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XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

CZYTANIA LITURGICZNE

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO
MATEUSZA (Mt 13, 24-43)
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:
Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka,
który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy
ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał
chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże
wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i
chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go:
Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej
roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił.
Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i
zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając
chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i
powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś
zwieźcie do mego spichlerza. Inną przypowieść
im powiedział: Królestwo niebieskie podobne
jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał
na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich
nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych
jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują
z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach.
Powiedział im inną przypowieść: Królestwo
niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna
kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się
wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus
tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści

nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo
Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy
odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili
do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam
przypowieść o chwaście! On odpowiedział: Tym,
który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy.
Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie
królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem
jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak
więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie
przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów
swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości,
i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz
i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć
będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma
uszy, niechaj słucha!

NICY, patronki Europy    
7:00 Dz.-bł. w 25 r. ślubu Katarzyny i Mirosława Szczęśniaków z prośbą o bł. Boże
dla Jubilatów i syna Macieja.
7:00 Dz.-bł. w 45 r. ślubu Krystyny i Zbigniewa Paczuskich z prośbą o bł. dla Jubilatów, rodziny synów i wnucząt.
7:30 + Wiktorię, Antoniego i Stanisława
Cholewickich.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Zygmunta Bogusza (6 r. śm.), cr. Boguszów i Bernackich.
+ Janinę (17 r. śm.) i Władysława (10 r.
śm.) Grzyb.
Czwartek 24.07. - Św. Kingi, dziewicy
7:00 + Mariana Kowalskiego (5 r. śm.), Jadwigę Krzyżańską (3 r. śm.), Mariannę Gut
(35 r. śm.).
7:30 + Stefana Batory (52 r. śm.).
18:00 + Zofię Głodek (35 r. śm.)
Piątek 25.07. – ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA
7:00
   
7:30 + Annę Wolińską, Dariusza Mikołajczyka.
18:00 + Krzysztofa Majznera (im.), Mariannę (4 r. śm.) i Władysława (3 r. śm.)
Majznerów.
Sobota 26.06. - Świętych Rodziców
Najśw. Maryi Panny, Joachima i Anny
7:00 + Annę i Józefa Axentowiczów, Annę
Chyczewską-Żyszkowską.

7:00 + Danutę i Tadeusza Miłodrowskich
7:30 + Annę Ostapską.
18:00 + Mariana Ochmańskiego w miesiąc
po śmierci
Niedziela 27.07. – 17 niedziela zwykła
7:00 + Michała i Józefę Wojda, Edwarda,
Mariana, Halinę, Józefę i Benedykta Ciesielskich.
8:30 + Onufrego i Mariannę Pielaków, cr.
Pielaków.
10:00 Dz.-bł. w 1 r. ślubu Karoliny i Piotra
Bogdalskich.
11:30 + Kazimierza Nojszewskiego (9 r.
śm.)
13:00 Za Parafian.
18:00 + Czesława Zdunka (5 r. śm.) i jego
rodziców Jana i Helenę oraz z cr. Jabłońskich.

CZYTANIE Z KSIĘGI MĄDROŚCI (Mdr 12,
13. 16-19)
Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad
wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie, Podstawą Twojej sprawiedliwości
jest Twoja potęga, wszechwładza Twa sprawia, że
wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz, gdy
się nie wierzy w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuchwalstwo świadomych. Potęgą władasz, a sądzisz
łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo
do Ciebie należy moc, gdy zechcesz. Nauczyłeś
lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy
powinien być dobrym dla ludzi. I wlałeś synom
swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz
nawrócenie.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA
APOSTOŁA DO RZYMIAN (Rz 8, 26-27)
Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości.
Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba,
sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach,
których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który
przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

OG£OSZENIA PARAFIALNE
Porz¹dek niedzielnych Mszy œw. w koœciele:
7.00, 8.30, 10.00-dla m³odzie¿y, 11.30-dla dzieci,
13.00, 18.00.
Kancelaria parafialna czynna od poniedzia³ku do
soboty w godzinach: 9.00-11.00 oraz od 16.0018.00. Telefon do kancelarii 789-21-05.
S³uchamy:
RADIO MARYJA na fali 89,1 FM
RADIO ŒWIÊTY JÓZEF na fali 96,5 FM
RADIO WARSZAWA na fali 106,2 FM

Intencje mszalne od 21.07. do 27.07.2008 r.
Poniedziałek 21.07.
7:00 + Mariannę Lewińką (10 r. śm.).
7:30 + Stanisławę Witan (17 r. śm.), Ludwika i Henryka Witanów, Sewerynę i
Kazimierza Boguckich, Gustawa Repsz i
Eugeniusza Książek.
7:30 + Annę Markiewicz (1 r. śm.).
18:00 + Henryka (9 r. śm.), Feliksa i Marię
Pogorzelskich, Jana i Marię, Henryka i Stanisława Figurów.
Wtorek 22.07. – Św. Marii Magdaleny
7:00 + Kazimierza Szewczaka (7 r. śm.), z
cr. Szewczaków i Mućków.
7:30 + Zygmunta, Marcina, Feliksa, Eugeniusza, Joannę, Walerię, Witolda Sierpińskich, Franciszka, Juliannę Wróblów,
Wiktora i Aleksandrę Olkowskich.
7:30 + Marię Stosio (4 r. śm.)
18:00 + Kazimierę i Aleksandra Barbickich, Czesławę Piłat.
Środa 23.07. - ŚW. BRYGIDY, ZAKON-

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Mi 6,1-4.6-8; Ps 50,5-6.8-9.16bc-17.21.23;
Ps 95,8ab; Mt 12,38-42; WT.: Pnp 8,6-7 (2 Kor
5,14-17); Ps 63,2-9; J 20,1.11-18; ŚR.: Ga 2,19-20;
Ps 34,2-11; J 15,1-8; CZ.: Jr 2,1-3.7-8.12-13; Ps
36,6-11; J 15,15b; Mt 13,10-17; PT.: 2 Kor 4,7-15;
Ps 126,1-6; J 15,16; Mt 20,20-28; SB.: Jr 7,1-11;
Ps 84 3-6.8.11; Jk 1,21; Mt 13,24-30.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 20.07.2008
16 Niedziela Zwykła
wCzas wakacji niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie
służy niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania
z Panem Jezusem, wybierając plażę czy
spacer! Niewiele jest miejsc, gdzie nie ma
świątyni!
wW środę, 23 lipca, wspominamy świętą Brygidę, patronkę Europy. Wpatrując
się w tę szlachetną postać, widzimy, że
los każdego człowieka jest drogą szuka-

nia Boga albo raczej drogą, na której On
nas odnajduje. Jan Paweł II w 1999 roku
ogłosił Brygidę współpatronką Europy.
wW piątek, 25 lipca, obchodzimy święto Jakuba Apostoła. Został powołany jako
jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa
wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub
Starszy albo Większy. Spośród Apostołów
pierwszy, a po Szczepanie drugi męczennik Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz
Heroda został ścięty mieczem. Jego krótkie życie świadczy o tym, że tylko miłość
i pokorna służba są drogą do prawdziwej
wielkości.
w25 lipca czcimy też świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku,
patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Podczas wakacyjnych wojaży
prośmy go o opiekę, by szczęśliwie i cało
powrócić do domu!
wW sobotę, 26 lipca, w liturgii wspominamy świętych Joachima i Annę, rodziców Najświętszej Maryi Panny. Warto
zwrócić się w modlitwie do tych świętych
małżonków, prosząc o pomoc w budowaniu silnej Bogiem rodziny. Módlmy się
też za rodziców żyjących i powołanych
już do wieczności.
wZa tydzień będziemy gościć w naszej
parafii ks. Jana Kędziora – Pallotyna, który dwadzieścia kilka lat pracował na misjach w Afryce. Będzie o tym opowiadał i
rozprowadzał pamiątki z misji.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM również
We wtorek, 22 lipca, prosimy o wstawiennictwo świętą Marię Magdalenę,
która swoje losy związała na zawsze
z Chrystusem po tym, jak wyrzucił z niej
siedem złych duchów. Ewangelie wspominają ją w kilku miejscach.
W czwartek, 24 lipca, czcimy świętą
Kingę, córkę króla węgierskiego Beli IV,
żonę polskiego księcia Bolesława Wstydliwego. Po śmierci męża wstąpiła do
zakonu klarysek, dla których ufundowała klasztor w Starym Sączu i poświęciła
swe życie dla ubogich. Papież Benedykt
XIII przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy. Kanonizował ją Jan Paweł II w 1999
roku.

SFCh ZAPRASZA
Świetlica dla dzieci od lat 6
23.06.-1.08. 2008 r.
pon.-pt. w godz. 10:00-15:00
Plebania ul. 3 Maj 81A

CZAS WZRASTANIA

W przypowieści o siewcy, o ziarnie gorczycy czy kwasie chlebowym Chrystus
uświadamia nam, że Królestwo Boże już nadeszło, ustawicznie się rozwija, nieustannie
rośnie i dojrzewa. Żyjemy w okresie wzrastania Królestwa Bożego, który jest czasem
Kościoła. Pamiętajmy jednak o ostrzeżeniu
Pana Jezusa, że na świecie wciąż trwa szatański zasiew chwastu, czyli zła. Dokonuje
się on wówczas, gdy nasze sumienie zasypia, podobnie jak ludzie pilnujący pól pszenicznych. Bądźmy więc czujni i rozważni.
Nie pozwólmy, by w nasze serca przeniknęły nasiona zła, które zagłuszą złocistą pszenicę, owoc naszego świętego życia. Uczyńmy wszystko, aby do nas odnosiły się słowa
Chrystusa: sprawiedliwi jaśnieć będą jak
słońce w królestwie Ojca (Mt 13, 43). Dostąpimy tej radości, jeżeli będziemy budować
swoje życie na fundamencie Bożych prawd i
przykazań. Czy jednak nasze postawy i czyny pozwalają nam ze spokojem oczekiwać
momentu Sądu Bożego? W słowach dzisiejszej Ewangelii zawarta jest jeszcze jedna,
niezwykle ważna nauka. Mądry i rozważny
gospodarz, który nie pozwala sługom wyrwać chwastu, aby nie uszkodzić pszenicy,
symbolizuje miłosierną i wyczekującą na
nasze nawrócenie postawę Boga. On nie
chce naszego potępienia. Jak troskliwy ojciec z sercem pełnym nadziei, oczekuje na
nasz powrót. Bóg jest Miłością - pisze św.
Jan, a Ojciec Święty Benedykt XVI dodaje:
ta prawda o Bogu jest najważniejsza.
bp Tadeusz Bronakowski

"Sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce
w królestwie Ojca"

			

(Mt 13, 43)

POSIAŁ DOBRE NASIENIE

Zasadniczo wiemy, że cel nie uświęca środków. Warto jednak to sobie przypominać, bo
niekiedy, całkiem po cichu i niespodziewanie,
tak właśnie zaczynamy działać
Wojny, które przyszło nam oglądać w ostatnich latach na ekranach telewizorów, pokazały bardzo wyraźnie, że t.zw. "usuwanie zła",
przynosi ofiary także wśród niewinnych ludzi.
Co gorsza, te ofiary zostają niejako wkalkulowane w koszta wojen. Dzisiejsza Ewangelia
prowadzi nas jednak zupełnie innymi drogami.
Trzeba wpierw patrzeć na to, co dobre! O dobro trzeba zadbać!
Pytanie, które stawiają słudzy, „Czy mamy
iść i usunąć chwast?": powraca często; ot,
choćby w tym naszym zastanawianiu się: jak
usunąć zło ze świata? Znamienna jest jednak
odpowiedź, którą słyszą słudzy, gdy chcą iść i
natychmiast usunąć chwast: „pozwólcie róść
obojgu aż do żniwa". Zostają powstrzymani.
Wpierw trzeba bowiem umocnić to, co jest dobre. Trzeba pozwolić, by dobro się zakorzeniło, a dopiero potem rugować zło.
Gdy człowiek rozumie wielkość zła i autentycznie zależy mu na tym, co dobre, może
mieć ochotę - podobnie jak słudzy z ewangelicznej przypowieści - by bezwzględnie je usuwać. Jezus pokazuje nam jednak, że trzeba
wykazać wiele roztropności w walce ze złem.
Bo w walce ze złem nie wystarczą ani szczere
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chęci, ani nawet - jak nam się często zdaje zdecydowana walka. Przy braku roztropności
można niechcący więcej zniszczyć, niż zbudować.
Ta nauka jest szczególnie ważna, gdy pomyślimy o ludziach, może zwłaszcza młodych,
w wierze jeszcze nieugruntowanych. Wobec
niektórych zachowań chciałoby się niekiedy
zareagować w sposób zdecydowany, ucinając
wszelkie wątpliwości i zrywając kontakty. Czy
jednak nie byłby to jakiś znak braku nadziei;
braku wiary, że człowiek może się zmienić i
że „praca nad innymi" - podobnie jak nasza
„praca nad sobą" - ma sens?
ks. Dariusz Madejczyk

DZISIEJSZA EWANGELIA uczy
nas realizmu: musimy zgodzić się żyć w świecie,
gdzie wszędzie spotykamy ludzi dobrych i złych,
zboże i chwasty.
Jest to jednak tak bardzo uciążliwe, że pojawia
się pokusa nadgorliwości: wyrwać chwasty! Jezus
zwracał się do tych zniecierpliwionych, którzy pytali: Czemu jest tylu ludzi czyniących zło? Na co
jeszcze Bóg czeka? Czemu się ich nie pozbywa?
Dokładnie takie wyobrażenie o Mesjaszu miał Jan
Chrzciciel: "Zobaczycie! Ma On wiejadło w ręku i
oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichrza, a
plewy spali w ogniu nieugaszonym" (Mt 3,12).
Jezus musi uciszyć to zniecierpliwienie. Nasze
także! Tak, rozgraniczenie zostanie dokonane, ale
na końcu czasów i przez samego tylko Boga.
Zdarza się, że wydajemy sądy, jakbyśmy byli
Bogiem: "Ci, to są ludzie porządni! Tamci już są
straceni, do ognia z nimi!" Zawsze, u najlepszych
nawet chrześcijan, istniała pokusa, żeby wspólnie
utworzyć piękne poletko pszenicy. Szkoda, że w
świecie jest tyle chwastów, ale my przynajmniej
oczyśćmy nasze pole, żyjmy razem w kręgu prawdziwych chrześcijan, w kręgu ludzi czystych i dobrze wychowanych. Marzymy o Kościele ludzi czystych, o parafii ludzi czystych, o wspólnocie ludzi
czystych, o rodzinie ludzi czystych. Powyrywajmy
chwasty!
Mamy tu do czynienia z niebezpieczną skłonnością do sekciarstwa: chcemy tylko ochotników
i wybranych, tylko prawowiernych, żadnych dewiantów, żadnych słabeuszy, żadnych połowicznie przekonanych. Zdarzają się, to prawda, grupy
jednolite, żarliwe i heroiczne ? takie są zazwyczaj
początki zakonów. Ale iluż małym, doborowym
towarzystwom grozi pycha pięknej pszenicy, ponieważ tam nienawidzi się chwastów.
Jezus widzi swój Kościół inaczej. Ma to być lud
otwarty i cierpliwy, lud pięknych i pokrzywionych.
Lud pokory i nadziei.
Pokora. Kim jesteś, że chcesz plewić chwasty!
Uważasz się za pole pszenicy? Czemu nie, ale
wśród tej pszenicy także rosną chwasty. Spójrz na
swoje serce, na swoje czyny, wtedy łatwiej zniesiesz to, że w świecie i wokół ciebie inni także nie
są doskonali.
Nadzieja. Ten brak doskonałości jest nadzieją.
Nikt nie jest całkiem czysty, ale też nikt nie jest
do końca zły. Każdy może wzrastać ku lepszemu
? na szczęście! Gdy inni przyjmują nas cierpliwie
z całym naszym złem, wówczas pozostaje jeszcze
szansa, że się zmienimy. A kiedy my akceptujemy
chwasty u innych, utrzymujemy z nimi więź i możemy pomóc im stawać się pszenicą. Ta przypowieść o cierpliwości jest wspaniałą przypowieścią
o wzrastaniu.
ANDRÉ SEVE, Homilie niedzielne
Kraków 1999
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