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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».
Każdy z nas wezwany jest do tego, aby znaleźć sobie "to coś" i poświęcić temu całe swoje życie.
Wielu z nas poszukuje sensu życia czasem całe swoje życie. Poświęca temu czas, pieniądze,
energię życiową. Czasami wychodzi, częściej jednak nie wychodzi. Życie jednak pisze stale
nowe scenariusze do których trzeba się dostosować. Nasze życie to szukanie perły, którą ma
się w dłoni. Dostaliśmy ją od Boga. My nią jesteśmy, tylko tego nie zauważamy, albo nie
chcemy widzieć… Jezus zachęca nas, abyśmy szukali sensu życia wraz z Nim. Odejście i pójście
na samowolę w kontekście całości nam się nie opłaca, bo grozi szukaniem tylko siebie. Egoizm
zbiera swoje żniwo. Pójście z Jezusem gwarantuje nam, że będziemy widzieć siebie z
pewnego dystansu. Wtedy nie będzie miało do nas dostępu zło, które czeka tylko, aby złapać
nas w sidła niemocy i bezsensu. Każde pójście za Jezusem jest gwarantem tego, że będziemy
działać w wolności, znając własną wartość…
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy mam coś, czemu poświęciłem swoje życie? Czy potrafię łatwo
dostosować się do nowej sytuacji życiowej? Czy jestem osobą egoistyczną?
Do wykonania: Będę dziękował Panu Bogu za wezwanie mnie do królestwa miłości,
świętości i prawdy.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

29.07 (środa) Wspomnienie św. Marty

Marta pochodziła z Betanii, miasteczka połoŜonego na wschodnim zboczu Góry
Oliwnej, w pobliŜu wioski Betfage, odległego od Jerozolimy o ok. 3 km drogi. Była
siostrą Marii i Łazarza, których Chrystus darzył swą przyjaźnią. Bardzo wiele razy
gościła Go w swoim domu. Św. Łukasz opisuje szczegółowo jedno ze spotkań

(Łk 10, 38-42). Martę wspomina w Ewangelii św. Jan, odnotowując wskrzeszenie
Łazarza. Wyznała ona wtedy wiarę w Jezusa jako Mesjasza i Syna BoŜego (J 11, 1-45).
Ewangelista Jan opisuje takŜe wizytę Jezusa u Łazarza na sześć dni przed wieczerzą
paschalną, gdzie posługiwała Marta (J 12, 1-11). Właśnie z Betanii Jezus wyruszył
triumfalnie na osiołku do Jerozolimy w Niedzielę Palmową (Mk 11, 1). Wreszcie
w pobliŜu Betanii Pan Jezus wstąpił z Góry Oliwnej do nieba (Łk 24, 50).
31.07 (piątek) Wspomnienie św. Ignacego Loyoli, prezbitera

Ignacy (Inigo Lopez) urodził się w roku 1491 w Loyoli w Kantabrii. Prowadził
swobodne Ŝycie rycerskie na dworze królewskim; kiedy się nawrócił do Boga,
skończył studia teologiczne w ParyŜu; tu zebrał pierwszych towarzyszy, z którymi
później załoŜył w Rzymie Towarzystwo Jezusowe. Działalność tego zakonu
przyczyniła się do odnowy Kościoła. Ignacy zmarł w Rzymie 31 lipca 1556 roku. Do
chwały błogosławionych wyniósł o. Ignacego 27 lipca 1609 roku Paweł V,
a kanonizował go papieŜ Grzegorz XV 12 marca 1622. Pius XI ogłosił go uroczyście
patronem wszystkich rekolekcji w Kościele katolickim.
01.08 (sobota) Wspomnienie św. Alfonsa Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

Alfons Maria Liguori urodził się w bogatej, szlacheckiej rodzinie w 1696 roku.
W wieku dwunastu lat został wysłany na uniwersytet w Neapolu. Tam studiował
prawo cywilne i kościelne. Uczył się równieŜ muzyki, malarstwa. Po ukończeniu
studiów został adwokatem. Ojciec Alfonsa pragnął, aby syn zrobił karierę i oŜenił się
z córką księcia. Ta jednak, wstąpiła do zakonu. W wieku 27 lat, po przegranym
procesie Alfons Liguori postanowił porzucić zawód prawnika. Poszcząc przez trzy
dni szukał woli BoŜej. Odwiedziwszy przytułek dla nieuleczalnie chorych zobaczył
światło i usłyszał słowa „Porzuć świat, oddaj się mnie”. Alfons Liguori odpowiedział
na to wezwanie i wstąpił do seminarium. W wieku 30 lat został księdzem a w 1732
roku, aby dotrzeć z Ewangelią do ludzi najbardziej opuszczonych i zaniedbanych
duchowo, załoŜył w Neapolu Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela
(Congregatio Sanctissimi Redemptoris). Alfons Liguori był poetą, kompozytorem
i wspaniałym kaznodzieją. Głosił piękne kazania o Chrystusie ukrzyŜowanym. Gdy
został biskupem pamiętał o ubogich przeznaczając na nich swoje dochody. W czasie
głodu sprzedał sprzęty ze swojego domu biskupiego, aby kupić chleb dla
potrzebujących. W kolejnych latach reumatyzm doprowadził biskupa Liguori do
paraliŜu i ogromnego cierpienia. Msze święte musiał odprawiać na siedząco a posiłki
przyjmował przez rurkę. Mając 79 lat powrócił do zgromadzenia redemptorystów,
gdzie zmarł w wieku 91 lat, 1 sierpnia 1787 roku.
WARTO WIEDZIEĆ
ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIGO – w najbliższą sobotę, o godz.
12:00 odprawiona zostanie specjalna Msza w związku z 76. Rocznicą
Wybuchu Powstania. Jak co roku chcemy pamiętać o wszystkich, którzy polegli
w Powstaniu, zaginęli lub zostali zamęczeni z powodu udziału w tej formie
oporu przeciw okupantom. W modlitewnej zadumie polecić pragniemy również
zmarłych Powstańców a także prosić o siły i zdrowie dla żyjących uczestników
Powstania.

