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EWANGELIA NA PIĘTNASTĄ  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                                     Mt. 13,1-23 

 Przypowieść o siewcy 

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego 
tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im 
wiele w przypowieściach tymi słowami: "Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre 
[ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca 
skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. 
Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu 
padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię 
żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne 
trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!". Przystąpili do Niego uczniowie i 
zapytali: "Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?" On im odpowiedział: "Wam 
dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu 
będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. 
Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi 
uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: 
Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo 
stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie 
widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, 
abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo 
zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na 
co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem 
posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie 
rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego 
człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, 
kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, 
lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się 
załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i 
ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na 
ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden 
stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny". 

��� 
     Tekst Ewangelii o siewcy jest nam bardzo znany. Może dlatego wydaje nam się, że 
wszystko o nim wiemy. 
     Możemy się dziwić temu, że Bóg rzucał ziarno tam, gdzie, jak wiedział, ptaki je 
wydziobią, ciernie zaduszą, sucha ziemia nie przyjmie. Bóg jest tak bogaty, że nie boi 
się nawet swoich niepowodzeń. Zawsze znajdzie się ziemia urodzajna i wyda plon 
stokrotny. Jeżeli głosimy słowo Boże, głosimy je razem z Jezusem. Bierzemy udział w 
Bożym działaniu. Nie bójmy się swoich niepowodzeń. One są zbyt małe wobec tego, co 
Bóg zamierzył. 
                                                                                                     Ks. J.Twardowski 



 

OGŁOSZENIA 
1. 20 lipca o godz. 12.00 będziemy przeżywać Odpust Parafialny z racji 
   Św. Małgorzaty. Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian,  
   przybyłych gości, biel procesyjną, druhów z Ochotniczej Straży  
   Pożarnej, dzieci I Komunijne i Rocznicowe / do sypania kwiatów /, 
   ministrantów, młodzież i dorosłych – w pięknych strojach ludowych. 
    W tym dniu po każdej Mszy św. będę błogosławił pojazdy z racji 
   Św. Krzysztofa – patrona kierowców. 
2. Aby lepiej przygotować się do Parafialnego Odpustu zapraszam na  
   indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu. Rozpocznie się ona 
   w piątek / w drewnianym kościele / od godz. 19.00 i będzie trwać całą 
   sobotę do godz. 21.00 z przerwą na Msze św.. Spowiadać będziemy  
   w piątek i sobotę od godz. 18.00. Zachęcam, aby wziąć ze sobą różaniec 
   bądź książeczkę i przyj ść na modlitwę przed Najświętszym Sakr. 
3. W sierpniu, jak co roku, będziemy przyjmować Pielgrzymkę 
   Akademicką oraz, w tym roku wyjątkowo, „ XXX Europejsk ą 
   Pielgrzymkę Młodzieży Różnych Dróg”. Dlatego bardzo proszę  
   mieszkańców całej parafii o złożenie ofiar na ten cel.   

                                                            ��� 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ 

Śp. Józef Matysiak – pokój Jego duszy.  
                                                                    ��� 

DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU P RZYJĘLI ŚMY: 
BARTOSZA LESIAKA i ARKADIUSZA KORZYNIOWSKIEGO - niech Bóg prowadzi Ich 
przez życie drogą wiary, prawdy i miło ści. 

 
 

   ☺☺☺ 
Siedzi Jaś w parku na ławce, a obok niego kobieta w ciąży. W pewnym momencie Jaś nie 
wytrzymuje i pyta:  
– Co tam pani ma?  
– Dzidziusia.  
– A kocha go pani?  
– Oczywiście, że kocham.  
– To dlaczego go pani zjadła? 
 
  Jaś przynosi do domu torbę pełną jabłek.  
  – Skąd masz te jabłka? – pyta mama.  
  – Od sąsiada.   – A czy on wie o tym?  
  – Oczywiście, przecież przed chwilą mnie gonił! 
 

 



 
 

.INTENCJE 
 

                                                 PONIEDZIAŁEK  14. 07. 2008. 
18.00 Za +cr. Dąbrowskich, Praglów i Goździków.   
                                                      
                                                       WTOREK 15. 07. 2008 
18.00 Za +Wacława Andrzejewskiego / int. od Józefa z żoną i córką Grażyną /. 
                                                                 
                                                                 ŚRODA 16. 07. 2008 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
  Za +Zygmunta Galińskiego / int. od córki Zofii z rodziną /; 
 +Wacława Andrzejewskiego / int. od wnuczka Roberta z rodziną /; 
                +Bogdana Rokickiego / int. od córki Justyny z rodziną /; 
                +Ryszarda Kmitę w 6 rocz. śmierci i jego rodziców; 
                +Jana Matysiaka w 1 rocz. śmierci i całej rodziny Matysiaków; 
                +Józefę i Antoniego Owczarków oraz dziadków Szczepańskich, 
                   Owczarków i Zachariasza Węgrzynowskiego; 
                +Władysława Skonecznego / int. od syna Jana z rodziną /; 
                +Henryka Halmana / int. imienin./ oraz Józefę i Stanisława Pecynów; 
                +Józefa Matysiaka / int. od żony Genowefy /; 
                +Helenę i Wacława Sypków / int. od Mariana z rodziną /. 
 
                                              CZWARTEK 17. 07. 2008 
18.00 Za +Wiesława Starucha w 6 rocz. śmierci oraz Helenę i Wojciecha Staruchów. 
19.00 O Boże błogosławieństwo dla Bogdana Kępy z racji 18 rocz. urodzin 
                  i jego rodziny. 
 
                                                       PIĄTEK 18. 07. 2008 
18.00 Za +Stefana, Ryszarda Chojeckich, Jana Kępy oraz Waldemara Klimka 
                  i cr. Świechów. 
 
                                                                  SOBOTA 19. 07. 2008 
18.00 Za +Andrzeja w 8 rocz. śmierci i Jana Goleniów. 
19.00 O Boże błogosławieństwo dla Klaudii Staruch z racji 18 rocz. urodzin. 
 
                                                        NIEDZIELA 20. 07. 2008. 
  9.00 Za +Małgorzatę Reszka. 
12.00 W intencji Księdza Krzysztofa; 
          W intencji Parafian. 
18.00 Za + cr. Lesiaków i Podawaczów. 
 
 
 


