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EWANGELIA NA SZESNASTĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Mt. 13,24-43

PRZYPOWIEŚĆ O CHWAŚCIE WŚRÓD ZBOŻA

Inną przypowieść im przedłożył: "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 przedłożył:
"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!

Nie powinniśmy sądzić za szybko innych. bo możemy się omylić. Nie należy też za
szybko sądzić samego siebie. Myślę, że tekst Ewangelii o chwaście i pszenicy jest w
sam raz dla skrupulatów.
To oni stale wyrywają chwasty ze swojej duszy, przerażeni, że nie robią tego
dokładnie i że wszystkie paskudne zielska na nowo wyrastają. Czy jednak nie myślą
bardziej o tym wyrywaniu niż o Panu Bogu? Chwasty nie są zbyt groźne, jeśli
zaufamy miłości Bożej.

Ks. J. Twardowski.

OGŁOSZENIA
1. W sierpniu, jak co roku, będziemy przyjmować Pielgrzymkę
Akademicką oraz, w tym roku wyjątkowo, „ XXX Europejską
Pielgrzymkę Młodzieży Różnych Dróg”. Dlatego bardzo proszę
mieszkańców całej parafii o złożenie ofiar na ten cel.
2. Zapisuję chętnych na Łowicką Pieszą Pielgrzymkę Młodzieżową
do Częstochowy.
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA

Śp. Kazimiera Sobczak – pokój Jej duszy.

DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU PRZYJĘLIŚMY:

JULIĘ RYBAK - niech Bóg prowadzi Ją przez życie drogą wiary, prawdy i miłości.

☺☺☺
Jasiu chodził do szkoły bardzo brudny więc jego nauczyciel napisał do rodziców:
- Jasiu śmierdzi, Jasia trzeba myć.
Następnego dnia w dzienniczku ojciec odpisał:
- Jasiu nie jest do wąchania. Jasia trzeba uczyć.
Lew zwołał naradę, więc przyszły wszystkie zwierzęta. Lew upewniony, że są wszyscy
rozpoczął przemówienie słowami:
- Zebraliśmy się tu wszyscy...
Na co żaba niewiele się zastanawiając powtórzyła:
- Zebraliśmy się tu wszyscy...
Lew,widząc kto go przedrzeźnia zaczął jeszcze raz przez zęby:
- Zebraliśmy się tu wszyscy...
a żaba swoje:
- Zebraliśmy się tu wszyscy...
Sytuacja powtórzyła się kilka razy więc Lew nie wytrzymał i zawrzeszczał:
- Małe zielone z wyłupiastymi oczami - won!
Na co żaba:
- Krokodyl! Słyszałeś, won!
Wokół samicy pływa wieloryb i narzeka:
- Dziesiątki organizacji ekologicznych, setki aktywistów, tysiące polityków i
naukowców, dziesiątki tysięcy ludzi na manifestacjach na całym świecie, rządy w tylu
krajach robią wszystko, by zachować nasz gatunek, a ciebie boli głowa…

.INTENCJE

PONIEDZIAŁEK 21. 07. 2008.
18.00 Za +Czesława Olszewskiego, Annę, Michała i Józefa i cr. Wójcików.
WTOREK 22. 07. 2008
18.00 Int. brak
ŚRODA 23. 07. 2008
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo dla Anny Szurmańskiej z racji 18 rocz. urodzin.
Za +Jakuba Rybaka w 12 rocz. śm. i cr. Rybaków i Dulembów;
+Wacława Andrzejewskiego / int. od wnuczka Mariusza z rodziną /;
+Bogdana Rokickiego / int. od szwagra Stanisława /;
+Józefę i Rocha Szymańskich;
+Jerzego Pawlaka w 28 roczn. śm., rodziców Mariana i Józefę
Żadkowskich, Bolesława Żadkowskiego oraz Władysława i Andrzeja;
+Józefa Matysiaka / int. od córki Emilii z rodziną /;
+Annę i Antoniego Rutkowskich oraz teściów Żerków;
+Kazimierę Sobczak / int. od córki Ewy z rodziną /.
CZWARTEK 24. 07. 2008
18.00 Za +Bolesława Żelazek w 2 rocz. śmierci.
PIĄTEK 25. 07. 2008
18.00 O wiele łask Bożych i opiekę Maryi Dziewicy dla Księdza Krzysztofa
- intencja imieninowa od Parafian;
Za +Zofię Kępa w 2 rocz. śmierci oraz Jana i Henryka.
18.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Władysława Króla w 82 rocz.
urodzin – int. od dzieci i wnuków.
SOBOTA 26. 07. 2008
17.00 Ślub – Małgorzata Grzelka i Marcin Fajfer.
18.00 Za +Annę i Antoniego, Wiesława, Tadeusza i Henryka Rogulskich,
Bogdana Gila i Stanisława Gralę.
19.00 Za +Władysława Skonecznego i Bronisława /int. od córki Sylwii z rodziną/.
NIEDZIELA 27. 07. 2008.
9.00 Za +Władysława Skonecznego, rodziców Bednarków i Skonecznych.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny Musik z racji 18 rocz. urodzin;
O Boże błogosławieństwo dla Celiny i Bolesława Żerek z racji 20 rocz.
ślubu i ich dzieci.
18.00 Za + Bolesława w 12 rocz. śmierci i Tadeusza Piorunowskich i cr. Cabałów.

