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EWANGELIA NA SZESNAST Ą NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                           Mt 13,24-43 
 
Przypowieść o chwaście wśród zboża 
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 przylatuj ą 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”. 
 

●●● 
 
Droga sprawiedliwości i droga dobroci. Dwie wartości, a zarazem też i dwie drogi 
ludzkiego, można powiedzieć, codziennego życia. Być sprawiedliwym to znaczy umieć 
potrzeć na każdego człowieka tak, aby go nie skrzywdzić. Wrażliwość na krzywdę jest 
stałym wezwaniem i zadaniem dla nas, chrześcijan. A tak naprawdę to chodzi o to, 
abyśmy mądrze rozglądali się wokoło i potrafili dostrzegać zranionych przez innych, 
aby im dodawać siły i otuchy. Ludzie są czasami bezwzględni w osiąganiu swoich 
celów, w realizowaniu swoich ambicji. Sprawiedliwy powinien być dobry dla ludzi, bo 
sprawiedliwość jest odbiciem Bożego oblicza na ziemi. Tak samo jak dobroć. 
 
 



OGŁOSZENIA  
1. 24 lipca /niedziela/ o godz. 12.00 będziemy przeżywać Odpust Parafialny z racji 
    Św. Małgorzaty. Już dziś 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 /oczywiście  
    w pięknych strojach ludowych/. 
    W tym dniu, po każdej Mszy św. będę błogosławić 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 sobotę /23 lipca/ 
    od godz. 9.00 i będzie trwać cały dzień do godz. 21.00 /z przerwą na Mszę św./. 
    Zachęcam, aby wziąć ze sobą różaniec czy książeczkę i przyj ść na modlitwę 
    przed Najświętszym Sakramentem. 
3. W sierpniu, jak co roku, będziemy przyjmować Pielgrzymkę Akademicką. Bardzo 
    proszę o złożenie ofiar nast. miejscowości: Annów, Mała Wola, Gaj, Wielka Wola, 
    Lechów, Dąbrówka, Stanisławów Studziński, Teodozjów, Studzianki /za trasą/, 
    Małe Czerniewice, i Paulinów. Za rok pozostałe miejscowości. 
4. Przypominam, że wyjeżdżający do Białego Dunajca pozostałą sumę wpłacają do 
    następnej niedzieli. 
5. Od tej niedzieli zapisuję na XVI Łowick ą Pieszą Pielgrzymkę Młodzieżową do  
    Częstochowy. Koszt od osoby – 55 zł.  
6. Dnia 1 sierpnia br. planowana jest pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę  
    w Częstochowie. Koszt – 50 zł od osoby /opłata za przejazd, posiłki, przewodnicy, 
    ofiary, ubezpieczenie/. Można zapisywać się po Mszach św. oraz telefonicznie: 
    Jadwiga Adamowicz   - tel. 44 71 04 184; 
    Barbara Skoneczna    – tel. 44 71 04 664; 
    Wiesława Sygitowicz  – tel. komórkowy 663 319 627 

PLAN  PIELGRZYMKI 
  6.00 –   8.30 Przejazd Czerniewice – Jasna Góra /w przerwie śniadanie/; 
  8.30 –   9.30 Czas wolny na spowiedź, kupowanie pamiątek, wc i inne; 
  9.30 – 10.30 Msza św. w Kaplicy M. B. /przewodniczy Ks. K. Osiński /; 
10.30 – 10.50 Skorzystanie z toalet; 
11.00 – 12.30 Zwiedzanie Sanktuarium z przewodnikiem; 
12.30 – 14.00 Posiłek /obiad/; 
14.00 – 14.40 Przejazd do Sanktuarium o. Pio w Przeprośnej Górce; 
14.40 – 16.20 Historia Sanktuarium /opowiedziana przez przewodnika /oraz 
                       Droga Krzyżowa i przerwa na herbatkę. 

JEŻELI NIE B ĘDZIEMY ZM ĘCZENI TO: 
16.20 – 17.20 Przejazd do Sanktuarium M. B. Gidelskiej; 
17.20 – 18.00 Zwiedzanie Sanktuarium; 
18.00 – 18.30 Różaniec w Sanktuarium M. B. Gidelskiej; 
18.30 – 20.30 Powrót.  

●●● 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI: 

Śp. Zofia Skrzycka i śp. Tadeusz Goleń– pokój ich duszom. 
 

 



INTENCJE  
                                                     PONIEDZIAŁEK  18. 07. 2011 
  9.00 …… 
                                                     WTOREK  19. 07. 2011 
  9.00 …… 
                                                              ŚRODA  20. 07. 2011 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Andrzeja Golenia w 11 rocz. śmierci, Józefa Gromka i Jana Golenia; 
                + Małgorzatę Reszka oraz cr. Reszków i Haraśnych; 
                +Mariannę Gabryszewską /int. od wnuczki Katarzyny i Agnieszki z mężem/; 
                +Wiesława w 9 rocz. śmierci, Heleny i Wojciecha Staruchów oraz rodziców 
                   Pasików; 
                +Jana Szczura /int. od siostry Gieni z rodziną/; 
                +Jana Dąbrowskiego /int. od siostry Teresy z rodziną/;  
                +Władysława Skonecznego /int. od córki El żbiety z rodziną/;                  
                +Wojciecha Lesiaka /int. od Janiny Świderek z rodziną/; 
                +Dariusza Bisa /int. od brata Pawła z rodziną/; 
                +Bronisławę Kaczmarek w 1 rocz. śmierci; 
                +Henryka i Zofię Skrzyckich /int. od córki Maryli z rodzin ą/; 
                +Mariusza Kościechę, cr. Kowalczyków i dusze w czyśćcu cierpiące; 
                +Stanisławę i Stanisława Wisznik /int. od wnucząt i prawnucząt/; 
                +Mirosława Strzechowskiego; 
                +Tadeusza Golenia /int. od mamy/. 
                                                                 CZWARTEK  21. 07. 2011 
  9.00 …… 
                                                   PIĄTEK  22. 07. 2011 
  9.00 …… 
                                                   SOBOTA  23. 07. 2011 
17.00 Ślub – Agnieszka Rybak i Michał Przeorski. 
                                                   NIEDZIELA 24. 07. 2011 
     ODPUST PARAFIALNY 
 9.00 Za +Jana w 27 rocz. śmierci, Genowefę, Tadeusza i Monikę Bernaciaków, 
                 Józefa Badowskiego, dziadków Szczepańskich i Bernaciaków. 
12.00 Za Parafian i w intencji Ks. Krzysztofa. 
18.00 Za +Bolesława Żelazka w 5 rocz. śmierci. 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Dorastajaca córka pyta matkę: 
- Mamusiu, a co sie dzieje z tym miodem, z miodowego miesiaca? 
- Wsiąka w męża i tak powstaje stary piernik. 
 
Wiedzą lepiej /fraszka/ 
Powiedzą ci sąsiedzi, 
Co masz wyznać na spowiedzi. 

                                    Jan Sztaudynger 

 


