
Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę na potrzeby naszej Parafii i za kolektę z 

uroczystości  św. Apostołów Piotra i Pawła na potrzeby Stolicy 

Apostolskiej tzw. „świętopietrze”  

2. W ostatnią niedzielę na utrzymanie naszego cmentarza  parafialnego 

wpłynęło na wszystkich Mszach św. 1.450 PLN  

3. Przeżywamy pierwszy tydzień miesiąca (pierwszy czwartek, piątek i 

sobotę)  

4. W piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00  

5. W sobotę i w niedzielę na Górze św. Anny Pielgrzymka Dzieci  

6. W niedzielę kolekta wyznaczona na potrzeby Kurii i innych  instytucji 

diecezjalnych  

7. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać ”Drogi do Nieba”  

8. Zachęcam do kupna prasy katolickiej   

Opowiadanie: Nasza wartość 
 

Dobrze znany mówca rozpoczął seminarium trzymając w ręku dwudziestodolarowy 

banknot. Do dwustu osób na sali skierował pytanie: 

– Kto chciałby dostać ten banknot? 

Ludzie zaczęli podnosić ręce. Spiker powiedział: 

– Mam zamiar dać ten banknot jednemu z was, ale najpierw pozwólcie że coś zrobię... 

– i zaczął miąć banknot. Pokazał zgnieciony banknot i zapytał: – Kto w dalszym ciągu 

to chce? 

Ręce znowu się podniosły... 

– A gdybym zrobił to? – zapytał mówca.... i rzucił banknot na ziemię. Podeptał go 

butami i podniósł – był pomięty i brudny... 

– A teraz kto chce te pieniądze? 

Ręce podniosły się po raz trzeci!!! 

– Moi przyjaciele, odebraliście bardzo cenną lekcję. Nie ma znaczenia, co zrobiłem z 

tym banknotem. Ciągle chcieliście go dostać, ponieważ nie zmniejszyłem jego 

wartości. To jest wciąż warte dwadzieścia dolarów!!! 

Wiele razy w życiu jesteśmy powaleni na ziemię, zmięci i rzuceni w błoto przez 

decyzje, które kiedyś podjęliśmy i okoliczności, które stanęły nam na drodze. 

Czujemy się przez to mniej wartościowi. Ale to nie ma znaczenia, co się stało i co się 

jeszcze stanie... TY nigdy nie stracisz swojej wartości: brudny czy czysty, zmięty czy 

w dobrej formie, jesteś ciągle bezcenny dla tych, którzy cię kochają. 

Wartość naszego życia nie wynika z tego co robimy, ani nie zależy od tego, kogo 

znamy, lecz kim jesteśmy! 
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XIII Niedziela Zwykła 
 

 

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus (Ga 5,1) 

Wolność jest jednym z najcenniejszych darów, jakie otrzymaliśmy od Boga. Ona nas 

upodabnia do Niego. Wszystko jednak sprowadza się do właściwego jej 

wykorzystania. Jeśli zostaje źle wykorzystana, tracimy ją, a jej odzyskanie często staje 

się, po ludzku sądząc, niemożliwe. 

Człowiek wolny posiada skrzydła i może się dzięki nim wzbić na dużą wysokość, 

zyskuje w ten sposób coraz większą przestrzeń wolności. Jeśli jednak źle wykorzysta 

skrzydła wolności, to je uszkodzi i wtedy zostanie mu ziemia pod stopami. Wielu 

zostaje zniewolonych, by z tej niewoli mogli żyć inni. To są nałogi: alkohol, tytoń, 

narkotyki, media, telefony – rzeczy, z których żyją producenci i sprzedawcy. To są 

uzależnienia od ludzi bogatych, mocnych, mających władzę. Na wszystkich 

uzależnieniach inni zarabiają. Zależy im więc na tym, by uzależnionych było wielu – 

im więcej, tym większe zyski. 

Święty Paweł pisze: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1). On bowiem 

przyniósł moc potrzebną do zerwania wszystkich zniewalających linek, jakimi 

posługują się ci, którzy ograniczają wolność. Syn Boga przybył na ziemię, by 

przywrócić wolność wszystkim zniewolonym. Może to uczynić przy pomocy łaski, 

która daje człowiekowi moc, by zerwał ze zniewoleniem. 

Słowa Pawła o wolności, którą przyniósł Chrystus, są pełne nadziei. Komu na niej 

zależy, skorzysta z szansy życia w świecie wolności już tu, na ziemi. Można bowiem 

być nawet zewnętrznie zniewolonym przez układy i sytuacje, przez otoczenie i prawo, 

ale zachować wolność ducha i mieć skrzydła wolności mocne, by szybować ponad to, 

co decyduje o zniewoleniu zewnętrznym. Mówi o tym Jezus, który przybity do 

krzyża, czyli zewnętrznie zniewolony, duchowo był wolny i potrafił tego swego 

wolnego ducha oddać w ręce Ojca.  

Ten, kto się spotyka z Chrystusem, poznaje smak i wartość wolności. Błogosławieni, 

którzy umieją wykorzystać wolność tak, jak tego oczekuje Bóg. 


