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Biuletyn niedzielny

XVI Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Mdr 12,13.16–19
Dobroć Boga dla ludzi
Czytanie z Księgi Mądrości
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. Tak postępując,
nauczyłeś lud swój, że sprawiedliwy powinien
być dobrym dla ludzi. I wlałeś swoim synom
wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 86,5–6.9–
10.15–16a

Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.
DRUGIE CZYTANIE Rz 8,26–27
Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do
Rzymian
Bracia: 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. Oto Słowo
Boże.

17.07.2011

EWANGELIA Mt 13,24-43 (krótsza perykopa Mt 13,24-30)
Przypowieść o siewcy
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej 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 się wziął 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”. Oto słowo Pańskie.
Pn Wj 14,5-9a.10-18 Wj 15 Mt 12,3842/Wt Wj 14,21-15,1 Wj 15 Mt 12,46-50
/Śr Wj 16,1-5.9-15 Ps 78 Mt 13,1-9 /Cz
Wj 19,1-2.9-11.16-20b Dn 3 Mt 13,1017/Pt Pnp 8,6-7 Ps 63 J 20,1.11-18 /So
Ga 2,19-20 Ps 16 J 15,1-8 /Ndz 1 Krl
3,5.7–12 Ps 119 Rz 8,28–30 Mt 13,44-52
Mt 13,44-46.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 17.7. – 16 niedziela zwykła
7:00 + Henryka Zalewskiego w 12 rocz. śm.
8:30 + Mieczysława w 21 rocz. śm., Stanisława, Annę i z cr. Walkiewiczów.
10:00 Dz. w 7 rocz. śl. Eweliny i Adama z
prośbą o dalsze Boże bł. dla Jubilatów i ich
dzieci.
11:30 + Annę Szczypele w 2 rocz. śm.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
O pracę dla Tadeusza
18:00 + Urszulę Dzienniak w 5 rocz. śm.
20:00 + Pawła Czaplaka (Gr. 17).

Poniedziałek 18.7.
7:00 + Pawła Czaplaka (Gr. 18).
7:00 O Boże bł. i łaskę zdrowia dla Henryki w
dniu imienin.
8:30 Dz.-bł. Joanna i Marcin Justat w 2 r. ślubu, o potrzebne łaski dla nich i córki Oli.
18:00 + Henryka Pogorzelskiego w 12 r.,
Feliksa i Marię Pogorzelskich, Jana i Marię
Firlągów, Henryka, Stanisława Figurów i cr.
Figurów.
Wtorek 19.7.
7:00 + Pawła Czaplaka (Gr. 19).
8:30 + Kazimierza Szewczaka (11r. śm.), cr.
Szewczaków i Mućków.
18:00 + Władysława Jarząbka (10 r. śm.), Andrzeja, Katarzynę i Józefa Jarząbków, Józefa i
Zofię Kropiewnickich.
Środa 20.7. – Bł. Czesława, prezbitera
7:00 + Pawła Czaplaka (Gr. 20).
8:30 + Andrzeja Nojka, r-ców Ciborków i Nojków.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Grażyna Nowacka
+ Janina Dąbrowska (11r. Sm.)
O Boże bł., szczęśliwy przebieg operacji i
szybki powrót do zdrowia dla Krzysztofa.
Czwartek 21.7.
7:00 + Pawła Czaplaka (Gr. 21).
8:30 + Bronisława, Leokadię, Annę, Feliksa,
Mieczysława, cr. Markiewiczów.
18:00 + Stanisławę Witan w 30 r. śm.
Piątek 22.7. – Św. Marii Magdaleny
7:00 + Pawła Czaplaka (Gr. 22).
8:30 Dz.-bł. za urodziny Tomka, za cr. Głowackich.
18:00 + Aleksandra i Kazimierę Barwickich,
Czesławę Piłat.
Sobota 23.7. – ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY,
patronki Europy
7:00 + Pawła Czaplaka (Gr. 23).
7:00 + Antonii, Stanisław, Wiktoria, Danuta.
8:30 + Wandę Lech.
18:00 Dz. W 35 r. ślubu Hanny i Janusza Pastuła.
Niedziela 24.7. – 17 niedziela zwykła

7:00 + Stefan Batory (55r.śm.).
8:30 + Marię Lewińską (13r. śm.), cr. Lewińskich.
10:00 + Czesławę Furman, Władysława, Stanisławę Cheda, Czesława Gaja.
11:30 O Boże bł. dla Małgorzaty w 1 r. urodzin.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + R-ców Czesławę i Józefa Modzelewskich.
20:00 + Pawła Czaplaka (Gr. 24).

Ogłoszenia duszpasterskie
wPamiętajmy o właściwym wykorzystaniu
podarowanego nam czasu wakacji. To nie
jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych! Niech sprzyja pogłębieniu naszych
relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna
Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak
łatwo zastawiając się wakacjami, oddaleniem
świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy
być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata!
wW naszych modlitwach pamiętajmy o
tych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej, którzy wakacyjnie wyjechali w różne
zakątki świata, zwłaszcza dzieci i młodzież.
Niech po dobrym wypoczynku i bez uszczerbku na duchu szczęśliwie wrócą do domu.
wWe wtorek przypada 19 dzień miesiąca,
więc jak zwykle Msza św. wieczorna będzie
połączona z modlitwą za wstawiennictwem
bł. ks. Jerzego Popiełuszki i możliwością ucałowania relikwii.
W tym tygodniu patronują nam:
20 VII – bł. Czesław (ok. 1180-ok. 1242),
prezbiter, duchowy syn św. Dominika, od
którego przyjął habit dominikański (wspomnienie obowiązkowe);

22 VII – św. Maria Magdalena, która swoje życie na zawsze związała z Chrystusem po
tym, jak wyrzucił z niej siedem złych duchów
i której zawdzięczmy odkrycie pustego grobu Zmartwychwstałego Pana (wspomnienie
obowiązkowe).
23 VII - święto świętej Brygidy (ok. 13021373), patronki Europy. Warto spojrzeć na
jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan
może być przestrzenią spotkania z Bogiem.
Wpatrując się w tę szlachetną postać, widzimy, że los każdego człowieka, także współczesnego, jest drogą szukania Boga albo
raczej drogą, na której jesteśmy przez Niego
odnajdywani. Uznając aktualność jej przykładu, Ojciec Święty Jan Paweł II w 1999 roku
ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak
ona trwajmy w Tym, który nas tak umiłował.

Bóg jest dobry i daje dobro
Jak niepojęta jest dobroć i miłość Boga?
Każdy może się o trym przekonać. Wystarczy
skorzystać z sakramentu pokuty. Nieustannie
jesteśmy obdarowani miłosierdziem i wezwani do przemiany na lepsze. Ale nie pozostajemy sami. Otrzymujemy pomoc – łaskę Bożą,
aby wytrwać w dobrem.
Dobro, choć może nie hałaśliwe, ale jest
obecne w świecie i nieustanie wzrasta.
Porządek Mszy św.
od 1 lipca do 31 sierpnia
w dni powszednie o godz. 7:00, 8:30
i 18:00;
w niedziele 7:00, 8:30, 10:00, 11:30,
15:00, 18:00 i 20:00.
Adoracja Najświętszego Sakramentu

w poniedziałki od godz. 9.00 do 9.30.
w piątki w godz. 17.00 – 18.00.

Półkolonie w świetlicy
SFCh zaprasza dzieci do świetlicy

27.06.-5.08. 2011 r.,
pn.-pt. w godz. 9.00-16.00.
Zapewniamy fachową opiekę
i liczne atrakcje.
Dzieci otrzymają też codziennie
posiłek.
********************************************

Poradnia Psychologiczna
w wakacje nieczynna.
TRUDNO PRZEKONAĆ CZŁOWIEKA
Przypowieść o siewcy mówi o trudnościach, na jakie napotyka Bóg chcąc przekonać człowieka o tym, że Jego wymagania
prowadzą do szczęścia. Bóg chcąc nas przekonać, posługuje się słowem. Z doświadczenia jednak wiemy, że aby kogoś przekonać,
nie wystarczy samo przekazanie wiadomości. Przekonanie rodzi się dopiero po dobrowolnym przyjęciu słowa i dostosowaniu do
niego swego sposobu myślenia.
Jakie są przeszkody utrudniające, a czasem wręcz uniemożliwiające Bogu przekonanie człowieka o słuszności Jego wymagań?
Pierwszą z nich jest lekceważenie zła istniejącego na świecie. Wielu ludzi naszego wieku
uważa, że zło to wyłącznie sprawa filozofii,
że to pewne teoretyczne założenie potrzebne
do tłumaczenia otaczającej nas rzeczywistości. Tymczasem zło jest konkretne i bardzo
mocne. Każdy, kto zlekceważy zło istniejące w świecie, wcześniej czy później popełni
błąd, za który zapłaci wysoką cenę.
Druga przeszkoda, uniemożliwiająca
Bogu przekonanie człowieka o szczęściu
ukrytym w wierze, to brak wytrwałości z
naszej strony. Przekonanie obejmuje długi
proces, to stopniowe dorastanie do wielkich
wartości. Jeśli komuś zabraknie wytrwałości

w zapuszczaniu korzeni w twardą rzeczywistość ewangelicznej gleby, ten nigdy nawet
przez Boga nie zostanie przekonany. Oto
obraz ziarna, które z braku korzeni zostało
zniszczone przez słońce.
Trzecia przeszkoda, utrudniająca Bogu
przekonanie człowieka o wartościach ewangelicznego życia, to brak krytycyzmu i dystansu wobec słowa płynącego ze świata.
Doczesność przy pomocy wszystkich dostępnych środków propagandy ustawicznie
usiłuje nas przekonać, że w niej znajdziemy
prawdziwe szczęście. Kogo nie stać na zachowanie dystansu wobec tej argumentacji,
nie potrafi dostrzec siły argumentów, jakie
podaje Bóg. Oto obraz ziarna zagłuszonego
przez ciernie.
Jedynie człowiek czujny wobec zła, wytrwały w rozwoju swej osobowości i krytyczny wobec argumentów, jakie podaje
świat, jest w stanie podjąć słowo Boże i odkryć jego wartość.
W przypowieści o siewcy warto dostrzec
jeszcze jedną prawdę. Ptaki zniszczyły jedno
ziarno, słońce z powodu braku korzeni spaliło
drugie, ciernie zagłuszyły trzecie, natomiast
czwarte wydało owoc stokrotny. Poznajemy
tu coś z tajemnicy strategii Boga. Stwórca
godzi się na to, by wiele ziaren zostało zniszczonych, ponieważ z jednego, wypielęgnowanego aż do żniwa, wysypie się sto innych
ziaren. Zło musi rozpoczynać niszczenie od
nowa, mając przed sobą jeszcze trudniejsze
zadanie. Dotykamy sekretu chrześcijańskiego optymizmu. Jeżeli ktoś z nas otworzy
się na Boga i zechce, by Bóg go przekonał,
wyda w swym życiu owoc obfity. Jeśli nawet
zło go dosięgnie, gdy kłos jego serca będzie
już pełen, wysypie się z niego nowe cenne
ziarno, które w następnym pokoleniu będzie
owocowało na ziemi.
Ks. Edward Staniek

Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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