ

Jezus do skarbów porównuje Królestwo niebieskie,
czyli Boże. Pytamy więc, czym jest to Królestwo? Zwięzłą odpowiedź znalazłem w liście apostoła Pawła: „Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to
sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz
14,17). Zatem nie majątek, nie sukces, nie kariera – a
wewnętrzne, duchowe bogactwo człowieka. To pierwsza, ważna wskazówka. Szukaj tego, co sprawiedliwe
– co nie krzywdzi innych, co nie wprowadza zamętu, co
jest uczciwe i przyzwoite. Sprawdzianem będzie pokój.
Bo jeśli jakiś mniemany skarb budzi w sercu niepokój,
burzy ład w sumieniu, a w otoczeniu wyzwala niezgodę i ferment – to nie żaden skarb, a niebezpieczna namiastka.
Aby to dostrzec i osądzić właściwie, potrzeba mądrości. Król Salomon właśnie o mądrość Boga prosił:
Daj twemu słudze serce pełne rozsądku do rozróżniania dobra od zła. Istota mądrości polega na tym, by
bezbłędnie i zawczasu zobaczyć zło i jego zagrożenia;
by dostrzec dobro i je umacniać. Mądrości można się
uczyć od ludzi mądrych, którzy widzą różnicę pomiędzy
dobrem i złem i ją respektują.
Apostoł Paweł inną jeszcze radę daje. Powiada, że
to, „co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością
ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi” (1
Kor 1,25). Zatem chcąc prawdziwe skarby znaleźć, trzeba być mądrym nie tylko wyuczoną wiedzą i wrodzoną przebiegłością, nie wystarczy być wykształconym i
obytym w świecie. Trzeba Bożego światła i Bożej łaski.
Dlatego modlitwa potrzebna.
Mądrość ma jeszcze jedno oblicze. Mianowicie wytrwałość. Człowiek mądry potrafi cierpliwie czekać. Nie
bezczynnie, nie biernie, nie obojętnie – a z iskrą w sercu,
trudząc się i mozoląc, wytężając siły ducha i umysłu, nie
szczędząc sił i pieniądza. Tak, nie szczędząc i pieniądza.
Pamiętacie, co zrobił znalazca skarbu z ewangelicznej
przypowieści? Jezus powiada, że sprzedał wszystko, co
miał, i kupił tę rolę, kupił tę perłę. I to jest mądrość najwyższa: wiedzieć, za co warto dać wszystko, by jeszcze
więcej zyskać. Takie są skarby u Boga.

www.parafiajozefow.pl

