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EWANGELIA NA XV NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                                       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". 

 
Słowo Boga jest ziarnem. Słowo Boże ma formę „półproduktu”. Aby objawiła się jego 
życiodajna moc, aby był owoc, konieczne są dwa czynniki: czas i odpowiednie warunki do 
wzrostu. Słowo wymaga posiania w glebę życia. A potem trzeba podlewać zasiew 
codzienną modlitwą, wystawiać się na słońce Bożej łaski, czyli korzystać z sakramentów, 
zwłaszcza z Eucharystii. Posiane ziarno wymaga regularnego odchwaszczania, czyli 
spowiedzi. Konieczna jest wreszcie cierpliwość. 
Bóg nie tylko umie czekać, ale ponadto jest niezwykle hojny w inwestowaniu w nas. Wręcz 
nierozsądny. Czy z ekonomicznego punktu widzenia nie byłoby lepiej najpierw 
wyselekcjonować glebę, sprawdzić jej jakość i tylko na tej dobrej siać? Po co wysiewać na 
drogę, na skały czy między chwasty? To marnowanie Bożych darów. Boża ekonomia jest 
inna. Boży siewca sieje wszędzie, gdzie tylko się da. Nie przestaje pokładać nadziei w 
każdym człowieku, nawet w tym beznadziejnym. Bóg nieustannie traci, aby nas pozyskać. 
Ale czy nie taka jest właśnie logika krzyża? 
 
      



OGŁOSZENIA 
1. W niedzielę 20 lipca przeżywać będziemy odpust parafialny z racji św. Małgorzaty. 
    Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian na Msze św. o godz. 9.00, 12.00 – Suma  
    odpustowa i o godz. 18.00. Zachęcamy do udziału w Sumie odpustowej w strojach  
    regionalnych, druhów OSP w strojach galowych, a dzieci I Komunijne i Rocznicowe 
    w strojach komunijnych. Dziewczynki prosimy o sypanie kwiatów podczas procesji.  
    Po każdej Mszy św.  święcone będą pojazdy mechaniczne z racji Św. Krzysztofa –  
    patrona kierowców.  
    W ramach indywidualnego przygotowania do przeżywania Odpustu parafialnego  
    zapraszamy w sobotę 19 lipca na indywidualną adorację Najśw. Sakramentu w  
    godzinach od 18.00 do 21.00.  
2. Przypominamy, że 9 sierpnia gościć będziemy pielgrzymów na Jasną Górę.  
    Po Mszy św., w Kościele ok. godz. 8.00, Parafia wspólnie z Gminą organizuje 
    poczęstunek dla pielgrzymów w parku. Prosimy o wsparcie finansowe tej inicjatywy 
    mieszkańców: Czerniewic, Czerniewic Parcela I i II, Józefowa, Dzielnicy  
    i Studzianki wieś.  

 
SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 

Damian Robert kaw. z par. Najśw. Serca Jezusowego w Tomaszowie Maz. 
          i Agata Kaczmarczyk, panna z par. tut. – zap. I; 
Jarosław Szymański kaw. z par. tut. i Aleksandra Maria Kobalczyk panna z par.  
          Św. Antoniego w Tomaszowie Maz. – zap. II; 
Marcin Szymczak kaw. z par. tut. i Magdalena Rosińska, panna z par. w Lipcach 
          Reymontowskich – zap. II. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Na początku Bóg stworzył ziemię, a potem odpoczął. Następnie Bóg stworzył człowieka, a 
potem odpoczął. Potem Bóg stworzył kobietę. Od tej pory ani Bóg ani człowiek nie 
odpoczywali. 

 



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK 14. 07. 2014 
18.00 Za +Ks. Henryka Sobieckiego z racji imienin / int. od nauczycieli/. 
                                                                     WTOREK 15. 07. 2014 
18.00 ………….. 
                                                          ŚRODA  16. 07. 2014 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Kamila w 18 rocz. urodzin. 

     Za +Władysława w 27 r. śm., Janinę, Jana, Henryka i Barbarę Sowików; 
 +Jana w 7 r. śm. i zm. z cr. Matysiaków; 
 +Bogdana Jędrychowicza /int. od brata Czesława z rodziną/; 
 +Władysława Króla / int. od rodziny Świątkowskich/; 
 +Grzegorza Kaczmarczyka /int. od Damiana z żoną/; 
 +Mariannę i Władysława Borkowskich.  

                                                               CZWARTEK  17. 07. 2014 
18.00  ………… 
                                                          PIĄTEK  18. 07. 2014 
18.00  ………… 
                                                  SOBOTA  19. 07. 2014 
17.00 Ślub – Justyna Goździk i Radosław Dolot. 
18.00 – 21.00 Adoracja Najśw. Sakramentu. 
                                                   NIEDZIELA 20. 07. 2014 
                                                                ODPUST PARAFIALNY 
9.00 Za +Jana i Genowefę Bernaciaków oraz Józefa Badowskiego; 

 +Danutę Kmita; 
 +Andrzeja Golenia w 14 r. śm. oraz Jana Golenia i Józefa Gromka; 
 +Józefę Kowalczyk /int. od Ewy z rodziną/; 
 +Krzysztofa Wysmyka;  
 +Annę Skoneczną /int. od chrześnicy  Zofii z rodziną/; 
 +Bogdana Jędrychowicza /int. od koleżanek i kolegów z firmy Metalbud/; 
 +Jakuba w 18 r. śm. i Lucjannę Rybak oraz ich rodziców; 
 +Emilię Szczur w 24 r. śm. oraz Karola Sobolewskiego; 
 +Ryszarda Kmitę i jego rodziców; 
 +Danutę Kmita  /int. od męża/; 
 +Radosława Piorunowskiego w 2 r. śm. i Bolesława Piorunowskiego w 18 r. śm.  

12.00 Za Parafian. 
18.00 Za +Jana i Tomasza Grubskich i rodziców. 

 


