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     Słowa Jezusa skierowane do uczniów, którzy pytali się „dlaczego 
mówisz do nich w przypowieściach?”. Dzisiejsza Ewangelia podaje
przypowieść o siewcy i objaśnienie tejże. Zastanawia mnie aktualność
wypowiedzi Jezusa. „Zgromadziły się wokół Niego wielkie tłumy”. 
Dziś również gromadzą się tłumy w czasie procesji Bożego Ciała,
Rezurekcji, Pasterki... Czy wśród tych „tłumów” nie ma człowieka
przypominającego ziarno zasiane koło drogi? Czy nie ma wśród nich 
słuchającego „słowa”, ale nie stosującego go w życiu? Na pewno są 
tacy, którym „codzienne troski i powaby bogactwa zagłuszają słowo
i nie wydają oni owocu”. Ale są i ci, którzy słuchają nauki i ją rozumieją.
Przypowieść o siewcy uświadamia nam ile potrzeba troski i uważności,
aby Słowo mogło wydać owoce w naszym życiu, aby nasze oczy i uszy
były szczęśliwe, że „widzą i słyszą” Słowo. Nie jest to łatwa sprawa.
Widzimy wiarą Przeistoczenie Ciała i Krwi w każdej Mszy świętej. A jak
traktujemy ten moment, będąc obecnym i słyszącym słowa kapłana?

Bycie szczęśliwym umożliwia nam słuchanie Słowa i zastanawianie się nad Jego treścią, modlenie się Nim i kon-
templowanie Go. Przede wszystkim trzeba zacząć od osobistego czytania Pisma Świętego. W nim zawarte są
wszystkie wskazówki, aby być szczęśliwym, pełniącym wolę Bożą, już tu na ziemi. Owoce naszego życia uczynią
nas pełnymi szczęśliwości nieba po śmierci. Podawanie nauki przez Jezusa w przypowieściach, zmusza nas do 
zastanowienia się nad ich właściwym znaczeniem. Wtedy zasiane przez Siewcę ziarno, będzie w nas wzrastać 
i wyda ob�ty plon. Jezu! Pomóż mi być glebą urodzajną, aby Twoje słowo przyjęte przeze mnie przyniosło 
plon stokrotny. Adam Żak
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15. NIEDZIELA ZWYKŁA

„Szczęśliwe wasze oczy, że widzą 
i uszy, że słyszą”.

100/100 ŚW. JANA PAWŁA II
W maju ogłosiliśmy Konkurs 

z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana
Pawła II. W ostatni poniedziałek, 6 lipca,
miało miejsce podsumowanie tego
pięknego dzieła. 

Cały Konkurs, który stanowiło 
100 pytań, tak naprawdę nie tyle był
rywalizacją, ile raczej poznawaniem
osoby Papieża Polaka. 

Podobnie wyglądał też Wielki 
Finał. Nie było komisji konkursowej,
która bacznym wzrokiem wpatry-

wałaby się w odpowiadających
 uczestników. Nie było też walki
o miejsca, czy o nagrody (choć te
oczywiście się pojawiły i to w bardzo
atrakcyjnym wydaniu). Najważniejsze,
że spotkaliśmy się – ze sobą na-
wzajem i ze św. Janem Pawłem II.
Mszę świętą w intencjach Osób
biorących udział w Konkursie i ich 
Najbliższych oraz w intencjach
Redaktorów i ich Najbliższych, za-
kończyliśmy odśpiewaniem Litanii
„Szukałem was”. Nie zabrakło oczy-

wiście „Barki”, pieśni z ukochanej 
przez św. Jana Pawła II Lednicy, a także
hymnu ze ŚDM w Krakowie. Praw-
dziwie rodzinną atmosferę wieczoru
tworzyły wymieniane uśmiechy,
pogodne spojrzenia i dobre słowa...
Zabrakło niestety uścisków dłoni 
i integracji podczas wspólnej agapy,
które uniemożliwiła wciąż panująca
Pani Epidemia... 

A może...
A może Pan Bóg i tę tęsknotę za 

� zyczną bliskością i radością uczto-
wania wykorzysta po swojemu?

dokończenie na 2 stronie

EWANGELIA: Mt 13, 1-23



2 | Moja Parafia

KALENDARZ
LITURGICZNY

III TYDZIEŃ PSAŁTERZA

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, mojaparafia24.pl  Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Jadwiga Kulik,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

12 lipca 2020r. - NIEDZIELA
Imieniny: Henryka, Weroniki 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 55,10–11
PSALM: 65, 10abcd. 10e-11. 12-13. 14
2. czytanie: Rz 8,18–23
EWANGELIA: Mt 13,1-23

13 lipca 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Ernesta, Justyny 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 1,11-17
PSALM: 50, 8-9. 16b-17. 21 i 23 
EWANGELIA: Mt 10,34-11,1

14 lipca 2020r. – WTOREK
Imieniny: Damiana, Marceliny 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 7,1-9
PSALM: 48, 2-3b. 3c-4. 5-6. 7-8
EWANGELIA: Mt 11,20-24

15 lipca 2020r. - ŚRODA
Imieniny: Daniela, Dawida 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Oz 10,1-3.7-8.12
PSALM 105, 2-3. 4-5. 6-7
EWANGELIA: Mt 10,1-7

16 lipca 2020r. – CZWARTEK
Imieniny: Magdaleny, Stefana 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 10,5-7.13-16
PSALM 94, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15
EWANGELIA: Mt 11,25-27

17 lipca 2020r. – PIĄTEK
Imieniny: Aleksandra, Bogdana 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 38,1-6.21-22.7-8
PSALM Iz 38, 10. 11. 12abcd. 16
EWANGELIA: Mt 12,1-8

18 lipca 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Mi 2,1-5
PSALM 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14
EWANGELIA: Mt 12,14-21

1. W lipcu praktykę duszpasterską w naszej para� i odbywa 
kl. Piotr Jakóbek SAC. Dziękujemy Bogu za jego powołanie 
i oddaną posługę w zakrystii.  

2. W czasie wakacji Nabożeństwa niedzielne są tylko w pierwszą niedzielę
miesiąca. 

3. W lipcu na zakończenie Mszy świętych o godz. 1800 modlimy się 
Litanią do Najdroższej Krwi Chrystusa.

4. Jutro, 13 lipca, Nabożeństwo fatimskie dla starszych, chorych 
i samotnych. O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi. 
O godz. 900 Msza święta i Adoracja. 

5. W czwartek wspominamy w Liturgii Kościoła Matkę Bożą Szkaplerzną.
Wszystkich, którzy przyjęli płaszcz Matki Bożej – szkaplerz święty – i tych,
którzy pragną go uroczyście przyjąć, zapraszamy w czwartek na godz. 1700

na konferencję i modlitwę do Matki Bożej oraz na Mszę świętą o godz. 1800.
6. W piątek, 17 lipca, Nabożeństwo fatimskie dla dorosłych, młodzieży 

i dzieci. O godz. 1720 odczytanie intencji, które można składać do koszyka
przed ołtarzem, i różaniec. O godz. 1800 Msza święta i Procesja fatimska.

7. Na prośbę Ministerstwa Zdrowia i Episkopatu Polski przypominamy 
o konsekwentnym stosowaniu środków bezpieczeństwa sanitarnego. 
Epidemia koronawirusa nie zakończyła się. Bądźmy odpowiedzialni 
za życie i zdrowie innych i swoje. Pamiętajmy o obowiązku zakrywania 
ust i nosa, zachowywaniu dwumetrowego dystansu, dezynfekcji rąk 
i dbaniu o czystość maseczek.

8. Taca na potrzeby Watykanu została w tym roku wyjątkowo przeniesiona
z 29 czerwca na niedzielę, 4 października.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Może będzie ona inspiracją do powstania kolejnych pięknych dzieł?
Jako Redakcja mamy nad czym myśleć przez wakacje.  

Dziękujemy Wszystkim Uczestnikom Konkursu! Gratulujemy Laureatom!
I życzymy każdemu z naszych Czytelników, aby pamięć o Papieżu Polaku
prowadziła nie tylko do wadowickich kremówek czy śpiewania „Barki” 
(choć i to warto), ale nade wszystko do poznawania nauczania i naślado-
wania św. Jana Pawła II we własnym życiu. Niech jego błogosławieństwo 
nieustannie nam wszystkim towarzyszy!

Redakcja
Ps. Prosimy o kontakt z ks. Pawłem te osoby, 

które brały udział w Konkursie, a nie otrzymały nagrody.

100/100 ŚW. JANA PAWŁA II dokończenie z 1 strony

Poniedziałek - piątek:
830 – 930 i 1600 – 1800

Sobota 800 - 1000

KANCELARIA 
PARAFIALNA 
W WAKACJE

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku po raz pierwszy 

ujął tradycję mówiącą o obowiązku uczestnictwa 
we Mszy świętej niedzielnej w formie prawa powszechnego. 
To samo czyni obecny Kodeks, stwierdzając, że „w niedzielę 

oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć
we Mszy świętej”. Wedle przyjmowanej zwykle interpretacji 

tego typu przepis nakłada poważny obowiązek: takie nauczanie 
zawarte jest również w Katechizmie Kościoła Katolickiego 

i nietrudno dostrzec jego zasadność, jeśli weźmie się pod uwagę 
znaczenie niedzieli w życiu chrześcijanina”.


