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 Mt  13, 1-23 

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 wie-

le w przypowieściach tymi słowami:  

,,Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły 

na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na 

grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet po-

wschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce 

wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. In-

ne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i za-

głuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon 

wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a 

inne trzydziestokrotny.  

Kto ma uszy, niechaj słucha!” 

 

17 .07 – PONIEDZIAŁEK  

6:30 W 45 rocznicę ślubu Danuty i Ja-

na o błogosławieństwo Boże, opiekę 

M. Najświętszej i zdrowie dla Jubila-

tów na dalsze lata pożycia małżeńskie-

go  

7:00 + Maria Sajkowska- gr. 17 

18:00 +  Leszek Krasiejko- 32 rocz. 

śmierci;  Dariusz, Marian oraz Janina, 

Leon, Eugeniusz Kozłowscy  
18.07 - WTOREK  

6.30 +  Maria Sajkowska- gr. 18 

7.00+ Irena Plango  

18:00 + Z okazji 10 rocz. ślubu Kata-

rzyny i Andrzeja oraz Renety i Marci-

na, o błogosławieństwo Boże, opiekę 

M. Najśw., zdrowie i potrzebne łaski 

dla Jubilatów i ich rodzin  

19.07 - ŚRODA  

6:30 + + Stanisława i Władysław Pan-

ciechowscy i rodziców z obojga stron  

7:00 + Maria Sajkowska- gr. 19 

17:30 Nowenna do Matki Bożej 

18:00 W intencjach  z Nowenny, 

20..07. CZWARTEK                             

6.30+ Leokadia i Szczepan, Zenon, Ire-

neusz z rodziny Zembrzuskich ora Lu-

cyna i Włodzimierz Kerczuk  

7.00 +Maria Sajkowska- gr. 20          

7:00 + + Teodora Tkaczuk- 5 rocz. 

śmierci i za zmarłych rodziców z oboj-

ga stron                                           

18:00 +Antoni Korko, Ryszard i Danuta 

oraz za zmarłych z rodz.  Korko i Pióro  

 21.07. PIĄTEK 

6.30+ Emilia Kuczyńska- 15 rocz. 

śmierci i za zmarłych z jej rodziny oraz 

Irena Muranko.  

7..00 + Maria Sajkowska- gr. 21 

18.00+ Teresa Lisiecka- 2 rocz. śmierci  
22.07 – SOBOTA 

6:30 + + Emilia Kuczyńska- 15 rocz. 

śmierci i za zmarłych z jej rodziny oraz 

Irena Muranko.  

7:00 +  Zajęta 

16.00-Ślub  

18:00 +  Maria Sajkowska- gr. 22 

23.07– XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

7:00 +  + Roman Chmielewski- 8 rocz. 

śmierci; Ignacy, Julian, Marianna, 

Aleksandra  

8:30 + Roman Chmielewski- 8 rocz. 

śmierci; Ignacy, Julian, Marianna, 

Aleksandra  

10:00 + Kazimierz, Bronisław, Zofia 

Korowajczykowie  

11:30 + Władysława i Antoni Saluszew-

scy w kolejne rocznice śmierci  

13:00  CHRZTY + Albina Kaczan i 

zmarli z rodziny Alejunów i Kaczanów  

18:00 + + Anna. Michał, Eugeniusz z 

rodziny Kubiak  
 

 

 

 

 

  

  

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 



XV Niedziela zwykła 

16 .07.2017 

1. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: Waldemar Gronowski i Ry-

szard Pujszo. Módlmy się w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy 

– wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

2. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. 

To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja po-

głębieniu naszych relacji zPanem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. W 

naszym kościele w lipcu i sierpniu, w każdą sobotę o godz. 18:00 jest odpra-

wiana Msza święta niedzielna z homilią. Serdeczne zapraszamy. 

3. Na spotkanie formacyjne Wspólnoty Krwi Chrystusa zapraszamy dzisiaj do 

domu parafialnego po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00. 

4. Czas urlopów, wakacji wykorzystajmy na pogłębienie naszej wiedzy religij-

nej przez lekturę prasy katolickiej, dobrych książek wyjaśniających prawdy 

wiary czy też oglądanie wartościowych programów telewizyjnych. Interesuj-

my się tym, co dzieje się w życiu Kościoła nie tylko w naszej parafialnej 

wspólnocie czy diecezji, ale także w Kościele powszechnym. Mądrze korzy-

stajmy ze środków, jakie daje nam współczesna technika, aby pogłębiać naszą 

świadomość przynależności do Chrystusowego Kościoła. 

5. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych z naszych rodzin i z naszej 

wspólnoty parafialnej, którzy wyjechali w różne zakątki świata, zwłaszcza o 

dzieciach i młodzieży. Niech po dobrym wypoczynku i bez uszczerbku na du-

chu szczęśliwie powrócą do domu.  

W tym tygodniu patronują nam: 

20 VII - bł. Czesław (ok. 1180 - ok. 1242), prezbiter, duchowy syn św. Domi-

nika, od którego przyjął habit dominikański; 

22 VII - św. Maria Magdalena, która swoje życie na zawsze związała z Chry-

stusem po tym, jak wyrzucił z niej siedem złych duchów i której zawdzię-

czamy odkrycie pustego grobu zmartwychwstałego Pana. 

 

Ofiary na potrzeby parafii złożyli:   Kazimiera Sienkiewicz, Lucyna i Stani-

sław Tokarczyk, Władysław Perfikowski  

 

 

„Oto siewca wyszedł siać...” Spójrzmy na siewcę: przypowieść mówi nam o nim 

jedynie to, że sieje. Siewca sieje - i to z rozmachem, suto, hojnie, wręcz rozrzutnie. 

Sieje również tam, gdzie nie ma szans na zbiory. Sieje, nie pytając o przyszły plon. 

Nie myśli o żniwach. Jego zadaniem jest sianie. Czy naprawdę nie interesuje go to, 

co przyniesie jego ciężka praca? A może wykonuje ją niechętnie? Przypowieść nic 

na ten temat nie mówi. Jednak od początku do końca towarzyszy jej proste poczu-

cie pewności, że wysiane ziarno zwykle wschodzi, staje się rośliną i owocuje. Jest 

tu nie ujęte w słowa przekonanie, że będą żniwa. 

I rzeczywiście tak się staje! Zbiory przekraczają wszelkie wyobrażenie. Nasiona, 

które padły na żyzną ziemię, wydały obfity plon: „jedno stokrotny, drugie sześć-

dziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.” Widzimy, że nawet jeśli prawdopodo-

bieństwo urodzaju wynosi jeden do czterech, to nie jest to powód do zaniechania 

wysiewu ziarna, do rezygnacji, utraty nadziei. 

Przypowieść o siewcy zaprasza nas do odkrywania w jej obrazach prawdy o Kró-

lestwie Bożym, o otaczającym nas świecie, o naszym chrześcijaństwie, o głoszeniu 

słowa Bożego, o chrześcijańskim wychowaniu, o kaznodziejach, o rodzicach, 

chrzestnych, katechetach, nauczycielach, o nas. Jezus zaprasza nas do ponownego 

odkrycia ufności — ufności w to, że wysiewane ziarno przynosi plon, że nasz wysi-

łek, nasze sianie nie jest daremne. Jego słowa są zachętą do uświadomienia sobie, 

że wielkość plonu nie zależy wyłącznie od nas: my siejemy, ale wzrost daje Bóg i 

kiedyś zaskoczy nas obfitością zbiorów. 

Trzeba więc siać - i to z rozmachem, suto, hojnie, wręcz rozrzutnie. Kto tak sieje, 

już w samym sianiu zbiera plon ufności. Kto tak sieje, może być spokojny o plon. 

Kto tak sieje, może już teraz liczyć się z tym, że owoce przewyższą wszelkie wy-

obrażenia. 
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