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LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: 1 Krl 3,5.7-12* Ps 119 * Czytanie II: Rz 8,28-30
Ewangelia: Mt 13,24-43

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego
w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie.
Z radości 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..
Oto słowo Pańskie.
SKARB EUCHARYSTII

Święty

Jan Paweł II powiedział, że Eucharystia jest największym
skarbem Kościoła. Czasem przychodzimy do kościoła z przyzwyczajenia,
czasem z poczucia obowiązku czy lęku przed grzechem. Ale ważne jest,
byśmy nieustannie ożywiali w sobie postawę żywej wiary, do której wzywa
nas dzisiaj Pan Jezus. Tylko wówczas będziemy widzieć życie duchowe jako
skarb i drogocenną perłę.

Ludzie, o których mówi Pan Jezus w usłyszanych przypowieściach mają
w sobie coś z ryzykantów. Postawili wszystko na jedną kartę, by zdobyć
upragnioną perłę i wyśniony skarb. Czyż nie widzimy takiej postawy
w uczniach, których Jezus powołał? Zostawili wszystko i to natychmiast: dom,
rodzinę, pracę, bo odnaleźli skarb wiary i powołania.
Pamiętamy rozmowę Jezusa z bogatym
młodzieńcem? Wydawało się, że jest
poszukiwaczem prawdziwego skarbu. Pytał
przecież o życie wieczne. Jak je zdobyć, jak
dojść do nieba? Pan Jezus pokazał mu najpierw
prostą drogę przykazań. Gdy okazało się, że
młodzieniec na tych drogach porusza się
sprawnie i to od dzieciństwa, Zbawiciel zaprosił
go do swojej grupy prawdziwych zdobywców,
którzy chcą wejść na szczyt trudną drogą
ubóstwa i ofiary. Ale ta droga wydała się
młodemu człowiekowi za trudna i odszedł
smutny.
Skarb i perła z dzisiejszej Ewangelii
przypominają nam o wartościach, dla których
warto się poświęcić. Warto zaryzykować.
A przecież wciąż jesteśmy kuszeni we współczesnym świecie ideologią
hedonizmu – przyjemności za wszelką cenę. To ciekawe, że niektórzy ludzie
bardzo dużo ryzykują, by czynić zło. Wiara – to również podjęcie ryzyka ale
zawsze po stronie dobra.
Człowiek wierzący to niestrudzony poszukiwacz skarbu. Jesteśmy
w drodze. Wiara nie jest układem statycznym lecz ciągłą odpowiedzią na
Chrystusowe „Pójdź za Mną”. Ostatecznie największym skarbem jest nie to,
co od Boga dostajemy ale sam Bóg, który nam się daje. Kiedyś Pan Jezus
powiedział do św. Faustyny: „Jeśli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat
piękniejszy od tego”. A Faustyna odpowiedziała: „Po co mi piękniejszy świat.
Ja potrzebuje Ciebie”. Tak może odpowiedzieć oblubienica, dla której
największym skarbem jest nie to, co otrzymuje od oblubieńca ale sam
oblubieniec.
Co jest skarbem mojego życia? Co jest tą perłą, dla której warto poświęcić
wszystko? Gdy robimy rachunek sumienia często odnosimy nasze życie, słowa,
czyny i myśli do zła, które stało się naszym udziałem. Do tych śmieci, które nie
mają nic wspólnego ze skarbem, bo w perspektywie wieczności są niczym.
Warto jednak pamiętać, że jako chrześcijanie jesteśmy poszukiwaczami skarbu.
Istotą naszego powołania nie jest ciągła troska, by nie zbierać śmieci lecz pasja
i entuzjazm, by zdobyć perłę miłości i skarb życia wiecznego. x. Proboszcz
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MATKA BOŻA ANIELSKA
U stóp Asyżu wznosi się bazylika Matki Bożej
Anielskiej, wybudowana w XVI wieku. W samym
centrum tej renesansowej świątyni znajduje się skromny
kościółek benedyktyński z IX wieku, zwany
Porcjunkulą. Pierwotny tytuł tego kościoła brzmiał Najświętszej Maryi Panny z Doliny Jozafata. Według
bowiem podania kapliczkę mieli ufundować pielgrzymi
wracający z Ziemi Świętej. Mieli oni przywieźć grudkę
ziemi z grobu Matki Bożej, który sytuowano w Dolinie
Jozafata w Jerozolimie. Nazwę Matki Bożej Anielskiej
prawdopodobnie nadał świątyni św. Franciszek z Asyżu.
Legenda głosi, że słyszano często nad kapliczką głosy
anielskie i dlatego dano jej tę nazwę. Na początku XIII w. kapliczka znajdowała
się w stanie ruiny. Odbudował ją św. Franciszek zimą 1207/1208 roku i tu
zamieszkał. Tu również w roku 1208 lub 1209 w uroczystość św. Macieja
Apostoła (wtedy było to 24 lutego) Franciszek wysłuchał Mszy św. i usłyszał
słowa Ewangelii: "Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. (...) Darmo
otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do
swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani
laski" (Mt 10, 6-10). Franciszek wziął te słowa do siebie jako nakaz Chrystusa.
Zdjął swoje odzienie, nałożył na siebie habit, przepasał się sznurem, udał się do
kościoła parafialnego św. Jerzego w Asyżu i zaczął na placu nauczać. Jeszcze
w tym samym roku zgłosili się do niego pierwsi towarzysze: Bernard z Quinvalle
i Piotr z Katanii, późniejszy brat Egidiusz. Obaj zamieszkali wraz z Franciszkiem
przy kościółku Matki Bożej Anielskiej. Kiedy zebrało się już 12 uczniów
Franciszka, nazwali się braćmi mniejszymi. Za cel obrali sobie życie pokutne
i głoszenie Chrystusa, nawoływanie do pokuty i zmiany życia. W roku 1211
benedyktyni z góry Subasio odstąpili Franciszkowi i jego towarzyszom kaplicę i
miejsce przy niej, na którym ci wybudowali sobie ubogie szałasy. Porcjunkula
stała się w ten sposób domem macierzystym zakonu św. Franciszka. Tu również
schroniła się św. Klara z Offreduccio. W Niedzielę Palmową 28 marca 1212 r.
odbyły się jej obłóczyny. Tak powstał II zakon (klarysek) pod pierwotną nazwą
"Ubogich Pań". Niebawem w ślady św. Klary poszła jej siostra, św. Agnieszka.
Zamieszkały one tymczasowo u benedyktynek w pobliżu Bastii, zanim św.
Franciszek nie wystawił dla nich klasztorku przy kościele św. Damiana.
Franciszek zakończył swoje życie przy kościele Matki Bożej Anielskiej w 1226
roku. W 1216 roku św. Franciszkowi objawił się Pan Jezus, obiecując
zakonnikowi odpust zupełny dla wszystkich, którzy po spowiedzi i przyjęciu
Komunii świętej odwiedzą kapliczkę. Na prośbę Franciszka przywilej ten został
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zatwierdzony przez papieża Honoriusza III. Początkowo można go było zyskać
jedynie między wieczorem dnia 1 sierpnia a wieczorem dnia 2 sierpnia. W 1480 r.
Sykstus VI rozciągnął ten przywilej na wszystkie kościoły I i II Zakonu
Franciszkańskiego, ale tylko dla samych zakonników. W 1622 r. Grzegorz XV
objął nim także wszystkich świeckich, którzy wyspowiadają się i przyjmą Komunię
świętą w odpowiednim dniu. Ponadto - oprócz kościołów franciszkańskich Grzegorz XV rozszerzył ten odpust na kościoły kapucyńskie. Z czasem kolejni
papieże potwierdzali ten przywilej. Paweł VI swoją konstytucją apostolską
Indulgentiarium Doctrina w 1967 roku uczynił to ponownie. Każdy, kto w dniu
2 sierpnia nawiedzi swój kościół parafialny, spełniając zwykłe warunki (pobożne
nawiedzenie kościoła, odmówienie w nim Modlitwy Pańskiej i wyznania wiary
oraz Komunia św. wraz z modlitwą w intencjach papieża, ponadto wykluczone
przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu), zyskuje odpust zupełny.

Z OGŁOSZEŃ












W piątek przypada 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Na
Mszy św. o godz. 1800 będziemy modlić się za poległych i żyjących
powstańców oraz w int. Ojczyzny.
W tym tygodniu wypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W piątek po Mszy św. o godz. 1500 adoracja Najświętszego Sakramentu i
spowiedź do godz. 1800 . Przed południem będę nawiedzał chorych.
W sobotę MB Anielskiej. Tego dnia można uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami. Różaniec wynagradzający po Mszy wieczornej.
Zapraszam wszystkie Koła Różańcowe. Po nabożeństwie ważne
spotkanie przed peregrynacją Obrazu Matki Bożej.
Dziękuję mieszkańcom Parceli Prażmów za posprzątanie kościoła
i ofiarę na kwiaty. Proszę mieszkańców Woli Prażmowskiej od
Biblioteki o przygotowanie kościoła na przyszłą niedzielę.
Przygotowujemy się do przyjęcia obrazu NMP Częstochowskiej. Obraz
przybędzie 18.08 o godz. 1700. Msza powitania pod przewodnictwem ks.
Bp Rafała Markowskiego o godz. 1730. Potem będą nabożeństwa, Apel
Jasnogórski i noc czuwania poszczególnych wiosek. We wtorek zostanie
odprawiona Msza dla chorych a także nabożeństwo odnowienia Ślubów
Jasnogórskich. Za tydzień będą wydrukowane foldery z planem
rekolekcji i nawiedzenia. Bardzo proszę parafian mieszkających przy
trasie przejazdu Obrazu (Nowy Prażmów, Zawodne, Prażmów) o
przystrojenie domów i ogrodzeń.
Z
naszej wspólnoty parafialnej odeszły do Pana Ś.P. Janina
PIOTERCZAK z domu Gralewicz (l. 70). Pogrzeb odbędzie się jutro
o godz. 1400 i Ś.P. Zofia SERAFIN z domu Filutowska l. 89. Pogrzeb
odbędzie się w środę o godz. 1300. Wieczny odpoczynek ….
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MSZE ŚW. w tym tygodniu:
Poniedziałek - 800, Wtorek - 1800 ; Środa - 1800 ;
Czwartek - 1800; Piątek – 1500 i 1800; Sobota - 1800
KANCELARIA:
00
środa : 19 - 1930. Sobota: 900 – 1000.
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