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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». 

I czytanie: 1 Krl 3, 5. 7-12; Ps 119 

II czytanie: Rz 8, 28-30; Ewangelia:  Mt 13, 44-52 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO... 

Dzisiaj Jezus w przypowies ciach daje nam do rozwaz enia kilka poro wnan , 

czym naprawdę jest Kro lestwo niebieskie. Wskazuje, z e Jego Kro lestwo jest 

ukrytym skarbem, najcenniejszą perłą, kto rych nalez y usilnie szukac , zaryzy-

kowac  wszystko, aby zdobyc   ten cenny skarb. Zachwyt i rados c  to stan du-

cha ogarniający człowieka, kto ry odnajduje ten jedyny Skarb, dla kto rego 

warto zostawic  wszystko:  rozpoznaje działanie Boga we własnym z yciu. Ra-

dos c  ta jest niezwykłym katalizatorem, koniecznym do tego, by mo c wyrwac  

się z niewoli do br doczesnych: pogoni za pieniądzem, władzą, przyjemno-

s ciami. Skarb ukryty i niestety często nadal nieodkryty lub niedoceniony, 

zaniedbany i zapomniany. Perła, skarb, jakim jest Kro lestwo Boz e nie są war-

tos ciami nieutracalnymi. Od naszych codziennych decyzji zalez y, czy Najdo-

skonalszej Perły nie zamienimy na tanie s wiecidełka – pseudo wartos ci, kto -

re przynoszą jedynie kro tkotrwałą przyjemnos c , a pozostawiają pustkę.     

  Z tych przypowies ci moz emy wysnuc  jeszcze inną mys l: to my jestes my 

tym skarbem, perłą drogocenną dla naszego Boga Ojca, kto ry jest w niebie. 

To On nas odnajduje i wydobywa z otchłani grzechu, płacąc za nas wszyst-

kim co ma najcenniejszego: „Syna swego Jednorodzonego dał”, Kto ry oddał za 

nas z ycie na krzyz u. Nie ma nic bardziej wartos ciowego w oczach Boz ych, niz  

kaz dy z nas. Odkrywajmy siebie, jako skarb, bo „podobne jest królestwo nie-

bieskie do sieci zanurzonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju”. 

Bys my mogli znalez c  się pos ro d ryb dobrych wtedy, gdy „przy końcu świata: 

Kolejną niedzielę słyszymy w Ewangelii przypowies ci o kro lestwie niebie-

skim. Dzis  Chrystus poro wnuje je do skarbu i drogocennej perły. S wiat stwo-

rzony przez Boga jest piękny i posiada wiele skarbo w, kto re cieszą nasze 

oczy i serca. Waz ne jest jednak, aby nie odrzucając tego co ziemskie i mate-

rialne, nie zapomniec  o tym co duchowe i nieprzemijające. Na tym polega 

prawdziwa mądros c , kto ra pozwoli nam korzystając z otrzymanych daro w 

posługiwac  się nimi do budowania s wiata i z ycia opartego na Chrystusie 

i Jego Ewangelii.  

Człowiek nie zawsze potrafi rozeznac  prawdziwe wartos ci i wybierac  to co 

będzie mu najlepiej słuz yło. Dlatego pros my Pana, tak jak prosił młody Salo-

mon: racz więc dac  Twojemu słudze serce rozumne do sądzenia (…) i rozróż-

niania dobra od zła. Bóg podarował nam świat, aby nas cieszył i służył nam, 

ale potrzebujemy prawdziwej mądros ci, aby to co ziemskie prowadziło nas 

do tego co niebieskie.  



...I NIE TYLKO 

Boży biznes 

Nie ma większego specjalisty od biznesu niz  Bo g. Jego Syn przybył, by nas 

tego biznesu nauczyc . Podał dokładne zasady i ukazał, jak nalez y ten biznes 

prowadzic . Wymaga on rozpoznania tego, co jest najwyz szą wartos cią. To 

rozpoznanie nalez y do mądros ci. Ona zawsze była, jest i będzie ceniona jako 

szkoła Boz ego biznesu. Wybitnie uzdolnionym uczniem tej szkoły był Salo-

mon. Jego modlitwa o mądros c  nie powinna znikac  z serca ucznia Chrystusa. 

Jezus podaje metody opanowania sztuki Boz ego biznesu. Pierwsza polega 

na otrzymaniu daru mądros ci. To szczęs cie, gdy człowiek niespodziewanie 

odkrywa ten dar (skarb w roli). Druga – na stopniowym zamienianiu mniej-

szych wartos ci na większe (perła). Trzecia – na codziennej selekcji i wyborze 

pokarmu dobrego, a odrzuceniu złego (ryby w sieci). Ten Boz y biznes wyma-

ga ryzyka. W pierwszych dwo ch metodach trzeba byc  gotowym sprzedac  

wszystko, co się ma, by nabyc  ziemię kryjącą skarb mądros ci lub drogocenną 

perłę. Nie wolno jednak nic sprzedawac , zanim się nie dostrzez e skarbu mą-

dros ci. Trzeba zawsze zamieniac  to, co mniej wartos ciowe, na to, co jest cen-

niejsze. 

Mamy byc  specjalistami Boz ego biznesu. Jezus chce, bys my byli najszczę-

s liwszymi i najbogatszymi ludz mi na s wiecie. Warunek jest jeden: trzeba po-

siąs c  mądros c . Sąd ostateczny będzie polegał na ukazaniu szczęs cia Boz ych 

biznesmeno w i bo lu bankruto w, kto rzy przegrali doczesnos c  i wiecznos c . 

Piekło to wieczny wstyd z powodu własnego bankructwa. 
ks. Edward Staniek 

wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec 

rozpalony”.  

Panie! Ty szukasz mnie, jako swojej drogocennej perły, ja szukam Ciebie, 

jako Skarbu mojego z ycia. Amen!  

O co proszę? O serce, które pragnie Jezusa ponad wszystko 

Jezus opowiada mi o pięknie kro lestwa Boz ego. Do mnie jednak nalez y wy-

bo r: z ycie razem z Nim w kro lestwie lub wieczne odrzucenie. Czy w moim 

codziennym z yciu dopuszczam mys l, z e cokolwiek teraz czynię, dotyczy to 

mojego ostatecznego przeznaczenia? 

Kro lestwo Boz e jest jak skarb, dla kto rego warto sprzedac  wszystko inne 

(w. 44). Jaką wartos c  ma dla mnie z ycie dla Jezusa? Czego nie potrafi łbym 

dzisiaj „sprzedac ” dla Jezusa? 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

Bramą serca są usta. Słowo jest kluczem do serca. 

Kiedy mówię, dla was otwieram moje serce, daję wam 

klucz do mojego serca. Przyjdźcie i zobaczcie - m.in. ta-

kie słowa zawarł w przemo wieniu do chrzes cijan w Adua 

dzisiejszy bohater. 

Justyn urodził się w 1800 r. w San Fele we Włoszech 

w dos c  zamoz nej, chociaz  podupadłej rodzinie. W 1812 r. 

rodzina przeniosła się do Neapolu. To tam szes c  lat po z niej 

Justyn wstąpił do misjonarzy s w. Wincentego a Paulo - lazarysto w. W 1824 r. 

przyjął w katedrze w Brindisi s więcenia kapłan skie. Pierwsze lata posługi 

spędził na placo wkach w południowych Włoszech, gdzie głosił rekolekcje 

i prowadził pracę misyjną ws ro d miejscowej ludnos ci. W 1834 r. został prze-

łoz onym klasztoru w Lecce. Stał się znanym spowiednikiem i kaznodzieją. 

Wykazał się takz e zdolnos ciami administracyjnymi, likwidując długi klaszto-

ru i rozpoczynając renowację powierzonych mu budynko w. W 1836 r. został 

dyrektorem seminarium w Neapolu. Zapamiętano go jako apostoła osobistej 

modlitwy. Chętnie podjął się pomocy chorym w czasie epidemii cholery, kto -

ra zdziesiątkowała miasto w latach 1836-1837. W 1838 r. Justyn został pro-

Kro lestwo jest jak skarb ukryty w ziemi (w. 44). Muszę go szukac  i pragnąc  

odnajdywac  kaz dego dnia. Czy Pan Bo g interesuje mnie ponad wszystko? Co 

mogę powiedziec  o moim zaangaz owaniu w wypełnianie z yciowego powoła-

nia? 

Uczen  kro lestwa powinien kierowac  się roztropnos cią w swoich wybo-

rach, jak ojciec rodziny, kto ry ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe 

i stare (w. 52). Moje codzienne wybory są sprawdzianem mojego rzeczywi-

stego stosunku do z ycia i powołania. 

Czy mogę powiedziec , z e w moich wyborach kieruję się szukaniem kro le-

stwa Boz ego? Czy są inne motywacje moich wyboro w? Jakie? 

Scena kon ca s wiata, kto rą przedstawia Jezus, pomaga mi odnalez c  włas ci-

wy dystans do moich przywiązan  i ziemskich pragnien  (ww. 49-50). Wszyst-

kie moje „perły”, kto re teraz kocham, na kon cu s wiata okaz ą się niczym wo-

bec jedynej perły wiecznego kro lestwa. 

Powiem szczerze Jezusowi o moich zniewoleniach. Zaproszę Go w osobiste 

sytuacje z yciowe, w kto rych panują najgłębsze nieuporządkowania. Będę 

trwał w modlitwie serca: „Jezu, przywro c  mi serce wolne, zdolne wybierac  

Ciebie!”. 
Krzysztof Wons SDS/Salwator 



wincjałem domu zakonnego w Neapolu. Powro cił do głoszenia rekolekcji 

i lokalnej działalnos ci misyjnej. Dojrzewał do decyzji o podjęciu misji zagra-

nicznych. Wystąpił z pros bą do swoich przełoz onych o powierzenie mu ta-

kiego zadania. W 1839 r. został apostolskim prefektem Abisynii i sąsiednich 

terytorio w (dzis  Erytrea i Etiopia). Miejscowa ludnos c  dzieliła się na wy-

znawco w islamu, chrzes cijan skiego Kos cioła koptyjskiego i ro z nych odmian 

pogan stwa. Misjonarz nauczył się trzech lokalnych języko w, z ył i ubierał się 

jak Abisyn czyk. Na początku ukrywał fakt bycia księdzem katolickim, bo gro-

ziła za to natychmiastowa egzekucja, i publicznie nie odprawiał Mszy s w. ani 

nie odmawiał brewiarza. Dostosował się do liturgicznego koptyjskiego ka-

lendarza s wiąt i uroczystos ci. Prowadził dyskusje, rozpoczął nauczanie kate-

chizmu dla dzieci. Wraz z dwoma wspo łbrac mi stopniowo zdobywał zaufa-

nie mieszkan co w tamtych tereno w. Udało mu się nawro cic  paru księz y kop-

tyjskich. Nie pro bował zmieniac  ich przyzwyczajen , w szczego lnos ci rytu, 

czym ro z nił się od innych misjonarzy. Załoz ył szkołę i seminarium w Guala. 

W 1849 r. został potajemnie wys więcony na biskupa i otrzymał prawo udzie-

lania sakramento w w etiopskim rycie koptyjskim. Sukcesy ewangelizacyjne 

zwro ciły na niego uwagę. Przeciw obecnos ci katoliko w w Abisynii wystąpił 

patriarcha koptyjski z Aleksandrii. Katolicyzm ponownie zdelegalizowano, 

zamknięto tez  szkołę i seminarium, załoz one przez Justyna. Ro wniez  władze 

zakonne nie akceptowały jego metod, w szczego lnos ci jego polityki wobec 

lokalnych księz y, kto rym Justyn pozwalał na zachowanie rytu koptyjskiego. 

Kwestię tę od strony formalnej rozstrzygnął dopiero Sobo r Watykan ski II 

i papiez  Paweł VI w dokumencie Evangelii nuntiandi, w kto rym uznał metody 

stosowane przez Justyna. Mimo trudnos ci do 1853 r. Justynowi udało się wy-

s więcic  20 nowych kapłano w. Pod opieką miał juz  ok. 5 tysięcy katoliko w. Na 

nowo otworzył takz e szkołę w Guala. Niestety nowy władca abisyn ski, Teo-

dor II, w 1860 r. rozpoczął kolejne przes ladowania katoliko w. Justyn został 

aresztowany. Przetrzymywano go przez kilka miesięcy w więzieniu, po czym 

wypędzono do regionu Halai w południowej Erytrei. To tam włas nie Justyn 

zmarł 31 lipca 1860 r., w dolinie Alighede nad rzeką Haddas w pobliz u Halai. 

Pochowano go w Hebo w Erytrei, parę metro w od jedynej kaplicy w tej miej-

scowos ci. W 1871 r. w czasie przes ladowan  cesarza Jana IV Etiopskiego 

szczątki Justyna wykopano i ukryto w jednej z niedalekich grot. Po ustaniu 

burzy jego relikwie przeniesiono do nowej kaplicy. W 2002 r. trafiły one do 

nowego sanktuarium Niepokalanego Serca Maryi w tym samym mies cie. Be-

atyfikował go papiez  Pius XII w 1939 r., a kanonizował Paweł VI w 1975 r. 
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Na zakon czenie Mszy s w. odmo wimy modlitwę w intencji kierowców 

z racji wspomnienia s w. Krzysztofa. Moz emy wesprzec  cele misyjne  

 Modlitewne spotkanie Odnowy w Duchu Świętym rozpocznie się we 

wtorek o godz. 19.00 w kos ciele. 

 Modlitwa różańcowa w intencji dzieci, młodzieży i rodzin rozpocznie 

się w naszym kos ciele w s rodę o godz. 17.00. Kaz dego komu bliska jest ta 

intencja zapraszamy do wspo lnej modlitwy. 

 Liturgiczne obchody tygodnia:  

środa – wspomnienie s w. Marty 

piątek – wspomnienie s w. Ignacego z Loyoli, prezbitera 

sobota – wspomnienie s w. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Ko-

s cioła. 

 W pierwszą sobotę miesiąca czcimy Niepokalane Serce Najs więtszej Maryi 

Panny. Czuwanie Fatimskie rozpocznie się o godz. 17.00 

 Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta 

i nos w czasie nabożeństw w kościele. Do Komunii s w. przystępują 

w pierwszej kolejnos ci osoby przyjmujące Pana Jezusa na rękę.  

 Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w domu są moz liwe po  

wczes niejszym zgłoszeniu w zakrystii lub bezpos rednio u duszpasterzy. 

 Dziękujemy za ofiary składane w czasie Mszy s w. przeznaczone na po-

trzeby naszej diecezji. Za tydzien  materialna ofiara będzie zbierana na po-

trzeby naszego kos cioła.  

 Kancelaria parafialna jest nieczynna. Intencje mszalne moz na zamo wic  

telefonicznie w godzinach  kancelaryjnych. Potrzebne dokumenty i sprawy 

losowe moz na załatwiac  poprzez kontakt z księdzem pełniącym w danym 

dniu dyz ur. 

 W przyszłą niedzielę, 2 sierpnia, przypada dzień odpustu Porcjunkuli, 

kto ry wierni mogą uzyskac  nawiedzając kos cio ł i spełniając zwykłe jego wa-

runki. 

 Wszystkim, kto rzy rozpoczynają czas wakacji i urlopo w z yczymy bez-

piecznego podro z owania; dobrego odpoczynku i umocnienia więzi z Bogiem 

i najbliz szymi.  



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 27.07  

6.00  za zm. ks. Zbigniewa Powadę 

18.00 1. za zm. Andrzeja Młodzika i zmarłych z rodzin: Warzecho w i Młodziko w 

     2. (ks. na urlopie) za zm. Pawła Kempnego (greg. 20) 

WTOREK - 28.07                  

6.00  Dzięk-błag. w intencji Alicji z ok. 8 ur. z pros bą o Boz e błog., opiekę Matki Boz ej, 

     zdrowie i wszelkie potrzebne łaski 

18.00 1.  Dzięk-błag. w intencji Małgorzaty z ok. 4 ur.; 2. za zm. Irenę Tracz 

     3. (ks. na urlopie) za zm. Pawła Kempnego (greg. 21) 

ŚRODA - 29.07 - WSPOMNIENIE ŚW. MARTY 

6.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z pros bą o dalszą opiekę i Boz e błog. 

18.00 1. za zm. Genowefę Stefko z męz em, synem, wnuczką oraz za zm. Annę Torbicz 

     2. za zm. Małgorzatę Bydlin ską w 20 r. s m. i zmarłych z rodziny 

     3. (ks. na urlopie) za zm. Pawła Kempnego (greg. 22) 

CZWARTEK - 30.07      

6.00  Dzięk-błag. w intencji Małgorzaty i Tomasza w 13 r. s l. 

18.00 1. Dzięk-błag. w intencji Elz biety Biernat z ok. 100 r.ur. 

     2. za zm. mamę Zofię Czudek w 11 r. s m.; 3. za zm. Ryszardę Goszczyn ską 

     3. (ks. na urlopie) za zm. Pawła Kempnego (greg. 23) 

PIĄTEK - 31.07 - WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI          

 6.00  za zm. Jerzego Jabłon skiego 

18.00 1. za zm. w lipcu: Helenę Kłaptocz, Tadeusza Palecznego, Aleksandra Kro la,    

     Adolfa Kubicę, Andrzeja Mikołajczyka 

     2. za zm. Czesławę S lusarczyk 

     3. (ks. na urlopie) za zm. Pawła Kempnego (greg. 24) 

SOBOTA - 01.08 - WSPOMNIENIE ŚW. MARII ALFONSA LIGUORIEGO               

6.00  za zm. Klarę Tomalik 

18.00 1. Dzięk-błag. w intencji Boz eny Bojanowicz z ok. 50 ur. 

     2. za zm. Barbarę Sikomas 

     3. (ks. na urlopie) za zm. Pawła Kempnego (greg. 25) 

NIEDZIELA - 02.07 - 18 NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30  za zm. Romana Grzesiaka 

9.00  za. zm. Halinę Rozum 

10.30 1. za zm. Jana Rajzera oraz zm. z rodzin: Tyrna i Zegarlickich 

     2. (ks. na urlopie) za zm. Pawła Kempnego (greg. 26) 

12.00 za. zm. rodzinę Czajowskich 

     CHRZEST PO MSZY S W.: Jan Michał Feist, Zoja Klara Klis  

18.00 O Boz e błog. i opiekę Matki Boz ej dla Agnieszki i Krzysztofa 

19.30 za. zm. Krystynę Pysz  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Jr 13, 1-11; Ps Pwt 32, 18-21; Mt 13, 31-35 

Wtorek: Jr 14, 17-22; Ps 79; Mt 13, 36-43 

Środa: 1 J 4, 7-16; Ps 34; J 11, 19-27 

Czwartek: Jr 18, 1-6; Ps 146; Mt 13, 47-53 

Piątek: Jr 26, 1-9; Ps 69; Mt 13, 54-58 

Sobota: Jr 26, 11-16. 24; Ps 69; Mt 14, 1-12 

Niedziela:  Iz 55, 1-3; Ps 145; Rz 8, 35. 37-39 

         Mt 14, 13-21 

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  codziennie od poniedziałku do soboty: 6.30 - 18.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek godz. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa godz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  sobota godz. 17.30 

Spowiedź święta: 

  rano i w niedzielę: 20-cia minut przed Mszą św.  

  wieczorem: od godz.17.30, a w piątek i sobotę od godz. 17.00   

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Poniedziałek -  od godz. 18.40 - 19.00 

Środa - od godz. 10.00 - 12.00 

Czwartek - od. godz. 17.00 –19.00 ( I czwartek m-ca kancelaria nieczynna) 

Piątek - od godz. 10.00 - 12.00 i od godz. 18.40 - 19.00 

Sprawy losowe można załatwić również poza godzinami urzędowania  

kancelarii parafialnej   (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57  

wew.: ks. Proboszcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wojciech - 27,  

ks. Roman - 25, kancelaria 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl  

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

