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Intencje mszalne 
27 lipca, poniedziałek 
17:30 + Arkadiusza (10 r.śm.) Czesławę i Stefana Dąbrowskich, Annę i 
Stanisława, Józefa, Zdzisława i Teresę Stefańskich, Karolinę i Jana Głuchowskich 
18:00  
18:30 + Hannę Kostro 
 

28 lipca, wtorek 
17:30 + Romana, Włodzimierza, Mariannę i Wacława Szpygiel 
18:00 + Marka Kryśkiewicza 
 

29 lipca, środa 
18:00 + Martę i Henryka Wójcik (imieninowa) 
18:30 + Józefa Rucińskiego, Agnieszkę i Renatę Rucińskie 
 

30 lipca, czwartek 
17:30 +  
18:00 + Janusza Kosewskiego 
 

31 lipca, piątek 
17:30 + Mirosława Czop 
18:00 + Kazimierza Wodyńskiego 
18:30 + Kazimierza Witkowskiego 
 

1 sierpnia, sobota 
13:00 Jubileusz 50. lecia ślubu  
17:00 + Zbigniewa Grzywackiego 
18:00  
19:00 + Annę, Zygmunta, Zenona Bocian, Halinę Franciszka Kazimierza 
Brzezińskich, Krystynę Kiewicz, Jadwigę Wodyńską, Marcina Witkowskiego 
 

2 sierpnia, niedziela 
8:00 + Stanisławę i Kazimierza Marszałek, Eugenię, Wacława i Jadwigę 
Wiśniewskich 
10:00 + Mariana i Henrykę Sawickich 
11:30 + Witolda Bilińskiego (19 r. śm.) Halinę Bilińską 
16:00 + Joannę i Feliksa Bochenek, Piotra Zwierowicza zm. z rodz. Kaszuba 
 

 Zachęcamy do pełnego uczestnictwa we Mszy św. poprzez Spowiedź  i Komunię  Św.  
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Czytaj, rozważaj, módl się,  żyj Słowem Bożym!   
 

EWANGELIA Mt 13, 44-52  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, 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 ich w piec rozpalony; tam będzie płacz 
i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak». 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». 
 

   Poszukiwacze czy wytwórcy?                               Komentarz do Ewangelii 
 

1.Co łączy przypowieści o ukrytym skarbie i perle? W obu przypadkach mowa 
jest o pewnym niespodziewanym odkryciu. Bóg daje się poznać w sposób 
zaskakujący, przychodzi jako dar. On wybiera czas i miejsce swojego 
objawienia. Owszem, można i trzeba Go szukać, jak ów człowiek szukający 
pięknych pereł. A jednak odkrycie Boga przychodzi w sposób całkowicie 
zaskakujący, przewyższający wszelkie oczekiwania i prognozy. Trzeba tylko być 
na tyle mądrym, aby rozpoznać skarb, dostrzec drogocenną perłę. A z tym 
mamy problem. Stajemy się coraz bardziej ślepi i głusi na Boga. Nasza 
cywilizacja nie bardzo już wierzy w możliwość takiego odkrycia. Nie chcemy 
odkrywać skarbów, wolimy się ich dorabiać, chcemy je sami wytwarzać.  
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Nie szukamy pereł, chcemy je produkować w naszych laboratoriach. To, co 
wykracza poza nasze ludzkie możliwości, wydaje się nierealne, niemożliwe. 
Człowiek jako miara wszechrzeczy staje się zamknięty na skarb Boga. Nie 
chce zbawienia od Niego, chce sam siebie zbawić. Sam buduje swój raj, swoje 
szczęście.  
2. W obu przypowieściach człowiek, który odkrył skarb, kupuje go. „Sprzedał 
wszystko, co miał”. Ten zwrot się powtarza, zauważmy. A więc Bóg przychodzi 
jako dar. Ale żeby Go przyjąć na własność, trzeba rzucić na szalę wszystko, 
co się ma. Jak to zrozumieć? Czy chodzi o zapłatę za dar? Raczej nie. 
Prawdopodobnie wszelkie majętności obu bohaterów to było i tak za mało, aby 
zapłacić za skarb. Rzecz jest raczej w tym, by zobaczyć w Bogu i w Jego 
królestwie coś tak cennego, co przewyższa wszystko w naszym życiu. Kto 
znajduje Boga, ten nie potrzebuje już niczego. Bo ma wszystko. 
3. Odnalezienie Boga jest z jednej strony ogromną radością, a z drugiej 
wezwaniem do nawrócenia. Aby przyjąć dar, trzeba wyciągnąć otwarte ręce, 
a nasze dłonie bywają kurczowo zaciśnięte. Trzymamy w nich sznurki, które 
pociągamy. Karty kredytowe, komputerowe myszki, smartfony, kierownice, 
stery, klawiatury, zabawki. Czy można tak po prostu wypuścić to wszystko 
z ręki? Nawrócenie to wymiana świecidełek na światło, półprawdy na pełnię 
prawdy, to zamiana perełek na wielką perłę, miłostek na miłość. Oddać 
wszystkie ludzkie zależności, stać się wolnym po to, aby uznać tę jedną jedyną 
zależność od Niego. 
4. Wszyscy w głębi serca marzymy o odnalezieniu skarbu, który sprawi, że 
niczego więcej już nam nie będzie trzeba. Chcemy tej jednej jedynej miłości. 
Wielkiego szczęścia. Ale ponieważ wątpimy w istnienie tej miłości i tego 
szczęścia, boimy się utracić namiastki, których dorobiliśmy się, żyjąc, pracując, 
walcząc – mniej lub bardziej uczciwie. Wiara oznacza nadzieję na wielki DAR. 
On jest. Gdzieś blisko mnie. Nadejdzie czas, gdy go znajdę. Nadzieja to 
cierpliwość, oczekiwanie.  
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Ogłoszenia  duszpasterskie 
1. Przeżywamy dziś 17 niedzielę okresu zwykłego. Ewangelia przypomina 

nam prawdę, że najcenniejszym skarbem w naszym życiu powinno być 
szukanie królestwa Bożego i bliskości z Bogiem.  

2. W dzisiejszą niedzielę włączamy się do Akcji św. Krzysztof ofiary zebrane 
podczas poświęcenia pojazdów przeznaczamy na pomoc dla naszych 
misjonarzy pracujących na całym świecie.  

3. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek i piątek od 
godziny 1630- 1730 

4. W tym tygodniu wypada pierwsza sobota miesiąca Niepokalanemu Sercu 
Maryj powierzajmy nas samych nasze rodziny a szczególnie najmłodszych.  

5. Za tydzień I niedziela miesiąca po Mszy św. o 11:30 adoracja i procesja 
eucharystyczna. 

6. W sobotę rozpoczyna się sierpień – miesiąc w którym biskupi zwracają się 
do nas z zachętą, abyśmy podjęli szczególną refleksję nad zagadnieniem 
trzeźwości. Tak dużo rodzin przeżywa dramat z powodu choroby 
alkoholowej która dotyka zarówno mężczyzn jak i kobiety. Co gorsza 
badania wykazują, że coraz częściej również młodzież a nawet dzieci nie 
tylko ocierają się o ten problem ale wprost nadużywają alkoholu. Równie 
niebezpiecznym jest zażywanie narkotyków czy też używanie coraz częściej 
przez młodzież tzw. dopalaczy. Niech podjęta przez nas wstrzemięźliwość 
od tych używek a także modlitwa za osoby uzależnione pomoże naszym 
siostrom i braciom wyzwolić się z tych nałogów. 

7. Ministranci, młodzież z LW i lektorzy zaangażowani w życie parafii 20 
sierpnia wyjeżdżają z ks. Łukaszem do Energylandii. Prosimy opiekunów 
prawnych o pobranie i wypełnienie oświadczeń w zakrystii. Zapisy do 8 
sierpnia u prezesa ministrantów Marcina Majewskiego tel:727357218 

8. Zapowiedzi przedślubne Jarosław Kurpiewski par. tut. Malwina Agata 
Morawska par. św. Wojciecha Nasielsk zap. 3.; Kamil Kwiatkowski par. tut. 
i Edyta Malon par. św. Wojciecha w Nasielsku zap. 2; Paweł Górecki par. 
tut. i Anna Natalia Markiewicz zap. 1 

9. Trwa czas wakacji, urlopów. Wszystkim z całego serca życzymy dobrej 
pogody i dobrego odpoczynku. Dziękujemy Wam, Kochani, za Wasze 
modlitwy i ofiary, którymi wspieracie naszą parafię. Niech Bóg Wam 
błogosławi. Życzymy Wam błogosławionego tygodnia. 
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