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Jezus powiedział do tłumów:„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”.

Mt 13, 44-46

Stanisław Radwan przekonuje, że w pewnym momencie każda z dziedzin, na którą się decydujemy wymaga
poświęcenia i odrzucenia wszystkiego.
To

naturalne, że człowiek, który zrozumiał jaką wartość ma skarb czy drogocenna perła [królestwo niebieskie] sprzedał wszystko, by je zdobyć.

„Stale czułem i czuję nadal, że gdybym nie był kapłanem, byłbym głęboko i nieuleczalnie nieszczęśliwy” –
wyznaje ksiądz Waldemar Chrostowski.

Jak wygląda królestwo niebieskie?

Jezus porównuje je do skarbu ukrytego w roli i kupca poszukującego pięknych pereł, który oddał za nie wszystko. To królestwo nie jest z tego świata, jest wspólnotą zbawionych w niebie, którzy cieszą się oglądaniem
Boga. Ostatecznie i powszechnie nastanie w dniu ponownego przyjścia Jezusa na ziemię przy końcu świata.
Kościół to zaczątek na ziemi królestwa niebieskiego, w którym działa Jezus. Nie jest to jeszcze pełne królowanie, bo nie został do końca pokonany szatan i grzech. Nie możemy przykładać naszej ludzkiej miary do Królestwa niebieskiego, gdyż panują w nim całkiem inne zasady niż w naszym świecie. Jezus, władca tego królestwa,
jest innym Królem, niż władcy ziemscy. Takim, który umiera na krzyżu wśród złoczyńców i zbawia nas przez
pozorną klęskę. W jego królestwie nie ma niesprawiedliwości, siły i przemocy, a słudzy nie używają broni.

Dlaczego nie zabrał pereł czy skarbu, tylko kupił rolę?

Człowiek, który znalazł skarb, mógł go zabrać potajemnie i powiedzieć, że był na jego własnym polu. On jednak uczciwie postanowił kupić rolę, by legalnie wejść w posiadanie skarbu. To także przestroga na nas, byśmy w drodze do Królestwa niebieskiego stosowali wszelkie zasady, nie chodzili „na skróty”, nawet jeśli wybrana droga wydaje nam się zbyt długa.

ks. Eugeniusz Burzyk

Dlaczego dzisiaj błogosławimy
kierowców i pojazdy
W dzień liturgicznego wspomnienia
św. Krzysztofa – 25 lipca [albo w niedzielę po tej dacie] błogosławimy
kierowców i ich pojazdy. W naszej
parafii uczynimy to w dzisiejszą niedzielę po każdej Mszy Św. Odmówimy specjalną modlitwę, a następnie
na parkingach przed kościołem i na
ul. Prymasa Wyszyńskiego indywidualnie pobłogosławimy kierowców,
wraz z ich samochodami oraz motocyklami.
Święty Krzysztof pochodził z Licji
w Małej Azji, gdzie w III w., za panowania cesarza Decjusza, miał ponieść męczeńską śmierć. Jest jednym z najpopularniejszych świętych
Wschodu i Zachodu. To patron wszystkich związanych z podróżowaniem: pielgrzymów,
kierowców, marynarzy, przewoźników, tragarzy, turystów i żeglarzy. Imię Krzysztof wywodzi się z języka
greckiego i oznacza „niosący Chrystusa”. Tak również jest przedstawiany w ikonografii chrześcijańskiej, jako młodzieniec albo olbrzym, przechodzący
przez rzekę, nioscy na barkach Dzieciątko Jezus,
a w ręku trzymający podróżny kij albo maczugę.
Z powodu braku szczegółowych informacji o św. Krzysztofie, już w średniowieczu – na podstawie imienia:
„niosący Chrystusa” – stworzono legendy o tym świętym, które trudno oddzielić od faktów. Najpierw miał
służyć królowi swojej krainy, a potem samemu szatanowi. Pewnego dnia przekonał się jednak, że szatan boi się imienia Chrystusa. To wzbudziło w nim
ciekawość, kim jest ten Chrystus, którego boi się szatan. Zaczął zgłębiać naukę chrześcijańską i przyjął
chrzest. Za pokutę i dla zadośćuczynienia postanowił zamieszkać nad Jordanem, w miejscu, gdzie
woda była płytsza, aby przenosić na swoich barkach

Modlitwa kierowcy:

Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko, abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody. Nie pozwól, Dawco życia, bym się stał przyczyną śmierci lub kalectwa, a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku. Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości. Oby
piękno stworzonego przez Ciebie świata i radości
Twojej łaski towarzyszyły mi na zawsze. Amen.

pielgrzymów idących do Ziemi Świętej. Pewnej nocy usłyszał głos dziecka, które prosiło o przeniesienie na
drugi brzeg. Kiedy wziął je na ramiona, poczuł ogromny ciężar. „Kto jesteś?” – zapytał. „Jam jest Jezus, twój
Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz
na swoich ramionach cały świat” –
usłyszał w odpowiedzi. Jezus miał
mu wtedy przepowiedzieć męczeńską śmierć. Ten właśnie fragment legendy stał się natchnieniem dla licznych obrazów oraz rzeźb.
Przejście przez wodę – „na drugą
stronę rzeki” – to odwieczny symbol
przemiany i odnowy [również chrztu
świętego], podjęcia ważnych decyzji, rozpoczęcia nowego etapu w życiu, a także śmierci. W każdej ciężkiej próbie warto
mieć przy sobie opiekuna o nadludzkiej mocy – i stąd
zapewne wzięła się popularność św. Krzysztofa. Ze
względu na motyw przejścia na drugą stronę rzeki,
kult tego świętego wyznawali wszyscy, którzy w przeróżny sposób podróżowali. To, że św. Krzysztof bezpiecznie przenosił innych na drugi brzeg, spowodowało, że stał się szczególnym orędownikiem i patronem wszystkich proszących o bezpieczeństwo, i to
nie tylko w podróży.
Zgodnie z dawną tradycją, każdy kto spojrzy rano na
wizerunek św. Krzysztofa i poprosi go o wstawiennictwo, będzie bezpieczny przez cały dzień. Dlatego
umieszczano jego postać przy wejściach do kościołów, na basztach miejskich, na feretronach i sztandarach, również na kamienicach, które nazywano
„Krzysztoforami”. W wielu samochodach i na motocyklach kierowcy mają przyczepiony wizerunek św.
Krzysztofa wraz z modlitwą.

Ogłoszenia duszpasterskie
30 lipca – 6 sierpnia

1. Dzisiaj, z racji obchodzonego w ubiegłym tygodniu wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, po każdej Mszy Świętej
odmówimy specjalną modlitwę oraz dokonamy
poświęcenia pojazdów na naszym parkingu i ulicach wokół kościoła. Udzielimy również błogosławieństwa kierowcom oczekującym przy swoich samochodach. Każdy otrzyma wizerunek św.
Krzysztofa lub specjalną modlitwę do umieszczenia w samochodzie. Przy tej okazji można będzie
złożyć ofiarę na utrzymanie naszego parkingu
i ogrodzenia całego terenu kościoła, które zostanie kolejny raz pomalowane.
2. We wtorek – 1 sierpnia rozpoczynamy miesiąc
trzeźwości i abstynencji. W sierpniu w sposób
szczególny modlimy się za ludzi, którzy mają
problemy w tej sferze życia. Polecamy ich Miłosiernemu Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej. W naszej parafii w każdy poniedziałek, również podczas wakacji, odbywają się spotkania Grupy Anonimowych Alkoholików „Hypomone”. Zapraszamy o godz. 18.00 da salki na II
piętrze kościoła.

3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek,
piątek i sobota miesiąca. W czwartek i piątek
spowiedź od 17.00 do 18.00. W sobotę od godz.
9.00 swoich chorych odwiedzi ks. Adam. W tych
dniach modlimy się o nowe powołania, oddajemy
cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i czcimy Niepokalane Serce NMP.
4. Do nabycia za dowolną ofiarę nowe książki oraz
albumy.
5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożoną
ofiarę mieszkańcom bloku nr 2 z os. Paderewskiego. W tym tygodniu prosimy o pomoc mieszkańców bloku nr 3 z tego osiedla.
6. W dniach 2-3 września Parafialna Rodzina Radia Maryja organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium Bożej Opatrzności w Warszawie, Matki Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana Kolbego
w Niepokalanowie oraz do Matki Bożej Gidelskiej. W programie: 2 września, 12.00 – Msza św.
w Sanktuarium Bożej Opatrzności w Warszawie,
zwiedzanie Sanktuarium, zwiedzanie z przewodnikiem kościoła św. Stanisława Kostki, parafii
błogosławionego Jerzego Popiełuszki i Warszawy. Nocleg w Niepokalanowie. 3 września: 8.30
– Msza św., śniadanie i obiad, zwiedzanie Sanktuarium. Wyjazd do Matki Bożej Gidelskiej.
		 Zapisy w zakrystii, koszt 200 zł. Wyjazd autokarem sprzed Ośrodka Kultury o godz. 5.00. Informacje pod tel. 609 322 346.

Intencje mszalne
30 lipca – 6 sierpnia

NIEDZIELA – 30 lipca

† Robert Ligęza w 13 r. śm.
† Władysław (13 r. śm.)
i Henryka (66 r. śm.) Kolasa
10.00		 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla Witolda z okazji 40 urodzin
11.30		 O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Anny w 90 rocznicę urodzin
18.00 † Bronisław Bajer w 3 r. śm.

nr 1, za †† wypominanych w rocznych
wypominkach, † Emil Nycz, † Władysław Gliniak, † Andrzej Pękala, † Jerzy Ściga, † Marcin Nowak

7.00
8.30

CZWARTEK – 3 sierpnia

6.30		 W intencji misji i misjonarzy
6.30 † Jerzy Ściga
18.00		 W intencjach Radia Maryja

PIĄTEK – 4 sierpnia

6.30		 W intencji uczestników pieszej
pielgrzymki do Częstochowy
6.30		 O Boże błogosławieństwo dla
mieszkańców i sprzątających ze
Starych Bloków nr 47 i 48
18.00 † Julian i Helena Małeccy

SOBOTA – 5 sierpnia

6.30
18.00

† Anna Michewicz
† Ewa Krakowska w 5 r. śm.

NIEDZIELA – 6 sierpnia
7.00

PONIEDZIAŁEK – 31 lipca

6.30
6.30
18.00

† Jan Pałys w 18 r. śm.
† Stanisław Mika
† Emil Nycz

† Za syna Ryszarda i córkę Annę
Włodarczyk
8.30 † Stanisław Winczowski w 6 r. śm.
10.00 † Mieczysław Pulak w 2 r. śm.
11.30 † Albina i Stanisław Kaczkoś
12.30		 Msza Święta chrzcielna
18.00 † Marcin Adamowicz

WTOREK – 1 sierpnia

6.30
6.30
18.00

† Bartłomiej Kluszczyński w 1 r. śm.
† Jerzy Ściga
† Emil Nycz

ŚRODA – 2 sierpnia

6.30 † Witold Wójtowicz
6.30 † Teresa Jarosz
18.00		 Msza Św. wotywna do MB Bolesnej:
o zdrowie dla Janiny, w intencji sprzątających z os. Paderewskiego bloku
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