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Przypowieść o skarbie, o perle i o sieci
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 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".

●●●
Dar rozeznania, mądrości, rozumu i inne dary Ducha Świętego są nam potrzebne, aby
wybrać to, co najważniejsze i najlepsze w danej chwili. Wśród coraz większej ilości
rzeczy, które nas otaczają i które możemy posiadać; wśród wielu decyzji, które
możemy podejmować, trzeba mądrze wybrać. Sens mają wybory i decyzje w
perspektywie życia wiecznego. Każdy wybór nas tworzy. Człowiek rozwija się albo
marnuje swoje życia i talenty poprzez decyzje życiowe. Jest radością,
błogosławieństwem albo przekleństwem dla innych. W nieustannym otwarciu i
słuchaniu Boga i ludzi Bożych, uczymy się coraz lepiej żyć. To wyraz miłości do Boga,
a św. Paweł powiada: „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich
dobra” (Rz 8,28). Poszczególne wydarzenia życiowe, a nawet poszczególne chwile dnia
łączą się w jedną całość jak puzzle. Bóg staje się „mistrzem szczegółów” i nawet to, co
jest bardzo trudne staje się drogą dobra - do Jego Serca.
Jan Paweł II powiedział w 1979 r. w Częstochowie, chyba nie tylko do ludzi młodych:
„Musicie myśleć o sobie w kategoriach uczniów Chrystusa. Chrystus wciąż ma uczniów,
wszyscy jesteśmy Jego uczniami - jeżeli słuchamy Jego słowa, jeżeli je rozważamy, jeżeli
sięgamy w głąb naszego serca, jeżeli Mu to serce otwieramy, jeżeli razem z Nim
kształtujemy w sobie cierpliwie, wytrwale nowego człowieka. Nawet czasem nie zaszkodzi,
jak się nad sobą zamyślisz i zmartwisz. Nawet czasem nie zaszkodzi, jak się na siebie
zagniewasz. To lepsze, niż gdybyś miał lekkomyślnie przeżywać swoją młodość i gubić
wielki skarb, wielki, niepowtarzalny skarb, który w sobie nosisz, którym jesteś ty sam”.

OGŁOSZENIA
1. W sierpniu, jak co roku, będziemy przyjmować Pielgrzymkę Akademicką. Bardzo
proszę o złożenie ofiar mieszkańców nast. miejscowości: Annów, Mała Wola, Gaj,
Wielka Wola Lechów, Dąbrówka, Stanisławów Studziński, Teodozjów, Studzianki
/za trasą/, Małe Czerniewice, i Paulinów. Za rok pozostałe miejscowości.
2. Przypominam, że wyjeżdżający do Białego Dunajca pozostałą sumę wpłacają do
następnej niedzieli, a spotykamy się za tydzień w niedzielę po Mszy św. o g. 12.00.
3. Od tej niedzieli zapisuję na XVI Łowicką Pieszą Pielgrzymkę Młodzieżową do
Częstochowy. Koszt od osoby – 55 zł. Przy zapisie konieczny jest nr. PESEL.

●●●
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ:

Śp. Jan Grubski– pokój jego duszy.

●●●
SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

Tomasz Czapnik, kaw. z Żdżar i Ewa Szuwart, panna z par. tutejszej.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Matka zwraca się do córki:
- Twój chłopak, córeczko, jest źle wychowany. Podczas rozmowy ze mną cały czas ziewał!
- On nie ziewał mamo, tylko próbował się odezwać...

Święta Małgorzata - patronka naszej Parafii
Święta Małgorzata była jedyną córką pogańskiego kapłana Edezjusza w Antiochii
Pizydyjskiej. Gdy matka rychło ją odumarła, oddano dzieweczkę na wieś do mamki,
która ją potajemnie wychowała w wierze chrześcijańskiej. To ona doprowadziła
Małgorzatę do poznania nauki Pana Jezusa i do Chrztu świętego. Wybuchło właśnie
prześladowanie, najdłuższe i najokrutniejsze, obejmujące całe imperium rzymskie, za
panowania cesarza Dioklecjana (284-305). To samo podanie głosi, że Małgorzata była
bardzo piękna i bogata. Zakochać się w niej miał namiestnik rzymski, który też chciał
ją pojąć za żonę. Ta jednak stanowczo mu odmówiła, twierdząc, że ma już
Oblubieńca, Jezusa Chrystusa. Namiestnik kazał aresztować świętą i usiłował ją
skłonić do odstępstwa obietnicami i groźbami. Kiedy te zawiodły, nakazał zastosować
wobec Małgorzaty wyszukane tortury, by nimi złamać dziewicę: szarpano jej ciało
hakami i palono je ogniem. Następnie wrzucono ją do więzienia, grożąc jej jeszcze
większymi mękami. Wtedy też miał się jej pojawić szatan w postaci smoka i ją
zaatakować. Odpędziła go wszakże znakiem Krzyża świętego. Kiedy nadal obstawała
przy wierze świętej, została ściętą. Wspomnienie jej przypada 20 lipca, gdyż tego dnia
miała ponieść śmierć męczeńska w latach 303-305.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 25. 07. 2011

18.00 Za +Krzysztofa Gromka i Krzysztofa Cabałę.
WTOREK 26. 07. 2011

9.00 ……
ŚRODA 27. 07. 2011

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Władysława Króla z racji 91 rocz.
urodzin.
Za +Jana Grubskiego /popogrzebowa/;
+ Annę i Stanisława Młynarczyków;
+Annę Szymańską;
+Tadeusza Golenia /int. od siostry z rodziną/.
+Jakuba Rybaka w 15 rocz. śmierci;
+Władysława Skonecznego /popogrzebowa/;
+Jana Szczura /int. od teściów Sochów z rodziną/;
+Jana Dąbrowskiego /popogrzebowa/;
+Stanisława Żegnałka w 12 rocz. śmierci, Elżbietę i Jana Żegnałków
oraz ich dzieci;
+Dariusza Bisa /popogrzebowa/;
+Henryka i Zofię Skrzyckich /int. od Andrzeja Fornalczyka/.
CZWARTEK 28. 07. 2011

9.00 ……
PIĄTEK 29. 07. 2011

9.00 ……
SOBOTA 30. 07. 2011

18.00 Za +Annę i Stanisława oraz cr. Świderków.
NIEDZIELA 31. 07. 2011

9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marianny z racji 85 rocz. urodzin;
Za +Jerzego Pawlaka w 31 rocz. śmierci, zięciów Władysława i Andrzeja
oraz Józefa Mierzejewskiego.
12.00 Za Parafian.
18.00 Za +Józefę i Rocha Szymańskich oraz dziadków Szymańskich i Janickich.

