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PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 3,5.7–12 
Modlitwa Salomona o mądrość
Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej
W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w 
nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: „Proś o to, co 
mam ci dać”. A Salomon odrzekł: „O Panie, 
Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę, 
w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bar-
dzo młody. Brak mi doświadczenia. Ponadto 
Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wy-
brał, ludu mnogiego, który 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 
i 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 nieprzyjaciół, ale 
prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania 
spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnie-
nie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że 
podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie 
nie będzie”. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 119,57 i 
72.76–77.127–128.129–130
Jakże miłuję prawo Twoje, Panie. 

DRUGIE CZYTANIE Rz 8,28–30 
Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli podobni do 
Jego Syna
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian
Bracia: Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go mi-
łują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z 
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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 prze-
znaczył, tych też powołał, a których powołał, 
tych też usprawiedliwił, a których usprawie-
dliwił, tych też obdarzył chwałą. Oto Słowo 
Boże.
EWANGELIA Mt 13,44-52 (krótsza peryko-
pa Mt 13,44-46 ) 

Przypowieść o skarbie, o perle i o sieci
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: 
„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu 
ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i 
ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał 
wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, po-
dobne jest królestwo niebieskie do kupca, po-
szukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną 
drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, 
co miał, i kupił ją”.  „Dalej, podobne jest kró-
lestwo 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?” Odpo-
wiedzieli Mu: „Tak jest”. A On rzekł do nich: 
„Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stal się 
uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest 
do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydo-
bywa rzeczy nowe i stare”. Oto słowo Pańskie.



Pn 2 Kor 4,7-15 Ps 116B Mt 20,20-28 
/Wt Syr 44,1.10-15 Ps 132 Mt 13,16-17 
/Śr Wj 34,29-35 Ps 99 Mt 13,44-46 /Cz 
Wj 40,16-21.34-38 Ps 84 Mt 13,47-53 
/Pt Hbr 13,1-2.14-16 Ps 34 J 11,19-27 
/So Kpł 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 Ps 
67 Mt 14,1-12 /Ndz Iz 55,1–3a Ps 145 
Rz 8,35.37–39 Mt 14,13–21.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 24.7. – 17 niedziela zwykła  7:00 + 
Stefan Batory (55r.śm.).    
8:30 + Marię Lewińską (13r. śm.), cr. Lewiń-
skich.    
10:00 + Czesławę Furman, Władysława, Stani-
sławę Cheda, Czesława Gaja.    
11:30 O Boże bł. dla Małgorzaty w 1 r. urodzin. 
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII     
18:00 + R-ców Czesławę i Józefa Modzelew-
skich.    
20:00 + Pawła Czaplaka (Gr. 24).
Poniedziałek 25.7. – ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA 
- święto    
7:00 + Pawła Czaplaka (Gr. 25).    
7:00 + Krzysztofa Maiznera oraz jego rodziców: 
Mariannę i Władysława.    
8:30 + Henryka Banasiewicza (mies. po śm.).
18:00 + Krzysztofa Kondeja.    
Wtorek 26.7. – Świętych Rodziców Najśw. Ma-
ryi Panny, Joachima i Anny    
7:00 + Pawła Czaplaka (Gr. 26).    
7:00 + Danutę i Tadeusza Miłodrowskich. 
8:30 + Annę Rejmer – matka (im.); O Boże bł. dla 
Anny Rejmer (córka).    
18:00 + Annę i Tadeusza Wolińskich. 
Środa 27.7.     
7:00 + Pawła Czaplaka (Gr. 27).    
7:00 + Annę i Józefa Axentowicz, Annę Chy-
czewską.    
8:30 + Hannę Kosecką (im.) .   
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Lucjana Ciechowskiego (2 r śm.).
+ Zofię Głodek i rodziców.

+ Stanisława Nowackiego (mies. po pogrzebie).
+ Bartłomieja Jana Sierpińskiego (mies. po po-
grzebie).    
Czwartek 28.7.      
7:00 + Pawła Czaplaka (Gr. 28).    
8:30 + Edwarda Wrzołę (28 r śm.) oraz jego ro-
dziców.    
18:00 + Kazimierza w 12 r. śm. i rodziców Noj-
szewskich; Janinę Nojszewską.    
Piątek 29.7. – Św. Marty    
7:00 + Bonifacego i Janinę Waśkiewiczów. 
7:00 + Pawła Czaplaka (Gr. 29).    
8:30 + Michała (36 r. śm.) i Józefę Wojdów i ich 
rodziców.    
18:00 Dz.-bł. w 1 rocznicę urodzin Mateusza 
Okrzejskiego z prośbą Boże bł.    
Sobota 30.7.     
7:00 + Pawła Czaplaka (Gr. 30).    
8:30 + Tadeusza Soszyńskiego i jego rodziców. 
18:00 + Romana i Zofię Kuźniów.    
19:00 Ślub: Marcin Lewandowski i Olga Kamiń-
ska.    
Niedziela 31.7. – 18 niedziela zwykła 
7:00 + Aleksandra Domańskiego 15 r.śm., Jerze-
go i Zbigniewa Domańskich.    
8:30 + Onufrego i Mariannę Pielaków. 
10:00 Dz-bł w 4 rocznicę ślubu Karoliny i Piotra 
Bogdalskich.    
11:30 + Pawła Lodowskiego (14 r.śm.), jego 
rodziców; Henryka i Celinę Lotniewskich. 
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII  
O bł. Boże dla Grzegorza Pogorzelskiego 
18:00 Dz-bł w 3 rocznicę ślubu Elżbiety i Andrze-
ja oraz 1 rocznicę chrztu Wojciecha, z prośbą o 
Boże bł. dla całej rodziny.  
 

Ogłoszenia duszpasterskie
wTrwa pełnia lata, wakacji, urlopów. 

Bywa, że zapatrzeni w siebie, nie dostrzega-
my tych, którzy pozostali na uboczu, którzy 
może w szczególny sposób potrzebują naszej 
pomocy. Nie wszyscy mają radosne waka-



cje. 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 każ-
da kromka chleba, to pot i wiele godzin ludz-
kiej pracy. Szanujmy to i nie przestawajmy 
im życzyć: Szczęść Boże! 
wJutro (w poniedziałek - 25 lipca), ob-

chodzimy święto świętego Jakuba Apostoła. 
Został powołany jako jeden z pierwszych 
uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem 
Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. 
Spośród Apostołów jest pierwszym, a po 
Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. 
Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty 
mieczem (Dz 12,1-2). Jego krótkie życie nie 
jest porażką, a raczej świadczy o tym, że tyl-
ko miłość i pokorna służba są drogą do praw-
dziwej wielkości.
wWe wtorek, 26 lipca, w liturgii wspomi-

namy świętych Joachima i Annę, rodziców 
Najświętszej Maryi Panny. W dzisiejszych 
trudnych czasach pomniejszania roli rodziny 
warto zwrócić się w modlitwie do tych świę-
tych małżonków, prosząc o pomoc w budo-
waniu silnej Bogiem polskiej rodziny. Módl-
my się też za naszych rodziców i dziadków 
żyjących i powołanych już do wieczności. 
wW niedzielę za tydzień ks. Grzegorz 

Mioduchowski będzie zbierał ofiary na tacę 
na budowę kościoła w Nadmie. 
wNa Pieszą Pielgrzymkę Świderską za-

pisy od 25 lipca codziennie w godz. 18:00-
20:00 w par. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
w Otwocku-Świdrze. Informacje na tablicy 
ogłoszeń.

W tym tygodniu patronują nam:
25 VII - święto świętego Jakuba Apostoła 
26 VII – św. Joachim i Anna, rodzice Naj-

świętszej Marii Panny (wspomnienie obowiąz-
kowe, zob. wyżej);

29 VII – św. Marta, siostra Łazarza i Marii 
(wspomnienie obowiązkowe).

Skarby
O tak wiele człowiek troszczy się i zabiega. 

Potrzeba jednak naprawdę mało. Salomon po-
prosił o mądrość – i to spodobało się Bogu. 
Pan Jezus mówi, że najcenniejsze jest Króle-
stwo Boże. Wystarczy tylko je zdobyć, nic in-
nego człowiekowi szczęścia nie da. To jest nasz 
skarb, którego poszukujemy.

Świętego Krzysztofa – patrona kierowców
Modlimy się o bezpieczeństwo i roztropne 

wykorzystywanie pojazdów. Niech ta modli-
twa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. 
Zawsze przed wyruszeniem w podróż módlmy 
się o jej bezpieczny przebieg. Niech nam nie 
zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze.

Porządek Mszy św.
od 1 lipca do 31 sierpnia

w dni powszednie o godz. 7:00, 8:30 i 

18:00; 

w niedziele 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 15:00, 

18:00 i 20:00.

Adoracja 
Najświętszego Sakramentu

w poniedziałki od godz. 9.00 do 9.30. 
w piątki w godz. 17.00 – 18.00.

Półkolonie w świetlicy
SFCh zaprasza dzieci do świetlicy

27.06.-5.08. 2011 r.,
pn.-pt. w godz. 9.00-16.00.

Zapewniamy fachową opiekę i liczne 
atrakcje. Dzieci otrzymają też codziennie 

posiłek.
*********************************************

Poradnia Psychologiczna 
w wakacje nieczynna. 



Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
Redakcja Biuletynu: Par. MB Częstochowskiej w Józefowie www.parafiajozefow.pl

NA JEDNĄ KARTĘ
Któż z nas o tym nie marzy: znaleźć skarb! 

Wzbogacić się nagle! Trafić na okazję, która 
pozwoli odmienić w jednym momencie całe 
życie! Cóż, do tego trzeba mieć szczęście, i to 
nie byle jakie. Czyżby więc sprawa Królestwa 
Bożego, sprawa zbawienia, miała być kwestią 
szczęśliwego trafu, nadzwyczajnego przypad-
ku, losu na loterii? Nie!

Nie to jest tematem i przesłaniem dzisiejszej 
Ewangelii. Co prawda wartość Królestwa jest 
nieskończona i w tym sensie jest to nadzwy-
czajna wygrana, ale wygrywa się ją nie śle-
pym trafem, lecz decyzją: decyzją postawienia 
wszystkiego na jedną kartę. To nie sztuka na-
trafić na skarb ukryty w ziemi – i ślepej kurze 
może się to udać.

Ale to nie koniec. Teraz trzeba zadecydo-
wać – i zaryzykować. Sprzedać wszystko, by 
kupić tę rolę – czy nie? A nuż się nie uda? A 
nuż ktoś się dowie i w nocy sprzątnie skarb 
sprzed nosa? A może nie warto wyzbywać się 
wszystkiego, czego z takim trudem przez lata 
się dorobiliśmy? Ostatecznie przecież jakoś 
się nam żyje, wszystko toczy się samo utartym 
trybem. Warto się męczyć i zaczynać życie na 
nowo? Co prawda będzie ono dostatnie, wręcz 
bogate – ale kiedy? Kiedy wreszcie skarb za-
cznie przynosić konkretny, gorący pieniądz? 
Hmm...co robić?

Albo ta perła. To fakt, że jest nadzwyczaj-
nej, nie spotykanej wręcz piękności. Nikt ta-
kiej nie ma. Ale żeby dla jednej perły wyzbyć 
się wszystkiego? Czy to jednak nie jest przesa-
da? No fakt, dobrze byłoby ją mieć, ale... Co 
robić?

Jak widzimy sprawa nie jest prosta i to, co 
na pierwszy rzut oka wydawało sie takie po-
nętne, przysparza jednak wiele rozterek i trosk. 
Ostatecznie wszystko sprowadza się tylo do 
jednego pytania i decyzji: kupić – nie kupić. 

A tu potargować się nie można, bo czas nagli. 
Taka okazja trafia się rzadko. Tak – albo nie!

Właśnie tak się ma sprawa z Królestwem 
Bożym. Znaleźć je, natrafić – to jeszcze pół 
biedy. Nieraz jest to dzieło przypadku i nagłe-
go trafu – jak z tym skarbem; nieraz to owoc 
długoletnich, żmudnych poszukiwań, jak owej 
perły. Ostatecznie znajduje się je, wielka ra-
dość, szczęście... Ale na tym się sprawa nie 
kończy. Teraz trzeba zadecydować: chce się go 
czy nie. Dopiero od tej decyzji zależy wszyst-
ko. Ale ta decyzja kosztuje. Zbawienie kosztu-
je. Co prawda, w swojej istocie jest za darmo, 
z łaski Bożej – ale kosztuje! Trzeba postawić 
wszystko na jedną kartę: zawierzyć Chrystu-
sowi – czy nie? Asekurować się – a wtedy na 
pewno nie starczy na kupno, czy zaryzykować? 
To jest cena wiary.

Jednakże bez tej jednoznacznej decyzji się 
nie obejdzie. Królestwa Bożego nie da się osią-
gnąć jakąś połowicznością, ciułaniem dobrych 
uczynków, różańców, mszy. Jeśli najpierw nie 
podejmiemy decyzji za Chrystusem – niewiele 
to pomoże, tak jak faryzeuszom nie pomogły 
ich przepisy i posty. To wszystko jest oczywi-
ście pożyteczne i skuteczne – ale pod warun-
kiem uprzedniej wiary, czyli decyzji powierze-
nia siebie Chrystusowi. Dalszą konsekwencją 
tej decyzji będą na pewno dobre uczynki i 
pobożność, ale bez wiary, bez decyzji oddania 
siebie Chrystusowi – Panu i Zbawcy, może nie 
wystarczyć na „kupno” Królestwa. Nawet na 
pewno nie starczy!

Ewangelia uczy, że owi ludzie się nie za-
wahali, że z radością skorzystali z tej nadzwy-
czajnej szansy, choć musieli za nią zapłacić. 
Więc może zamiast tyle kalkulować, oglądać 
się wstecz na to, z czego trzeba by zrezygno-
wać, może lepiej spojrzeć w przyszłość – na 
to co zyskamy? „Oko nie widziało i ucho nie 
słyszało, co Bóg przygotował tym, którzy Go 
miłują”.

Ks. Mariusz Pohl


