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WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA BOGA 

 Przypowieści o skarbie i o perle opowiadają o ludziach, którym po-

szczęściło się w życiu. Dziś Pan Jezus posłużyłby się być może opowieścią 

o człowieku, który wygrał milion w totka. Myśl o bogactwie, które spada na-

gle na człowieka, przemawia do wyobraźni. Zaczynamy śnić o willi  

z basenem, o wczasach na Karaibach, Bóg wie, o czym jeszcze. Zastana-

wiam się, czy królestwo Boże to wartość, która jest w stanie nas tak mocno 

zainspirować? Czy pragniemy Boga z tą samą siłą, co pieniędzy? Czy  

w ogóle Go pragniemy? 

 Obaj odkrywcy z przypowieści 

sprzedali wszystko, co posiadali, aby 

posiąść jeden skarb. Wszystko.  

W obu przypadkach jest to słowo.  

Postawili na jedną kartę. Zainwesto-

wali. Bez bezpiecznej sumki na boku. 

Jest w tym jakieś szaleństwo, zauro-

czenie, brawura. Może dlatego prze-

grywamy, bo brakuje nam takiej odwagi? Obie przypowieści pokazują, że 

budowanie życia na Bogu ma swoją cenę. Tak, w Boga trzeba w pewnym 

sensie zainwestować. Co? Swoje życie po prostu, czyli czas, siły, zdolności, 

a czasami także zdrowie czy pieniądze. Św. Paweł wyznaje: „Wszystko 

uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania  



Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego  

i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa” (Flp 3,8). Jak refren po-

wraca tu niepokojące słowo: „wszystko”. Dlaczego tak trudno nam uwierzyć, 

że stawiając na Boga, zyskuję wszystko? Może dlatego, że to nie jest takie  

oczywiste. Wiara ma smak ryzyka. Nie ma nic wspólnego z wyrachowa-

niem. 

 Kiedy odkrywa się żywego Boga, wszystko inne traci na wartości. 

O tym mówią obie przypowieści. Ich decyzja jest jakby spontaniczna, płynie 

z doświadczenia, z przeżycia Boga jako Najwyższego Dobra. Powiedziane 

jest, że jeden z bohaterów przypowieści podjął decyzję „uradowany”, do-

słownie „z radości”. To ważny szczegół. Jeśli w religii zabraknie radości, 

trudno o wielkoduszność. 

 Różnica między dwiema przypo-

wieściami jest taka, że człowiek, który 

odkrył skarb w polu, dokonał tego mi-

mochodem, przypadkiem. Zaś ów ku-

piec poszukiwał pereł, być może wiele 

lat, aż w końcu znalazł tę najcenniej-

szą. Każde nawrócenie, odkrycie Boga 

jest ostatecznie łaską. Bóg sam wybie-

ra czas, miejsce, sposób. Jedni szukają wiele lat, aż w końcu odkrywają 

perłę. Inni nie szukają wcale, a nagle odnajdują skarb. Nie ma tu schema-

tów. Nie ma co porównywać. 

 Żeby tylko nie przeoczyć tego momentu. Grecy nazywali go kairos – 

chwila szczęścia, olśnienia, zachwytu w odróżnieniu od czasu zwykłej mo-

notonii, rutyny, codzienności (chronos). Gdybym przez roztargnienie czy 

głupotę zgubił los z trafioną szóstką, nie darowałbym sobie tego. Gdybym 

przez roztargnienie czy głupotę przeoczył swój kairos… ? Nie daj Boże!  

 



♦ Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 1630.  

♦ Dziś po każdej Mszy św. święcenie samochodów. 

♦ Rozpoczyna się miesiąc sierpień, który w Naszym Kościele jest 

miesiącem trzeźwości. Pamiętajmy w modlitwach o dotkniętych nało-

giem alkoholizmu. Włączmy się w modlitwę całego Kościoła o trzeź-

wość. Swoje postanowienia można wpisać do parafialnej Księgi 

Trzeźwości (w zakrystii). 

♦ W środę 2 sierpnia wierni mogą uzyskać odpust Porcjunkuli, gdy 

nawiedzą kościół parafialny oraz odmówią: „Wierzę…” „Ojcze 

nasz…”, „Zdrowaś Maryjo…” i spełnią zwykłe warunki. 

♦ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota mie-

siąca. Zapraszam do Komunii Świętej wynagradzającej. Członków 

Bractwa Żywego Różańca zapraszam na Mszę św. w sobotę  

o godz. 700. 

♦ Okazja do Spowiedzi św. codziennie przed każdą Mszą św.  

♦ W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

•  Co dalej z reformą polskich sądów? 

Ponadto w „Gościu …”: 

• o wędrówce ponad siedemdziesięcioosobowej grupy oazowiczów 

po krakowskich kościołach i ewangelizacji na ulicach, czyli rekolekcje 

trzeciego stopnia Ruchu Światło-Życie; 

• o ludziach, do których zadzwonił papież Franciszek . 

♦ Kolekta w przyszłą niedzielę zbiorą członkowie Rady Duszpaster-

skiej na potrzeby naszej parafii. Serdeczne „Bóg zapłać” za dzisiejsze 

ofiary. 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 31 lipca do 6 sierpnia 2017 r. 

31 VII 
Poniedziałek 

Wspomnienie 
św. Ignacego Loyoli, 

prezbitera 

g. 1800 - Za ++ rodziców Łucję i Józefa Kurek 

1 VIII 
Wtorek 

Wsp św. Alfonsa 
Marii Liguoriego, 

bpa i doktora 

g. 1800 - Za ++ rodziców Helenę i Alberta Skubacz 
 

2 VIII 
Środa 

Wspomnienie 
św. Euzebiusza z Ver-
celli biskupa, św. Pio-
tra Juliana Eymarda, 

prezbitera 

g. 700 

 
- Za ++ rodziców Annę i Jana Owedyk, Siostrę Mariettę, po-
krewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

3 VIII 
I Czwartek 

g. 1800 - Ku czci Chrystusa - Najwyższego i Wiecznego Kapłana  
o uświęcenie duchowieństwa oraz za ++ kapłanów, o nowe 
powołania kapłańskie i zakonne  - od ofiarodawców 

4 VIII 
I Piątek 

Wsp. św. Jana Marii 
Vianney’a prezbitera 

g. 1800 - Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagro-
dzenie za grzechy oraz w intencjach emerytów i chorych 
naszej parafii - od ofiarodawców 

5 VIII 
I Sobota 

Wspomnienie rocznicy 
poświęcenia rzymskiej 

Bazyliki NMP 

g. 700 

 

g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca Świę-
tego za żyjących i ++ członków Bractwa Żywego Różańca 

- Za + Jana Copik w 18. rocznicę śmierci 

6 VIII 
 

ŚWIĘTO  
PRZEMIENIENIA 

PAŃSKIEGO 

 

g. 630 

g. 700 

 

 

 

 

g. 1000 

 

 

 

 

g. 1630 
g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej  
z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą 
opiekę Bożą i zdrowie dla Danuty Sparwasser z okazji  
65. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo dla rodziny                            
                                                                             Te Deum 
- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Czę-
stochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z proś-
bą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Agaty Bednarczyk - 
Berendowicz z okazji 30. rocznicy urodzin oraz o błogosła-
wieństwo dla rodziny                             
Nieszpory 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego 
Serca Maryi z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą 
o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Stanisława Hanke  
z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo dla rodziny 


