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Ewangelia: Mt 13, 24 – 43

W czasie żniwa powiem żeńcom: 
Zbierzcie najpierw chwast i powiąż-
cie go w snopki na spalenie; psze-
nicę zaś weźcie do mego spichlerza.

Zło zwyciężać dobrem!

Podobnie jak na polu, zawsze obok 
zboża jest chwast, tak pośród dobrych 
ludzi znajdą się też i ludzie

źli. Trzeba się zgodzić na wzrost 
zła i nie rozdzierać z tego powodu szat. 
Trzeba skoncentrować się na dosko-
naleniu i pomnażaniu dobra, a nie na 
wykorzenianiu zła, bo można za wcze-
śnie „wylać dziecko z kąpielą” i szkoda 
naszej energii i sił na próżny trud.

Drogi Przyjacielu! Definitywne 
oczyszczenie będzie miało miejsce 
dopiero w czasie żniwa. Dopiero wtedy 
nastąpi   podział między tym, co dobre, 
a tym co złe. Zło trzeba jasno dostrze-
gać, a jego bliskość powinna nas mo-
bilizować do tym większej gorliwości 
w czynieniu dobra.

Ks. Sylwester         

Schemat P[obożność]

Głównego wejścia nie powinno się 
zamykać. Kościół bowiem ma stać 
otworem dla wszystkich, a nie tylko 
dla tych, którym udaje się wejść 
bocznymi drzwiami. Chrześcijanie 
nie muszą odpowiadać jakiemuś 
wydumanemu schematowi P po-
bożności czy formatowi A pokory.

Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii przypo-
mina nam przypowieść o pszenicy i chwaście. 
Świat jest polem, na którym Pan ustawicznie 
rozsiewa ziarno swej łaski − boskie nasienie, 
które zakorzenione w duszach przynosi 
owoce świętości. Popatrzmy, jaką miłością 
Jezus Chrystus udziela nam swej łaski. Dla 
Niego każdy człowiek jest wyjątkowy i, żeby 
go odkupić, nie zawahał się przyjąć na siebie 
ludzkiej natury. Przygotował nas jak dobrą 
glebę i pozostawił nam swoją zbawczą naukę. 
„Lecz, gdy ludzie spali, przyszedł jego nie-
przyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i 
odszedł. Kąkol jest chwastem, który na ogół 
rośnie wśród zbóż w tym samym czasie co 
one. Jest on tak podobny do pszenicy, że za-
nim ukształtuje się kłos, nawet doświadczone 
oko rolnika nie może rozpoznać. Później wy-
różnia się swoim cieńszym kłosem i mniej-
szy m owocem. Kąkol nie tylko wyjaławia 
ziemię, ale pomieszany z mąką psuje chleb 
i szkodzi człowiekowi. Zasianie kąkolu po-
między pszenicę było osobistą zemstą nieraz 
praktykowaną na Wschodzie. Rolnicy bardzo 
bali się plagi kąkolu. gdyż groziła ona utratą 
całego zbioru.

Ojcowie Kościoła widzieli w kąkolu ob-
raz skażonej nauki fałszu, który początkowo 
można pomylić z samą prawdy. Właściwo-
ścią diabła jest mieszanie fałszu z prawdą, 
co trudno odróżnić, ale potem fałsz zawsze 
powoduje katastrofalne następstwa w ludzie 
Bożym.

Także dzisiaj przypowieść ta nie straciła 
nic ze swej aktualności. Wielu bowiem chrze-
ścijan usnęło i dopuściło, aby nieprzyjaciel 
całkowicie bezkarnie zasiał nasienie chwa-
stu. Wyrosły więc błędy dotyczące niemal 
wszystkich prawd wiary i moralności. Jakże 
dziś winniśmy być czujni wobec siebie i 
tych, za których jesteśmy w jakiś sposób 
odpowiedzialni, szczególnie gdy chodzi o 
publikacje, programy telewizyjne, lektury, 
itd. One są prawdziwym zasiewem błędu i 
fałszywej nauki Jakże powinniśmy czuwać 
nad środkami, które zapewniają nam dostęp 
do zdrowej wiedzy.

Naszej Drogiej Redaktor Naczelnej, Magdalenie Kowalskiej, w Dniu 
Imienin sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia. Du¿o zdrowia, szczêœcia, 
uœmiechu w ka¿dym dniu ¿yczy: Redakcja
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Rodziców 
Najświętszej Maryi Panny

Św. Krzysztof jest jednym z 
najbardziej popularnych świętych 
Wschodu i Zachodu. Istnieje wiele 
legend o nim, często przeczących 
sobie wzajemnie. Jedna z najbar-
dziej popularnych utrzymuje, że 
św. Krzysztof był olbrzymem, który 
pomagał ludziom, przenosząc ich 
przez rwący potok. Przeniósł rów-
nież Dzieciątko Jezus. Stąd jego imię 
Krzysztof, co znaczy niosący Chry-
stusa. Jest patronem podróżujących, 
wzywa się jego pomocy w czasie 

Św. Joachim i Anna, obydwoje 
z rodu Judy, królewskiego domu 
Dawida, są czczeni przez Kościół 
jako rodzice Najświętszej Maryi 
Panny, która była prawdopodobnie 
jedynym dzieckiem. Inna Maria 
wspomniana w Ewangelii jako 
siostra Matki Boga była, jak się 
przypuszcza, jej kuzynką; pojęcie 
„siostra” stosowane było zwycza-
jowo na Wschodzie do oznaczania 
pokrewieństwa.

Św. Annę czczono od wcze-
snego okresu chrześcijaństwa. 
Poświęcano jej liczne kościoły. 
Ojcowie Kościoła, zwłaszcza 
Wschodnioego, wiele mówili 
o jej świętości i i przywilejach. 
Przedstawia się ją często, jak uczy 
swoją małą córeczkę czytać Pismo 
Święte. Jest patronką matek chrze-
ścijańskich.

Św. Joachim był od niepamięt-
nych czasów czczony w Kościele 
Wschodnim, a od VI wieku zaob-
serwowano jego publiczny kult we 
wszystkich krajach. Ewangellia 
nie mówi o jego życiu, podobnie 
jak i o życiu Anny. 

Tradycja oparta na bardzo sta-
rych świadectwach podaje, że św. 
Joachim i Anna w podeszłym wie-
ku przybyli do Galilei i osiedlili 
się w Jerozolimie. Tam urodziła 
się Matka Boga; tam również oni 
umarli i zostali pochowani. Na 
miejscu ich domu w Jerozolimie 
św. Helena wybudowała w IV 
wieku kościół.

Modlitwa: Panie, Boże na-
szych ojców, dzięki św. Joachi-
mowi i Annie dałeś nam Mat-
kę Twojego Wcielonego Syna. 
Niech ich modlitwy pomogą 
nam otrzymać zbawienie, które 
obiecałeś Twemu ludowi. Amen.

Mały wakacyjny rebus
Poukładaj serduszka w odpowiedniej kolejności, a otrzymasz 

werset mówiący o Bożej miłości.

25 lipca
Św. Krzysztofa, męczennika, 
patrona 
podróżujących 
i kierowców

burzy, zarazy itd. Został umęczony 
za panowania Decjusza, w III wieku. 

Modlitwa: Wszechmocny i wieczny 

Boże, który łaskawie zesłałeś na nas 

Swego Ducha, pozwól, aby nasze serca 

wypełniła prawdziwa miłość, która po-

zwoliła Twemu świętemu męczennikowi 

Krzysztofowi przezwyciężyć wszystkie 

cielesne tortury. Amen.


