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EWANGELIA NA XVI 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 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”. 
 

 
 
    Jezus Chrystus przypomina nam, że jest cierpliwy – pozwala rosnąć chwastom obok 
pszenicy aż do żniwa. Dużo ryzykuje, gdyż plon może nie być zbyt obfity. Ryzykuje, bo 
wie, że wyrywając chwasty, można także zniszczyć pszenicę. Jezus czeka, dając nam 
kolejną szansę. Najłatwiej byłoby w jednej chwili wyplenić całe zło, ale w ten sposób 
można zniszczyć dużo dobra. Czeka, bo wierzy, że jeszcze zdążymy się nawrócić. Miłość 
jest wymagająca i cierpliwa. Bóg pragnie, abyśmy sami doświadczyli naszej nędzy, 
znikomości i nawrócili się do Niego. 
    On czeka, bo pragnie wszystko ocalić. To od nas zależy, czy zdobędziemy się na kolejny 
krok podążania za Nim. Wie, że możemy go zrobić, i dlatego nas nie opuszcza. 
    On chce, abyśmy także zaczęli patrzeć na świat, na drugiego człowieka Jego oczami. 
Abyśmy nigdy szybko nie osądzali, tylko cierpliwie czekali na odpowiedni czas. 
 
      



OGŁOSZENIA 
1. Dziękujemy wszystkim Parafianom (14 osób), którzy włączyli się w porządkowanie 
    terenu wokół  kościoła oraz skweru przed kościołem. Bóg zapłać! 
2. Serdeczne Bóg zapłać składamy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę  
   w  wysokości 1355, 20 złotych.   

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Przychodzi kobieta do apteki: 
- Macie jakiś naprawdę skuteczny środek na odchudzanie? 
- Tak. Plastry. 
- A gdzie się je przykleja? 
- Na usta.... 

/Cd. z nru 12 Informatora/  
KOMPEDIUM 

KATECHIZMU KO ŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
CZĘŚĆ PIERWSZA 

                                                                       DZIAŁ DRUGI 

Rozdział trzeci 
"WIERZ Ę W ŚWIĘTY KO ŚCIÓŁ POWSZECHNY" 

Kościół: Lud Boży, Ciało Chrystusa, 
świątynia Ducha Świętego 

162. Gdzie trwa jedyny Kościół Chrystusa?  
Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany w tym świecie jako społeczność, trwa (subsistit 
in) w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z 
nim w komunii. Jedynie za jego pośrednictwem można osiągnąć pełnię zbawczych 
środków, ponieważ Pan powierzył wszystkie dobra Nowego Przymierza Kolegium 
Apostolskiemu, któremu przewodzi Piotr. 816; 870  
163. Jak patrzeć na chrześcijan, którzy nie są katolikami?  
W Kościołach i wspólnotach kościelnych, które odłączyły się od pełnej komunii z 
Kościołem katolickim, istnieją liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy. Wszystkie te dobra 
pochodzą od Chrystusa i prowadzą do jedności katolickiej. Członkowie tych Kościołów i 
wspólnot są przez chrzest włączeni w Chrystusa: uważamy ich za braci. 817-819  
164. Jak zaangażować się na rzecz przywrócenia jedności chrześcijan?  
Pragnienie ponownego odnalezienia jedności wszystkich chrześcijan jest darem Chrystusa i 
wezwaniem Ducha Świętego. Odnosi się to do całego Kościoła i dokonuje się przez 
nawrócenie serca, modlitwę, wzajemne poznanie braterskie, teologiczny dialog. 820-822; 
866  
165. W jakim sensie Kościół jest święty?  
Kościół jest święty, ponieważ jego twórcą jest najświętszy Bóg; Chrystus wydał się na 
ofiarę, aby go uświęcić i uczynić go uświęcającym; Duch Święty ożywia go miłością. W 
nim została złożona cała pełnia zbawczych środków. Świętość jest powołaniem każdego 
członka Kościoła i stanowi cel każdej jego działalności. Kościół zalicza do swego grona 
Maryję Dziewicę i niezliczonych świętych jako wzory i orędowników. Świętość Kościoła 
jest źródłem uświęcenia swoich synów, którzy tutaj na ziemi uznają się wszyscy za 
grzeszników, potrzebujących zawsze nawrócenia i oczyszczenia. 823-829; 867  
 
 



,0INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK 21. 07. 2014 
18.00 int. wolna 
                                                                     WTOREK 22. 07. 2014 
                                      Wspomnienie św. Marii Magdaleny 
18.00 int. wolna 
                                                          ŚRODA  23. 07. 2014 
                           Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Michała Przeorskich 
                  w 3 rocznicę ślubu. 

 Za +Bogdana Jędrychowicza (int. od  brata Ryszarda); 
        + Krzysztofa Gromka; 
        + Władysława Króla (int. od mieszkańców ul. Akacjowej); 
        + Grzegorza Kaczmarczyka (int. od pracowników hurtowni); 
        + Bolesława Żelazek w 8 r. śm.; 
        + Jerzego Przybyłka w 2 r. śm., rodziców Andrzejewskich, rodzeństwo i zm. 
                    z cr. Przybyłków i Nowaków; 
        + Czesława, Wiesława i Stanisława Olszewskich. 
                                                               CZWARTEK  24. 07. 2014 
                                        Wspomnienie św. Kingi, dziewicy 
18.00  int. wolna 
                                                          PIĄTEK  25. 07. 2014 
                                         Święto św. Jakuba Apostoła 
18.0 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ks. Krzysztofa  
                       Osińskiego /int. imieninowa/. 
                                                  SOBOTA  26. 07. 2014 

Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny 
18.00  O Boże błogosławieństwo dla Waldemara z okazji 25 rocz. urodzin. 
 
                                                   NIEDZIELA 27. 07. 2014 
  9.00  Za +Martę i Aleksandra Miniaków. 
12.00  O Boże błogosławieństwo dla Barbary i Sławomira Machałowskich oraz ich dzieci   
               z okazji 11 rocz. sakramentu małżeństwa. 
18.00  Za +Zofię, Henryka i Jana Kępów oraz dziadków Boneckich. 
 
166. Dlaczego Kościół nazywamy katolickim?  
Kościół jest katolicki, to znaczy powszechny, ponieważ jest w nim obecny Chrystus. "Tam 
gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest Kościół powszechny" (św. Ignacy Antiocheński). 
Kościół głosi całość wiary; nosi w sobie i rozdziela pełnię środków zbawienia; i jest 
posłany do wszystkich narodów, zwraca się do wszystkich ludzi i obejmuje wszystkie czasy 
i kultury. 830-831; 868  
167. Czy Kościół partykularny jest katolicki?  
Każdy Kościół partykularny jest katolicki (to jest diecezja), złożony jest ze wspólnot 
chrześcijan, którzy pozostają w jedności wiary i sakramentów z ich biskupem, 
wyświęconym w sukcesji apostolskiej, i z Kościołem rzymskim, "który przewodniczy w 
miłości" (św. Ignacy Antiocheński). 832-835 /cdn./. 


