
 

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 

Modlitwa Salomona o mądrość  (1 Krl 3, 5. 7-12) 

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej 

W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w 

nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: «Proś o 

to, co mam ci dać». 

A Salomon odrzekł: «O Panie, Boże mój, 

Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w 

miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem 

bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto 

Twój sługa jest pośród Twego ludu, który 

wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da 

się zliczyć ani też spisać z powodu jego 

mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze 

serce rozumne do sądzenia Twego ludu i 

rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła 

sądzić ten lud Twój tak liczny?» 

Spodobało się Panu, że właśnie o to 

Salomon poprosił. Bóg więc mu 

powiedział: «Ponieważ poprosiłeś o to, a 

nie poprosiłeś dla siebie o długie życie 

ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o 

zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś 

dla siebie o umiejętność rozstrzygania 

spraw sądowych, oto spełniam twoje 

pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne, 

takie, że podobnego tobie przed tobą nie 

było i po tobie nie będzie». 

Oto Słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 

Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie 

Pan jest moim działem,  
przyrzekłem zachować słowa Twoje. 
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze  
niż tysiące sztuk złota i srebra. 

Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie 

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą  
zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze. 
Niech Twa litość mnie ogarnie, a żyć będę,  
bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą. 

Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie 

Przeto więcej miłuję Twoje przykazania  
niż złoto, niż złoto najczystsze. 
Dlatego uważam za słuszne wszystkie 
Twe postanowienia  
i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu. 

Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie 

Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne,  

dlatego przestrzega ich moja dusza. 

Poznanie Twoich słów oświeca  

i naucza niedoświadczonych. 

Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie 
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DRUGIE CZYTANIE 
 

Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli podobni do Jego 
Syna (Rz 8, 28-30) 
 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 

do Rzymian 

Bracia: 

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, 

współdziała we wszystkim dla ich dobra, 

z tymi, którzy są powołani według Jego 

zamysłu. Albowiem tych, których 

przedtem poznał, tych też przeznaczył na 

to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, 

aby On był Pierworodnym między wielu 

braćmi. 

Tych zaś, których przeznaczył, tych też 

powołał, a których powołał – tych też 

usprawiedliwił, a których usprawiedliwił 

– tych też obdarzył chwałą. 
 
 Oto Słowo Boże. 
  
ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Wysławiam Cię, Ojcze,  

Panie nieba i ziemi, 

że tajemnice królestwa objawiłeś 

prostaczkom. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 
EWANGELIA 
 
Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci (Mt 13, 44-52) 
 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
 
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». 
 
Oto Słowo Pańskie. 

HOMILIA 

Królestwo niebieskie to skarb. Jest to „dobro” niezależne od człowieka, które jest 

ukryte. Skarb ukryty w roli. Kto go dostrzegł, zdaje sobie sprawę, że nie ma do niego 

prawa. Rola nie jest jego. Tak można powiedzieć o wszystkim, co jest wokół człowieka. 

Nawet jego życie nie jest jego: Moje życie nie jest moje. 

W tym moim życiu i w tym wszystkim, co jest wokół mnie potencjalnie jest 

umieszczony dla mnie skarb. Odkrycie Tego, od którego wszystko pochodzi. Ja nie 

mogę jednak sięgnąć po to dobro bezpośrednio. Muszę się pozbyć tego, co jest moje, a 



raczej tego, co uważam za moje. To znaczy tego wszystkiego, na czym ja chcę budować 

i stale usiłuję budować moje królestwo. 

Człowiek, który znalazł skarb ukrył go ponownie. Możemy to sobie przełożyć jako 

zdefiniowanie, czy określenie tego, czym jest ten skarb. Uradowany poszedł, sprzedał 

wszystko, co miał, i na był rolę – rolę ze skarbem, rolę, w której jest skarb. Można 

powiedzieć, że jest to przede wszystkim nowe spojrzenie na życie. Już nie trzyma w 

ręku swojego „starego” posiadania. Zaryzykował wszystkim, co posiadał, by 

otrzymać to, co nowe – to co nie jest owocem jego pracy, chociaż zostało przez niego 

nabyte jako skarb. Skarb ma jednak wartość niezależną od pracy i wysiłku człowieka. 

Jest on znalezionym darem, w którego posiadanie wchodzi ten, kto ze względu na ten 

dar, na tę łaskę, jest gotów zaryzykować wszystko, co dotychczas było jego i na 

czym budował.  

W obydwu przypowieściach jest wyraźnie powiedziane i w pewnym sensie – jak 

wynika ze struktury samej przypowieści – stanowi to jakby warunek konieczny 

(conditio sine qua non), że ten, kto znalazł rolę ze skarbem czy drogocenną 

perłę, sprzedał wszystko, co miał. To sprzedanie jest bezpośrednio związane z 

nabyciem odkrytego czy znalezionego skarbu. 

W ten sposób z przypowieści wynika, że to nie było nabycie czego, co weszłoby w 

dotychczasowy „inwentarz” posiadacza i stanowiło jego poszerzenie czy ubogacenie. 

To było coś wyjątkowego, ze względu na co warto było sprzedać wszystko. Tym 

samym ukazana jest jakby inna i nowa jakość owego skarbu w stosunku do 

wszystkiego, co człowiek posiada. Nie dolicza się on do dotychczasowego posiadania, 

lecz niejako wchodzi w miejsce wszystkiego, co dotychczas stanowiło posiadanie czy 

zabezpieczenie życie. Jest to skarb o zupełnie innej logice relacji do siebie, do tego, 

co się posiada, do tego, co uważa się za ważne dla siebie i istotne w swoim życiu. 

W trzeciej przypowieści czytanego fragmentu jest mowa o sieci zarzuconej w 

morze w celu łowienia. Jest mowa o tym, że ta sieć zagarniała ryby wszelkiego 

rodzaju. Następnie doszło do segregacji, czyli oddzielenia dobrych od złych. Jedne 

zostały zebrane inne odrzucone. Jakie jest kryterium tego oddzielenia? Które to ryby są 

dobre, a które złe? 

Pan Jezus mówi: Aniołowi wyłączą złych spośród sprawiedliwych. Mając na 

uwadze przesłanie Ewangelii (nie tylko wg św. Mateusza), trzeba powiedzieć, 

że sprawiedliwi, to ci, którzy przyjmą nową sprawiedliwość, sprawiedliwość, która 

jest doskonałością na miarę samego Boga Ojca.  

To jest właśnie skarb. Jest to trudny do zrozumienia i do przyjęcia skarb. Kto 

jednak zacznie go poznawać i widzieć jego wartość, ten nie będzie się obawiał 

sprzedawać i tracić tego wszystkiego, co posiada, byle tylko móc nabyć czyli 

doświadczyć tego skarbu. Trzeba wiele ludzkiego trudu i zapieranie się siebie. Kto 

jednak ten skarb poznaje, ten uradowany sprzedaje to, co ma i z radością traci to, co 

wg świata mu się należy. 

Czyni to błogosławiąc Boga, bo wie, że w ten sposób w jego życiu dokonuje się 

sąd Boży, który jest zmiłowaniem.  Kto pojmie i przyjmie tę prawdę i w niej będzie żył, 

ten należy do królestwa niebieskiego, jak owe dobre ryby. Kto pozostanie przy swoim i 



będzie dochodził swojej sprawiedliwości, rozminie się z tym królestwem. Rozminie się 

z Ojcem, który jest doskonały i który jest miłosierny.   

Jesteśmy błogosławionymi, gdy możemy słuchać tych przypowieści i je rozumieć, 

choćby po części. Jesteśmy błogosławieni, gdy szczerze mówimy Jezusowi: „Tak”. 

Jesteśmy błogosławieni, jeśli nawet czasem to wypowiedziane już wcześniej „tak” nam 

się nie uda i jak uczniowie wobec krzyża uciekniemy – pod warunkiem, że wrócimy, że 

uznamy swój błąd i wrócimy, by przyznawać się do skarbu gotowi na sprzedawanie i 

tracenie tego, co jest (wydaje się) nasze. 

       Bp. Zbigniew Kiernikowski 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
 

1. Kalendarz liturgiczny: 

Środa – wspomnienie św. Marty 

Piątek – wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana 

Sobota – wspomnienie św. alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora 

Kościoła; (pierwsza sobota miesiąca). 

2. We wtorek po wieczornej Mszy św. nabożeństwo do św. Charbela.  Prośby 

do tego świętego można składać do skrzynki z tyłu kościoła.  

We wtorek o godz. 19:00 katecheza przed chrztem dla rodziców i 

chrzestnych.  

3. W przyszłą niedzielę w kościołach parafialnych można uzyskać odpust 

zupełny Porcjunkuli pod warunkami: pobożne nawiedzenie kościoła 

parafialnego, sakramentalna spowiedź święta, przyjęcie Komunii św., 

modlitwa  Ojcze nasz, modlitwa za ojca świętego, brak przywiązania do 

jakiegokolwiek grzechu. Kto w pełni wykona te warunki otrzyma odpust 

zupełny a kto nie w pełni – otrzyma odpust cząstkowy. Odpust jest to 

darowanie kar za grzechy. Odpust ten można ofiarować za żywych lub za 

zmarłych.   

4. Odwiedziny chorych w sierpniu będą 7 i 8 dnia miesiąca. 

5. W miesiącu sierpniu zachęcamy dorosłych do abstynencji od alkoholu. W 

Polsce księża biskupi zachęcają do tego, aby to wyrzeczenie ofiarować za 

naszą miłą Ojczyznę.  

6. Bóg zapłać za ofiary dla księdza misjonarza na Ukrainie, w ramach akcji z 

okazji św. Krzysztofa – jeden grosz za kilometr.  

7. Rozpoczynamy coroczną akcję pomocy dla dzieci przed nowym rokiem 

szkolnym. W zakrystii można pobrać plecaki, zakupić pomoce szkolne i 

zapełniony plecak przynieść z powrotem do zakrystii.  
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