
 

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 

Skuteczność słowa Bożego (Iz 55, 10-11) 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Tak mówi Pan Bóg: «Podobnie jak 
ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie 
powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, 
nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, 
tak iż wydaje nasienie dla siewcy i 
chleb dla jedzącego, tak słowo, które 
wychodzi z ust moich, nie wraca do 
Mnie bezowocne, zanim wpierw nie 
dokona tego, co chciałem, i nie spełni 
pomyślnie swego posłannictwa». 

Oto Słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 
Na żyznej ziemi ziarno wyda plony 
 
Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię,  
wzbogaciłeś ją obficie. 
Strumień Boży wezbrał wodami,  
przygotowałeś im zboże. 
 

Na żyznej ziemi ziarno wyda plony 
 
I tak uprawiłeś ziemię:  
Nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś 

jej skiby, 
spulchniłeś ją deszczami  
i pobłogosławiłeś plonom. 
 
Na żyznej ziemi ziarno wyda plony 
 
Rok uwieńczyłeś swoimi dobrami,  
tam gdzie przejdziesz, wzbudzasz 
urodzaje. 
Stepowe pastwiska są pełne rosy,  
a wzgórza przepasane weselem. 
 
Na żyznej ziemi ziarno wyda plony 
 
Łąki się stroją trzodami,  
doliny okrywają się zbożem, 
razem śpiewają  
i wznoszą okrzyki radości. 
 
Na żyznej ziemi ziarno wyda plony 
 
DRUGIE CZYTANIE 
 
Oczekujemy chwały (Rz 8, 18-23) 
 
Czytanie z Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Rzymian 
Bracia: Sądzę, że cierpień teraźniejszych 
nie można stawiać na równi z chwałą, 
która ma się w nas objawić. Bo 
stworzenie z upragnieniem oczekuje 
objawienia się synów Bożych. 
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Stworzenie bowiem zostało poddane 
marności – nie z własnej chęci, ale ze 
względu na Tego, który je poddał – w 
nadziei, że również i ono zostanie 
wyzwolone z niewoli zepsucia, by 
uczestniczyć w wolności i chwale dzieci 
Bożych. 
Wiemy przecież, że całe stworzenie aż 
dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. 
Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy 
już posiadamy pierwsze dary Ducha, i 
my również całą istotą swoją 
wzdychamy, oczekując przybrania za 
synów – odkupienia naszego ciała. 
 
 Oto Słowo Boże. 
  
ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą 
jest Chrystus, 
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na 
wieki. 

Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA 
 
Przypowieść o siewcy  (Mt 13, 1 - 23) 
 
Słowa Ewangelii według Świętego 
Mateusza 
 
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 wiele 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 powschodziły, bo gleba nie była 
głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, 

przypaliły się i uschły, bo nie miały 
korzenia. Inne znowu padły między 
ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły 
je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną 
i plon wydały, jedno stokrotny, drugie 
sześćdziesięciokrotny, a inne 
trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj 
słucha!» Przystąpili do Niego 
uczniowie i zapytali: «Dlaczego 
mówisz do nich w przypowieściach?» 
On im odpowiedział: «Wam dano 
poznać tajemnice królestwa 
niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto 
ma, temu będzie dodane, i w 
nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie 
ma, temu zabiorą nawet to, co ma. 
Dlatego mówię do nich w 
przypowieściach, że patrząc, nie 
widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie 
rozumieją. Tak spełnia się na nich 
przepowiednia Izajasza: „Słuchać 
będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć 
będziecie, a nie zobaczycie. Bo 
stwardniało serce tego ludu, ich uszy 
stępiały i oczy swe zamknęli, żeby 
oczami nie widzieli ani uszami nie 
słyszeli, ani swym sercem nie 
rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich 
uzdrowił”. Lecz szczęśliwe oczy 
wasze, że widzą, i uszy wasze, że 
słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: 
Wielu proroków i sprawiedliwych 
pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, 
a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy 
słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem 
posłuchajcie przypowieści o siewcy. 
Do każdego, kto słucha słowa o 
królestwie, a nie rozumie go, 
przychodzi Zły i porywa to, co zasiane 
jest w jego sercu. Takiego człowieka 
oznacza ziarno posiane na drodze. 
Posiane na grunt skalisty oznacza tego, 



kto słucha słowa i natychmiast z 
radością je przyjmuje; ale nie ma w 
sobie korzenia i jest niestały. Gdy 
przyjdzie ucisk lub prześladowanie z 
powodu słowa, zaraz się załamuje. 
Posiane między ciernie oznacza tego, 
kto słucha słowa, lecz troski doczesne i 
ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak 
że zostaje bezowocne. Posiane 

wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, 
kto słucha słowa i rozumie je. On też 
wydaje plon: jeden stokrotny, drugi 
sześćdziesięciokrotny, inny 
trzydziestokrotny». 
 
 

Oto Słowo Pańskie.   

HOMILIA 
 

Owocowanie Bożego słowa-ziarna zależy od adresata, któremu się to słowo głosi, nie 
działa ono automatycznie i magicznie. Prawda ta przenika obydwa Testamenty. 

Według proroka, między niebem a ziemią istnieje komunikacja, łączność. Przez 
pośrednictwo swego słowa Bóg, który jest daleko, staje się bliski. Nieobecny staje się 
obecny, a pełen tajemnicy staje się zrozumiały dla człowieka. Słowo Boże łączy Boga i 
człowieka, choć istnieje między nimi nieskończony dystans. Słowo to porównuje Izajasz do 
zjawisk naturalnych, do deszczu i śniegu, które cyklicznie pojawiają się w Palestynie, 
zgodnie z przemiennością pór roku. Z tych zjawisk przyrody zaczerpnął prorok Izajasz 
inspirację, by w sposób poetycki opisać słowo Boże, jego dynamiczną moc twórczą. Słowo 
Boże nie zstępuje z nieba jako siła magiczna, która przemienia i czyni cuda. Jest ono jak 
śnieg i woda, które użyźniają ziemię; jest ono siłą aktywną i twórczą, potrzebującą jakby 
„łona ziemi”, by mogło być przyjęte, podobnie jak ziarno, które potrzebuje roli, by 
wykiełkować i przynosić owoce. Z porównania tego wynika, że słowo Boże nie sprawia 
skutków zbawczych magicznie, lecz wywołuje to, co Bóg zamierza przez nie uczynić, ale 
przez pośrednictwo słuchania i przyjęcia z wiarą zbawczego orędzia przez ludzi. 

Podobnie jak deszcz, tak również i słowo Boże daje początek pewnemu dynamizmowi, 
który sprawia, że nasienie wrzucone w glebę wschodzi, rośnie, kwitnie i owocuje. To 
właśnie ono daje początek dynamizmowi, od którego pochodzi owoc. Wynika więc z tego w 
sposób oczywisty, że słowo Pana nie tylko przekazuje jakąś informację czy też ideę 
teologiczną. Ono jest rzeczywistością wyposażoną w szczególną energię: dzięki temu 
proklamuje ono, głosi, objawia, ale równocześnie działa i sprawia to, co zapowiada. Dzięki 
temu nie wraca ono do Boga puste i bezowocne, ponieważ zawsze dokonuje tego, czego 
Bóg chciał: żąda od ludzi odpowiedzi, prowokuje wybór właściwych dróg, domaga się od 
słuchacza decyzji. Według nauki proroka, słowo Boże zawsze się realizuje, zawsze spełnia 
swą zamierzoną przez Boga misję. Tylko Bóg może w pełni osądzić skuteczność swego 
słowa, które do Niego wraca po spełnieniu swych zadań; ten natomiast, kto wierzy w to 
słowo, może przynajmniej po części i pośrednio posmakować jego cudownych owoców, a 
mianowicie poznać skutki, jakie ono sprawia w jego życiu osobistym lub życiu całego ludu 
Bożego.  

Nowy Testament jeszcze mocniej i wyraźniej podkreśla znaczenie ziemi jako obrazu 
słuchacza Bożego słowa. Przypowieść Jezusa jest bardzo pouczająca, jeżeli chodzi o temat 
jałowej ziemi. Przynoszenie owocu nie tylko zależy od ziarna i siewcy, ale również od 



jakości roli – od słuchacza słowa Bożego. Jezus daje nam pewną klasyfikację ziemi jałowej. 
Ziemia jałowa znajduje się blisko w sąsiedztwie ziemi żyznej; na tym samym polu można 
mieć ziemię różnej klasy: żyzną i jałową. Najważniejszy wniosek, jaki płynie z 
przypowieści Jezusa, to fakt, że siewca ewangeliczny sieje na wszystkie rodzaje ziemi, a nie 
tylko na żyzną. Wszystkim daje szansę. Jałową ziemia może być z natury, zastana, 
niezależnie od człowieka, np. na skale, lub wśród cierni, ale może być jałową z winy 
człowieka: źle uprawiana przez człowieka.  

Chrześcijanin wierzący w Chrystusa winien stać się „sam jasnym człowiekiem, 
człowiekiem prawdy i dobra – człowiekiem z dobra, które promieniuje dobrocią Boga”. 
Świadkami Boga objawionego w Jezusie winni być rodzice dla swoich dzieci: „Życie w 
rodzinie będzie silniejsze, piękniejsze i lepsze, jeśli będzie przy nim Bóg, a jego bliskość 
będzie przeżywana w modlitwie”. Nauczyciele i wychowawcy powinni pamiętać, że 
wszelkie odpowiedzi dawane młodzieży a „nie odwołujące się do Boga są za krótkie”. 
 Chrześcijańskie życie winno być rozumną służbą Bożą, miłą Bogu. Szczególnym miejscem 
spotkania z Bogiem jest liturgia święta, którą powinno się przeżywać z wiernymi jako 
dzieło Trójcy Przenajświętszej. W czasie misterium Eucharystii działa Ojciec: On do nas 
mówi, przebacza nam, wysłuchuje nas, daje nam swojego Ducha. 

       Ks. prof. J. Kudasiewicz 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
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1. Kalendarz liturgiczny: 
Poniedziałek – wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i 
Benedykta  
Środa – wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła 
Czwartek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (NMP 
Szkaplerznej) 
Sobota – wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, kapłana 

2. W poniedziałek nabożeństwo pokutne fatimskie. Początek o godz. 18:00. 
Intencje na piśmie (prośby i podziękowania) do Matki Bożej Fatimskiej 
można składać do skrzynki za ławkami.  

3. Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych we wtorek o godz. 
19:00 w sali obok kancelarii.  

4. Bóg zapłać za dobrowolne ofiary na rzecz powodzian zbierane w zeszłą 
niedzielę. Zostały one przekazane dla poszkodowanych parafian w 
Łapanowie.  
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