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EWANGELIA (Mt 13,44–52) 

 
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”. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://badaczebiblii.pl/krolestwo-jako-perla-i-skarb-w-ziemi/&psig=AOvVaw1HeZ4W_jGms3bz8DLoQRe9&ust=1595702271974000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiM48rE5uoCFQAAAAAdAAAAABAo


                                                IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE                                                                                                                                                

W tym tygodniu w środę obchodzimy wspomnienie św. Marty; w piątek św. Ignacego    

z Loyoli; w sobotę św. Alfonsa Marii Liguoriego. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu 

łask Bożych. 

2277..0077..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..      

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  11))..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  KKaazziimmiieerrzzaa                  

ii  SSttaanniissłłaawwyy  BBuuddnnyycchh  ii  iicchh  zzmmaarrłłyycchh  RRooddzziiccóóww  oorraazz  JJaannaa  DDoommiinniikkóóww  ii  jjeeggoo  zzmmaarrłłyycchh  

RRooddzziiccóóww;;  22))..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  AAnnnnyy,,  PPiioottrraa  ii  FFrraanncciisszzkkaa..  

2288..0077..  WWttoorreekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  KKaazziimmiieerrzzaa,,  

WWaaccłłaawwyy,,  JJóózzeeffaa,,  SSttaanniissłłaawwaa  ii  iicchh  zzmmaarrłłyycchh  RRooddzziiccóóww..  

  

2299..0077..  ŚŚrrooddaa..  

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  zzmmaarrłłyycchh  zz  rrooddzziinnyy  

PPaalluusszzeekk::  JJóózzeeffyy,,  MMaacciieejjaa,,  ZZooffiiii,,  KKaazziimmiieerryy  ii  iicchh  zzmmaarrłłyycchh  RRooddzziiccóóww..  

  

3300..0077..  CCzzwwaarrtteekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  rrooddzziiccóóww::  AAnnttoonniinnyy  

ii  PPiioottrraa  RRuuttkkoowwsskkiicchh;;  śśpp..  bbrraattaa::  EEddwwaarrddaa  RRuuttkkoowwsskkiieeggoo  ii  śśpp..  tteeśścciiaa::  IIggnnaacceeggoo  

DDuubbaanniioowwsskkiieeggoo..  

  

3311..0077..  PPiiąątteekk..  

NNoowwoolleessiiee  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  IInntteennccjjaa  wwoollnnaa..  

  

0011..0088..  SSoobboottaa..                    

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  IInntteennccjjaa  wwoollnnaa..  

  

0022..  0088..    Niedziela.                       

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  DDzziięękkcczzyynnnnaa  zz  rraaccjjii  8855..rroocczznniiccyy  uurrooddzziinn  ppaannii  AAnnnnyy    

zz  pprroośśbbąą  oo  ddaarr  zzddrroowwiiaa,,  ppoottrrzzeebbnnee  łłaasskkii,,  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  BBoożżee  ii  ooppiieekkęę  MMaattkkii  

NNaajjśśwwiięęttsszzeejj..  

 

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1100::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  WWłłaaddyyssłłaawwaa  

JJaannkkoowwsskkiieeggoo  ww  77..rroocczznniiccęę  śśmmiieerrccii  zz  pprroośśbbąą  oo  mmiiłłoossiieerrddzziiee  BBoożżee..  

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1122::0000..  DDzziięękkcczzyynnnnaa  zz  rraaccjjii  11..rroocczznniiccyy  uurrooddzziinn  MMiiłłoosszzaa            

zz  pprroośśbbąą  oo  ppoottrrzzeebbnnee  łłaasskkii,,  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  BBoożżee  ii  ooppiieekkęę  MMaattkkii  NNaajjśśwwiięęttsszzeejj  ddllaa  

rrooddzziiccóóww::  BBeerrnnaaddeettttyy  ii  KKrrzzyysszzttooffaa..  

  



1. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w naszym 

nowoleskim Sanktuarium odmawiając różaniec przy kapliczkach usytuowanych wokół 

kościoła i na placu sanktuarium. Modlitwę rozpoczynamy o godzinie 17:30. 

2. Do sakramentu małżeństwa pragną przystąpić: Artur Zając zamieszkały w Białym 

Kościele przy ul. Jaśminowej i Katarzyna Kukla zamieszkała w Strzelinie przy ul. 

Bella. Zapowiedź pierwsza. 

                                                                                     Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże.   

 .............................................................................................................................................................. 

                      

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: Wzajemne poszukiwanie. 

Dzisiejsza przypowieść Jezusa przywołuje na myśl Pieśń nad pieśniami, w której 

oblubieniec i oblubienica szukają się wzajemnie i z radością odnajdują. Bóg jest jak skarb, 

ukryty w mojej duszy, osobie, życiu. Aby Go zdobyć, potrzebuję wybrać Go ponad wszystko 

inne. Także i ja jestem dla Boga jak drogocenna perła. On znalazł mnie i wydobył z głębiny 

grzechu, płacąc za mnie wszystkim, co miał, samym sobą, oddając za mnie życie na krzyżu. 

Być uczniem Jezusa to także wybierać między dobrem a złem. To wciąż uczyć się 

wszystkiego na nowo od Jezusa....................................................................................... 

 

                                                   „ Najświętsze Serce ” 

„Miłości pragnę ,nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.” Oz 6.6 

Czy zadawaliście sobie kiedyś Państwo pytanie czy Bóg ma serce, czy potrzebuje być 

kochany i pocieszany? Czy może wydawałyby się to cechy mało boskie?  

Zamysł Boży, Geniusz, Alfa i Omega – czyż na Boga nie patrzymy bardziej przez aspekt 

intelektu, wiedzy, wszechmocy? 

Temat Bożego Serca podejmuje film „ Najświętsze serce”, który w dniach 17-19 lipca 

był wyświetlany w strzelińskim kinie Grażyna. To pierwszy w historii kina film o 

Najświętszym Sercu Jezusowym. 

Film ma szczególny wydźwięk w tym roku, gdyż właśnie teraz przypada  100 rocznica 

kanonizacji św. Małgorzaty Alacoque oraz 100 rocznica zawierzenia losów naszej Ojczyzny 

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 27 lipca 1920 roku na Jasnej Górze, w czasie gdy 

bolszewicy stali u bram Warszawy. Wcześniej w 1899 roku papież Leon XIII poświęcił 



Najświętszemu Sercu całą ludzkość. Fabuła filmu to fikcyjna historia znanej pisarki Lupe 

Valdes dotkniętej od dłuższego czasu niemocą twórczą. Pod naciskiem wydawnictwa 

decyduje się przyjąć podpowiedź tematu dotyczącą objawień sprzed 300 lat, kiedy to Jezus 

ukazał się siostrze Małgorzacie Marii Alacoque objawiając jej swoje serce i dwanaście 

obietnic dla ludzi, którzy będą je czcić. Razem z Lupą poznajemy nie tylko  historię kultu, 

ale również poświęcenia poszczególnych państw Sercu Jezusowemu, jak i konsekwencję nie 

uczynienia zadość prośbie Chrystusa. Słuchamy autentycznych świadectw rodzin, które w 

szczególności umiłowały Serce Jezusowe, a nawet zapoznajemy się z cudownym 

uratowaniem wojskowych w Afganistanie. Trafiamy również do miejsc cudów 

Eucharystycznych, w tym Polski. 

W pamięć zapadają ważne słowa, którymi dzielą się z nami osoby zaangażowane w 

szerzenie kultu serca Jezusowego. Młoda dziewczyna mówi : „Dzięki kultowi Najświętszego 

Serca wiem, że Bóg ma serce i chce być kochany.” Inna osoba dzieli się: „ Nasze życie  to 

operacja na otwartym sercu Jezusa”. Aż wreszcie : „ Cierpiały miliony serc, ale żadne nie 

cierpiało jak to jedno”. 

Jak wpłynęło na Lupę i jej rodzinę śledztwo śladami Serca Jezusowego pozostawię 

tajemnicą licząc, że będziecie  Państwo mieli szansę obejrzeć go na DVD lub zapewne 

niedługo będzie dostępny na katolickiej platformie filmowej KATOFLIX, gdzie znajdziecie 

Państwo również wiele innych wartościowych filmów. 

Mimo , iż czerwiec poświęcony czczeniu Serca Jezusowego dawno za nami warto się 

zastanowić do czego tak naprawdę zaprasza nas ten kult, i jak żyć nim przez cały rok.  

Dla mnie film  „Najświętsze serce” stał się inspiracją aby zgłębić temat roli uczuć w wierze 

poprzez przestudiowanie pracy o. Krzysztofa Gzelli OSB „ Zagadnienia rehabilitacji serca w 

ujęciu Dietricha von Hildebranda”. Tymi odkryciami pozwolę sobie podzielić się z 

Państwem na łamach kolejnych numerów naszej gazety parafialnej. 

                                                                                                   Opracowała:  Monika Fabiś 

Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła.                      

 


