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ZE SŁOWA BOŻEGO NA XI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

Ez 17, 22-24; Ps 92, 2-3. 13-14. 15-16; 2 Kor 5, 6-10; ; Mk 4, 26-34; 

      Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem 
Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie 
wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we 
dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam 
nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje 
plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem 
pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, 
zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na 
żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym porów-
namy królestwo Boże lub w jakiej przypowie 

ści. Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je 
wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszyst-
kich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i 
staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza 
wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnież-
dżą się w jego cieniu». W wielu takich przy-
powieściach głosił im naukę, o ile mogli ją ro-
zumieć. A bez przypowieści nie przemawiał 
do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko 
swoim uczniom.                         Mk 4, 26-34 

KOMENTARZ 

         Dzisiaj Pan Jezus wybrał na bohatera 
swojej przypowieści małe ziarenko gor-
czycy. Każdy z nas jest takim ziarnem, 
które wraz przyjściem na świat zostało 
wrzucone prosto w dół  w ziemię. To nie 
jest jej cel, ale jednak wyrasta ponad nią 
wzbijając się ku niebu. Bóg ma upodoba-
nie w tym co najmniejsze, a życie du-
chowe również zaczyna się od tego co naj-
mniejsze, od najmniejszych kroków. Wiel-
kie rewolucje duchowe zaczynają się od 
najmniejszych zmian, postanowień, naj-
mniejszych modlitw i medytacji nad Sło-
wem Boga.  Łupinka lub skorupka ziarna 
jest twarda, ale roślinka ją przebija i wy-
puszcza korzeń a później łodygę, podob-
nie słowo, które w nas wpada jest oto-
czone łupiną niezrozumienia. Jednak po-
mimo tego jeśli zapamiętamy je w sercu, 
to ono po jakimś czasie wypuszcza korzeń 
Zrozumienia i łodygę modlitwy, a ta przy 

nosi kwiaty upodobania w Bogu i owoce 
uczynków. Człowiek bez obecności w 
nim słowa jest tylko glebą i glebą pozosta-
nie coraz bardziej doświadczając, że jest 
tylko coraz bardziej bezwartościowym 
prochem. Bóg nas stworzył jako ziemię 
żyzną a nie jałową, chyba że czasami 
przez grzech sami się wyjaławiamy.  Ale 
mamy się użyźniać przez doświadczenie 
nawozu i czasem rozorania w cierpieniu, 
nasiona same nie użyźnią ziemi. Nasiona 
Słowa potrzebują właściwych warunków, 
być może rozorania pługiem spowiedzi i 
nawożenia pokutą, czy żalem za grzechy. 
Bóg nie rozpocznie szczęścia w niebie, 
owej uczty dopóki nie znajdą się tam naj-
mniejsi. Może czasami się tak czujemy, 
wydaje się nam, że nic nie znaczymy i ni-
komu nie jesteśmy potrzebni. To jest tylko 
złudzenie, bo dla Boga jesteśmy najważ-
niejsi.                                        Ks. Wojciech 
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ZIARNKO GORCZYCY 
     Ziarno gorczycy jest bardzo małe, ale Jezus mówi, że wystarcza mieć taką wiarę, małą, lecz prawdziwą, 
szczerą, aby dokonywać rzeczy po prostu niemożliwych, nie do pomyślenia. I to Prawda! Wszyscy znamy 
ludzi prostych, pokornych, ale z bardzo mocną wiarą, którzy naprawdę przenoszą góry! Pomyślmy o niektó-
rych matkach i ojcach, którzy czoła sytuacjom bardzo ciężkim, lub pewnych chorych, nawet bardzo poważnie, 
którzy przekazując pokój ducha, tym, którzy przychodzą ich odwiedzić. Osoby te właśnie ze względu na 
swoją wiarę nie chwalą się tym co robią, a wręcz zgodnie z tym o co Jezus prosi w Ewangelii, mówią: „Słudzy 
nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Jak wiele osób pośród nas ma tę mocną, 
pokorną wiarę, która czyni tak wiele dobra!                                                                                 Papież Franciszek 

ZASADY WIARY KOŚCIOŁA ANGLIKAŃSKIEGO 

     Anglikanie, tkwiąc po części w tradycji 
teologicznej Kościoła powszechnego, nie 
stworzyli własnej doktryny ani dogmatów 
obowiązujących w całym Kościele. Jako 
źródła teologii uznają Biblię, wczesno-
chrześcijańskie symbole wiary, Common 

Prayer Book i 39 Artykułów. Pierwszym źró-
dłem jest Pismo Św. a drugim, na podo-
bieństwo do Kościoła katolickiego, Trady-
cja. Anglikanie odrzucają nieomylność pa-
pieską, istnienie czyśćca, odmawiają biblij-
nych postaw przeistoczeniu. Chrzest i Eu-
charystia to dla nich jedyne sakramenty, 
mające podstawę w Biblii. Odrzucają celi-
bat. Zachowano natomiast hierarchiczną 
strukturę Kościoła – biskup, prezbiter, dia-
kon, uważając jednak, że kapłaństwo nie 
jest sakramentem ustanowionym bezpo-
średnio przez Jezusa. Mają przekonanie, że 
Kościół ma charakter sakramentalny, ale 
nie przyjmują nauki o siedmiu sakramen-
tach, chociaż w zasadzie są tam one udzie-
lane. Kościół Anglii jest Kościołem państw- 

owym. Oznacza to, że król (państwo) mia-
nuje biskupów i innych dostojników ko-
ścielnych, ma prawo nadzoru nad różnymi 
formami kultu, większość biskupów za-
siada w Izbie Lordów, koronacji króla do-
konuje prymas, arcybiskup Canterbury. 
Kościoły anglikańskie w innych krajach ra-
czej nie mają statutu Kościoła państwo-
wego.  Synod Generalny jest centralnym 
organem koordynującym działalność tego 
Kościoła. Dotychczas powroty anglikanów 
nie są zbyt liczne. Nie wszyscy wierni 
pójdą za swymi pasterzami, a ci także oba-
wiają się pewnych trudności. Anglikanie 
wydeptali ścieżkę, która prowadzi do Ko-
ścioła matki, niektórzy z nich  już wstąpili 
na tę ścieżkę albo czynią przygotowania. 
Ich powrót jest łatwiejszy, bo nie odeszli 
bardzo daleko. Jeśli znajdzie się duża 
grupa luteranów, pragnących nawiązać 
wspólnotę z Kościołem katolickim, to na 
pewno nie zamknie się im drogi. 
                                Ks. Henryk Krukowski 

    MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Codziennie na godz. 17:30 za-
praszamy na nabożeństwa 
czerwcowe ku czci NSPJ. 

2. Wszystkich parafian i gości 
zapraszamy na festyn para-
fialny – w najbliższą sobotę, 
23 czerwca, od godz. 10:00 do 
14:00 w ogrodzie plebanij-
nym. Więcej informacji na 
plakatach i na naszej stronie 
internetowej. Panie prosimy o 
przyniesienie na to wydarze-
nie ciast od godz. 9:00 do salki 
parafialnej. W programie: gry 
i zabawy dla dzieci, parafialny 
konkurs, aukcje, oraz wspólne 
parafialne zdjęcie. Wszyst-
kich serdecznie zapraszamy.  

3. Dzieci i młodzież z parafii za-
praszamy na Mszę świętą, 
podczas której będziemy dzię-
kować za miniony rok 
szkolny i prosić o Boże błogo-
sławieństwo na rozpoczyna-
jące się wakacje, w przyszłą 
niedzielę na godz. 11:00. 

4. Msza święta na zakończenie 
roku szkolnego dla uczniów 
Zespołu Szkół Sportowych i 
Ogólnokształcących odbędzie 
się w czwartek o godz. 11:00. 

5. Uczestników tegorocznej piel-
grzymki do Lwowa zaprasza- 

praszamy na Mszę świętą w 
poniedziałek na 18.00, a póź-
niej na spotkanie do sali para-
fialnej.  

6. Dziękujemy za ofiary złożone 
w zeszłym tygodniu na tacę 
inwestycyjną. Zebraliśmy 
10 307 zł.  

7. Polecamy uwadze prasę kato-
licką: Gość Niedzielnego, Nie-
dzielę i biuletyn parafialny Ave 
Maria za dowolną ofiarę. 
Jest jeszcze dostępny majowy 
numer naszego miesięcznika 
parafialnego u Pani Fatimskiej. 
Naszą gazetkę z wieloma cie-
kawymi artykułami można na-
być w zakrystii i u ministran-
tów przy wyjściu z kościoła. 
Minimalna cena to 2 zł. Ser-
decznie zachęcamy.  

8. Polećmy Miłosierdziu Bożemu 
drogich nam zmarłych: ks. Je-
rzego, budowniczych, dobro-
dziejów naszego kościoła śp. 
Leopolda Gierszanow (l. 72) z 
ul. Pomorskiej, którego poże-
gnaliśmy w minionym tygo-
dniu oraz zmarłych z naszych 
rodzin. Dobry Jezu, a nasz Pa-
nie… 
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INTENCJE MSZALNE 
 

PONIEDZIAŁEK, 18 CZERWCA 2018 R  

7.00 
1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla ks. 
Wojciecha z okazji 7. rocznicy święceń kapłańskich 
2) † Krystyna Kucharczyk w miesiąc po śmierci 

8.00 † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 

18.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego i zdrowie dla ks. 
Wojciecha z okazji 7 rocznicy święceń kapłańskich od Margaretek  

19.00 Dziękczynna w 13. rocznicę ślubu Romy i Roberta z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę MBF 

WTOREK, 19 CZERWCA 2018 R.  

7.00 † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 

8.00 O zdrowie duchowe dla Michała 

18.00 † Józefa (k) Makomaska 

19.00 

1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Łukasza w 21. rocznicę 
urodzin 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błgosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Natalii i Tomasza z okazji 40. 
rocznicy urodzin 

ŚRODA, 20 CZERWCA 2018 R.  

7.00 † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 

8.00 O zdrowie duchowe dla Michała 

18.00 
1) † Ojciec Stanisław oraz mama Regina 
2) O zdrowie i udaną operację dla Zofii Kaczorowskiej 

19.00 † Waldemar, Bronisława (k), Jadwiga, Leon, Ludwik, Tadeusz 
CZWARTEK, 21 CZERWCA 2018 R.  

ŚW. ALOJZEGO GONZAGI 
7.00 † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 

8.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Ewy i 
Piotra z okazji 32. rocznicy ślubu 

18.00 † Bratowa Alicja i brat Bohdan  

19.00 † Henryk 

PIĄTEK, 22 CZERWCA 2018 R.  

7.00 † Teresa i Roman 

8.00 † Ks. Jan, Jan Marianna, Stanisław Wysocki oraz Jadwiga i Stanisłąw Kuklińscy  

18.00 † Władysław Sęktas w 5. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

19.00 † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 
SOBOTA, 23 CZERWCA 2018 R.  

DZIEŃ OJCA 

7.00 † Edward Skwarek 

8.00 † Ojcowie: Alfons i Ksawery 

18.00 

1) †  Jan, Wojciech, Danuta, Helena i Wiesław  
2) † Felicja Piepiórka w 7. rocznicę śmierci 
3) † Rodzice, Teściowie, brat Jerzy i siostra Łucja 

19.00 † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 
17 CZERWCA 2018 R. 

6.30 † Jan Iwanowski oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron  

8.00 † Jan Szulfer, rodzice i rodzeństwo 

9.30 Msza święta dziękczynna 

11.00 
1) † Katarzyna, Izydor, Maria oraz Józef 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Jakuba z okazji 1. rocznicy urodzin  

12.30 
1) Za parafię 
2) O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha świętego i zdrowie dla rodziny Mleczków 

14.00 
† Janina w 2. rocznicę śmierci, Edward w 25. rocznicę śmierci Jasionkowie oraz Benedykt Stodulski, 
Hildegarda i Kazimierz Giełda  

18.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Haliny z okazji 88. rocznicy 
urodzin 

19.30 † Jadwiga, Stefan, Asia i rodzeństwo 
 


