
Słowo na Niedzielę
Najcenniejszy skarb

W przypowieściach o skarbie i perle Jezus podkreśla dwie sprawy. Najpierw jest to 
radość szczęśliwego znalazcy, a potem jego wysiłek, aby zachować ten skarb dla siebie. 
Odkrywca jest tak szczęśliwy z powodu swego znaleziska, że sprzedaje cały swój dobytek 
i czyni wszystko, co w jego mocy, aby kupić to pole i stać się prawowitym właścicielem 
skarbu. 

W drugiej przypowieści Jezus nawiązuje do faktu, że w starożytności perły były czę-
sto cenniejsze od złota. Kupiec, który zna ich wartość, znajduje taką perłę i natychmiast 
zdaje sobie sprawę, że jej prawdziwa wartość przewyższa jej cenę. Jego zmysł kupiecki 
podpowiada mu, aby zaryzykował i uczynił wszystko, co tylko możliwe, aby wejść w jej 
posiadanie. 

Przypowieść to przedstawienie prawdy w sposób symboliczny, zawsze jednak w od-
niesieniu do wydarzeń codziennego życia. Pan Jezus, zachęcając do życia zgodnego z zasa-
dami Ewangelii, bardzo często korzystał z takiej formy przekazu. Z przypowieści o skarbie 
i perle jasno i wyraźnie wynika, że sprawa osiągnięcia królestwa Bożego jest dla każdego 
z nas zadaniem priorytetowym. Dla chrześcijanina bowiem najbardziej liczy się niebo. 
Chrystus udziela konkretnych wskazówek do jego osiągnięcia. By osiągnąć zamierzony 
cel, konieczna jest umiejętność odróżniania dobra od zła. Do tego zaś potrzebne jest nie 
tylko prawidłowo ukształtowane sumienie, ale również prawe serce. A to z kolei związane 
jest z autentyczną mądrością. Złośliwi powiadają, że najsprawiedliwiej rozdzielonym da-
rem Bożym jest dar mądrości, ponieważ wszyscy narzekają, że mają za mało pieniędzy, 
czasu, zdrowia, szczęścia, ale nikt nie narzeka, że ma za mało mądrości.

Królestwo Boże jest cenniejsze od złota, władzy, a nawet od rodziny. Ten, kto odnaj-
dzie królestwo Boże, będzie mógł uratować siebie i swoich ukochanych, pomagając im 
osiągnąć życie wieczne w niebie. Dlatego wytrwale szukajmy Bożej mądrości i prośmy 
Ducha Świętego o kierowanie naszym życiem. Niech Pismo Święte i Eucharystia będą 
dobrymi drogowskazami w odkrywaniu dróg do królestwa Bożego.
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22 października będziemy obchodzić 
wspomnienie św. Jana Pawła II. Przypo-
mnijmy sobie jego biogram.

Karol Józef Wojtyła urodził się 
w 1920 r. w Wadowicach. Wyświęcony na 
kapłana w Krakowie, kontynuował studia 
teologiczne w Rzymie. Po powrocie do 
kraju pełnił różne obowiązki duszpaster-
skie i akademickie. Mianowany biskupem 
pomocniczym archidiecezji krakowskiej, 
w roku 1964 został jej arcybiskupem me-
tropolitą. Uczestniczył w pracach Soboru 
Watykańskiego II. 16 października 1978 
r. wybrany na papieża, przyjął imię Jana 
Pawła II. Jako gorliwy pasterz otaczał 
szczególną troską przede wszystkim ro-
dziny, młodzież i ludzi chorych. W trakcie 
pontyfikatu odwiedził 129 krajów oraz wy-
niósł na ołtarze więcej osób, niż wszyscy 
jego poprzednicy w okresie poprzednich 
pięciu wieków. Szczególnym owocem jego 
spuścizny duchowej są m.in. bogate ma-
gisterium, promulgacja Katechizmu Ko-
ścioła Katolickiego, Kodeksu Prawa Kano-
nicznego Kościoła łacińskiego i Kościołów 
wschodnich. Zmarł w Rzymie 2 kwietnia 
2005 r., w wigilię Święta Miłosierdzia Boże-
go (II Niedziela Wielkanocna).

Mówi się o nim, że obalił komunizm. 
On sam wskazywał na inne przyczyny jego 
upadku i rzeczywiście nie kierował żadną 
antykomunistyczną krucjatą. Jednak trud-
no twierdzić, że do tego upadku się nie 
przyczynił. Przecież wszędzie gdzie dotarł, 
ludzie na co dzień sobie obcy spotykali się 
na gruncie wiary w Boga. To niewątpliwie 
budziło w nas jakąś nową świadomość, 

nową tożsamość, która stwarzała nowe 
możliwości wspólnego działania. 

Francuski pisarz i dziennikarz Ber-
nard Lecomte w książce pt. „Prawda za-
wsze zwycięży. Jak Papież pokonał ko-
munizm” zwraca uwagę, że pojawienie się 
Jana Pawła II rozbudziło opozycję w kra-
jach opanowanych przez Związek Sowiec-
ki. Lecomte pisze: „Zwierzchnik Kościoła 
katolickiego to, rzecz jasna, nie wódz na 
wojnie, strateg, który z pałacu biskupiego 
rozstawiałby swoich generałów, regimenty, 
swą piątą kolumnę... A jednak, wkrótce po 
objęciu pontyfikatu przez Karola Wojtyłę, 
dało się zauważyć niezwykłe zjawisko: to 
właśnie w szeregach wiernych wszystkich 
wyznań pojawili się nowi grabarze totali-
taryzmu, przyszli bohaterowie wyzwolonej 
Europy, którzy nie czynią tajemnicy z celu, 
jaki im przyświeca”. 

Wiosną 1985 r. w Velehradzie na Mo-
rawach w Czechosłowacji obchodzono 
tysięczną rocznicę śmierci św. Metodego. 
Sędziwy arcybiskup Pragi kard. František 
Tomášek odczytał list Jana Pawła II, w któ-
rym Papież zachęcał katolików w  Cze-
chosłowacji do dawania świadectwa, „na-
wet jeśli w obecnej sytuacji jest to trudne, 
uciążliwe i przepojone goryczą”. Ludzie 
wierzący poczuli się pokrzepieni i  trzy 
miesiące później do Velehradu przybyło 
ich znacznie więcej, niemal 200 tys., co 
było liczbą olbrzymią jak na ten niewielki 
kraj, rządzony bezwzględnie, wręcz w spo-
sób nieludzki, przez komunistów. Gdy ci 
próbowali zakłócić przebieg uroczysto-
ści, przejmując mikrofony, wierni zaczęli 

Święci naszego kościoła cz. II
Na łamach „Koła Niedzieli” kontynuujemy cykl krótkich artykułów, których za-

miarem jest przypominanie wspaniałych postaci świętych i błogosławionych, któ-
rych wizerunki znajdują się w naszym kościele.

Fenomen Św. Jana Pawła II 
ks. Bolesław Szewc



skandować: „To jest pielgrzymka! Chcemy 
Papieża! Chcemy Mszy!”. Kilka lat po tych 
wydarzeniach w Czechosłowacji zdemon-
towano komunizm.

Ludzie wierzący nie mają wątpli-
wości, że modlitwa Jana Pawła II z placu 
Zwycięstwa w 1979 r. do Ducha Świętego, 
aby odnowił oblicze Ziemi – oblicze Polski, 
została wysłuchana. Rok później Polacy 
odpowiedzieli na apel Papieża, podejmując 
trud odnowy.

Wielkim uproszczeniem jest jednak 
postrzeganie Jana Pawła II przede wszyst-

kim jako grabarza ko-
munizmu i papieża, który 
wprowadził nowy styl spra-
wowania urzędu Piotrowe-
go. Ojciec Święty zostawił 
nam olbrzymie dziedzic-
two w postaci Katechizmu 
Kościoła Katolickiego 
i  nowego Kodeksu prawa 
kanonicznego, a także swo-
jego nauczania. W dobie 
kryzysu Kościoła zachod-
niego, zwłaszcza w Euro-
pie, ulegającego laicyzacji 
i relatywizującego naucza-
nie kościelne, sprecyzował 
i pozostawił nam obszerną 
i dogłębną wykładnię wia-
ry, nie pozostawiając wąt-
pliwości, co jest katolickie, 
a co nie.

Zachowując wielki 
szacunek dla tradycji, Jan 
Paweł II tworzył nową tra-
dycję. Wymieńmy jeden 
ważki przykład: dodanie 
tajemnic światła do modli-
twy różańcowej, co zostało 
przyjęte z radością przez 
wiernych, choć mogło się 
wydawać, że naruszenie 
wielowiekowej tradycji bę-
dzie tu i ówdzie napotykać 
opór.

Poprzez liczne be-
atyfikacje i kanonizacje, 

propagowanie kultu świętych, w tym tak-
że ludzi świeckich, Jan Paweł II przybliżył 
katolikom świętość, zwracając uwagę, że 
może być ona wykuwana nie tylko w za-
ciszu klasztoru i z dala od świata, ale także 
w środowisku pracy i w rodzinie.

Jemu też zawdzięczamy kult miło-
sierdzia Bożego, który jest ratunkiem dla 
współczesnego człowieka, a dotarł już 
wszędzie, na cały świat.

(Opracowano na podstawie: Niedziela 
Ogólnopolska 10/2014 , str. 18-19)



Będzie się działo na Kole
SIEDEMNASTA  NIEDZIELA ZWYKŁA

30 lipca  2017 r.

1. Nieszpory dziś o godz. 1815.
2. 73 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego przypada jutro. Pamiętajmy w naszych 

modlitwach o tych, którzy dla Ojczyzny złożyli ofiarę swojego życia.
3. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczas wszystkich 

Mszy św. i po południu od godz. 1700.
4. W związku z pierwszą sobotą miesiąca czuwanie maryjne po Mszy św. o godz. 1900 do 

Apelu Jasnogórskiego o godz. 2100.
5. W sierpniu  nie będzie Mszy św. w dni powszednie rano o godz. 700 oraz w piątki o godz. 

1500.
6. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując de-

klarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach modlitwy 
adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem wdzięcz-
ności i dziękczynienia za Jubileusz 30.lecia wieczystej, całodobowej adoracji Najświętsze-
go Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane deklaracje można przynosić do zakrystii, 
bądź pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

7. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszaw-
skiej  zaprasza do udziału w 26 Pieszej Pielgrzymce Niepełnospraw-
nych z Warszawy na Jasna Górę w dniach 5 – 15 sierpnia br. Piel-
grzymka rozpocznie się 5 sierpnia Mszą św. o godz. 600. Zapisy 
na pielgrzymkę przyjmowane będą w dniach 1 – 5 sierpnia.

8. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Osoby 
zainteresowane zapraszamy do zakrystii.

9. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką 
„Koło niedzieli” rozprowadzają dziś ministranci po 
Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna 
ofiara na druk kolorowej wkładki i fundusz mini-
strancki.
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Parafia św. Józefa 
Oblubieńca NMP na Kole

ul. Deotymy 41
01-441 Warszawa

Msze święte w Niedziele i święta 
630, 800, 900, 1015, 1130, 1300, 1900

Msze święte w dni powszednie 
630, 700, 800, 1800, 1900, piątki 1500

Kancelaria parafialna 
wtorki, środy, czwartki 1500 - 1730 

soboty 1000 - 1200

tel. 22 877 57 90

Strona internetowa parafii www.swjozef.pl

Konto bankowe parafii PKO S.A. 
48 1240 2034 1111 0010 0180 5221

Redaguje zespół duszpasterski 
pod kierunkiem ks. Proboszcza.

Kontakt z redakcją:
kolo.nie.dzieli@gmail.com

Ołtarz Miłosierdzia Bożego, w którym znaj-
duje się obraz św. Jana Pawła II.


