
 

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 

Dobroć Boga dla ludzi (Mdr 12. 13. 16-19) 

Czytanie z Księgi Mądrości 

Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma 

pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, 

że nie osądziłeś niesprawiedliwie. 

Twoja bowiem moc jest podstawą Twej 

sprawiedliwości, wszechwładza Twa 

sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą 

przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w 

pełnię Twej potęgi, i karzesz zuchwalstwo 

tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz 

łagodnie i rządzisz nami z wielką 

oględnością, bo do Ciebie należy móc, gdy 

zechcesz. 

Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że 

sprawiedliwy powinien miłować ludzi. I 

wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po 

występkach dajesz nawrócenie. 

 

Oto Słowo Boże. 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY 

 

Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy 
 
Ty, Panie, jesteś dobry i łaskawy,  

pełen łaski dla wszystkich, którzy cię 

wzywają. 

Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją  

i zważ na głos mojej prośby. 

 

Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy 
 
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie 

stworzone † 

i Tobie, Panie, oddadzą pokłon,  

będą sławiły Twe imię. 

Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda,  

tylko Ty jesteś Bogiem. 

 

Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy 
 
Ale Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i 

miłosierdzia,  

do gniewu nieskory, łagodny i bardzo 

wierny. 

Wejrzyj na mnie  

i zmiłuj się nade mną. 
 
Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy 
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DRUGIE CZYTANIE 
 

Oczekujemy chwały (Rz 8, 18-23) 
 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 

do Rzymian 

Bracia: 

Duch Święty przychodzi z pomocą naszej 

słabości. Gdy bowiem nie umiemy się 

modlić tak, jak trzeba, sam Duch 

przyczynia się za nami w błaganiach, 

których nie można wyrazić słowami. Ten 

zaś, który przenika serca, zna zamiar 

Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi 

zgodnie z wolą Bożą. 
 
 Oto Słowo Boże. 
  
ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, 

że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. 

Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA 
 
Przypowieść o chwaście wśród zboża  (Mt 13, 24-33) 
 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
 
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: 

«Królestwo niebieskie podobne jest do 

człowieka, który posiał dobre nasienie na 

swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł 

jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między 

pszenicę i odszedł. 

A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, 

wtedy pojawił się i chwast. Słudzy 

gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, 

czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej 

roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” 

Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek 

to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz 

więc, żebyśmy poszli i zebrali go?” 

A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając 

chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. 

Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w 

czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie 

najpierw chwast i powiążcie go w snopki na 

spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego 

spichlerza”». 

Przedłożył im inną przypowieść: 

«Królestwo niebieskie podobne jest do 

ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał 

na swej roli. Jest ono najmniejsze ze 

wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, 

większe jest od innych jarzyn i staje się 

drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują 

i gnieżdżą się na jego gałęziach». 

Powiedział im inną przypowieść: 

«Królestwo niebieskie podobne jest do 

zaczynu, który pewna kobieta wzięła i 

włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko 

zakwasiło». 

To wszystko mówił Jezus tłumom w 

przypowieściach, a bez przypowieści nic im 

nie mówił. Tak miało się spełnić słowo 

Proroka: «Otworzę usta w przypowieściach, 

wypowiem rzeczy ukryte od założenia 

świata». 

Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. 

Tam przystąpili do Niego uczniowie, 

mówiąc: «Wyjaśnij nam przypowieść o 

chwaście». 

On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre 

nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest 

świat, dobrym nasieniem są synowie 

królestwa, chwastem zaś synowie Złego. 

Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest 

diabeł; żniwem jest koniec świata, a 

żeńcami są aniołowie. 

Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, 

tak będzie przy końcu świata. Syn 

Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą 

z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz 

tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i 

wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie 

płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy 

sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w 

królestwie Ojca swego. 

Kto ma uszy, niechaj słucha!» 
 
Oto Słowo Pańskie. 



HOMILIA BENEDYKTA XVI
 

Drodzy bracia i siostry! 

Ewangeliczne przypowieści są krótkimi opowiadaniami, których Jezus używa, 

aby głosić tajemnice Królestwa niebieskiego. Wykorzystując obrazy i sytuacje z życia 

codziennego, Pan „chce nam wskazać prawdziwy fundament wszystkich rzeczy. Ukazuje 

nam (…) Boga, który działa, który wkracza w nasze życie i chce nas wziąć za rękę” 

(Jezus z Nazaretu. I, Mediolan, 2007, 229). Przez ten rodzaj przemówień Boski Mistrz 

zachęca nas do uznania przede wszystkim prymatu Boga Ojca: gdzie Jego nie ma, nic nie 

może być dobre. Jest to priorytet decydujący o wszystkim. Królestwo Niebieskie oznacza 

właśnie, panowanie Boga, a to oznacza, że Jego wola powinna być podjęta jako naczelna 

zasada naszego istnienia. 

Tematem ewangelii dzisiejszej niedzieli jest właśnie Królestwo niebieskie. „Nieba” 

nie należy rozumieć tylko w sensie wysokości wznoszącej się ponad nami, ponieważ taka 

nieskończona przestrzeń ma też formę wnętrza człowieka. Jezus porównuje Królestwo 

Niebieskie do pola pszenicy, abyśmy zrozumieli, że jest w nas zasiane coś małego 

i ukrytego, co jednak ma nieodpartą siłę życiową. Pomimo wszelkich przeszkód, ziarno 

wzrośnie, a owoc dojrzeje. Będzie to dobry owoc jedynie wtedy, jeżeli rola życia będzie 

uprawiana zgodnie z wolą Bożą. Dlatego w przypowieści o pszenicy i kąkolu (Mt 13,24-

30), Jezus ostrzega nas, że po zasiewie dokonanym przez właściciela, „kiedy ludzie spali” 

przyszedł „ jego nieprzyjaciel”, który zasiał kąkol. Oznacza to, że musimy być gotowi 

do strzeżenia łaski otrzymanej w dniu Chrztu św., nieustannie ożywiając swą wiarę 

w Panu, który przeszkadza, aby zakorzeniało się zło. Św. Augustyn, komentując tę 

przypowieść, zauważa, że „wielu najpierw jest kąkolem, a potem stają się dobrą 

pszenicą” i dodaje: „gdyby oni, kiedy są źli, nie byliby cierpliwie tolerowani, nie 

osiągnęliby godnej pochwały przemiany” (Quaest. septend w: Ev sec. Matth, 12, 4:.. PL 

35, 1371). 

Drodzy przyjaciele, 

Księga Mądrości – z której zaczerpnięte jest pierwsze dzisiejsze czytanie – podkreśla 

ten wymiar Bożego: „nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszystkim (…) Twoja 

potęga, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz.. Potęgą władasz, a sądzisz 

łagodnie i rządzisz z wielką oględnością” (Mdr 12,13.16), a Psalm 85 potwierdza to: „tyś 

Panie dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają” (w. 5). Jeśli 

jesteśmy więc dziećmi Ojca, tak wielkiego i dobrego, staramy się być jak on! To był cel, 

jaki sobie stawiał Jezus w swoim przepowiadaniu; mówią do tych, którzy Go słuchali: 

"Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). 

 

        



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
 
 

1. Kalendarz liturgiczny: 

Poniedziałek – wspomnienie bł. Czesława, kapłana 

Środa – święto św. Marii Magdaleny  

Czwartek – święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy 

Piątek – wspomnienie św. Kingi, dziewicy 

Sobota – święto św. Tomasza, apostoła 

2. We wtorek – III wtorek miesiąca. Msza św. za zmarłych wypominanych w 

naszym kościele o godz. 18:00. Pół godziny przed Mszą św. różaniec za 

zmarłych wypominanych. 

3. We środę po wieczornej Mszy św.  nabożeństwo do św. Rity.  

4. W sobotę we wspomnienie św. Krzysztofa po wieczornej Mszy św. będzie 

błogosławieństwo kierowców i  pojazdów mechanicznych. Ofiary składane w 

tym dniu z tej okazji przekażemy misjonarzowi na Ukrainie. Zapraszamy na 

Mszę św. o godz. 18:00 a następnie indywidualnie pobłogosławimy środki 

transportu i korzystających z nich. Samochody można zostawić na parkingu – 

ksiądz po Mszy św. podejdzie do każdego kto zechce otrzymać 

błogosławieństwo.  

5. W sklepiku do nabycia książka ks.  Jacka Waligóry „Święci i błogosławieni 

Metropolii Halickiej i Lwowskiej”. 

6. Są jeszcze  miejsca na dwudniową rowerową pielgrzymkę na Jasną Górę. 

Wyjazd w sobotę 8 sierpnia  po Mszy św. o godz. 7:00.  Powrót na drugi dzień 

w godzinach wieczornych. Informacje i zapisy w zakrystii. 

7. Bóg zapłać za ofiary na potrzeby parafii; za te składane na tacę, dodatkowe 

ofiary i te przekazywane za pośrednictwem konta parafialnego. Dzięki tym 

ofiarom może nasza parafia funkcjonować. Wspieramy także systematycznie 

dzieła kościelne: seminarium, Uniwersytet Papieski, Stolicę Apostolską i 

Papieskie Dzieła Misyjne. Niech dobry Bóg wynagradza naszym 

Dobroczyńcom.  

  Do czwartku 23 lipca   do godz. 15:00 zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektrycznego. Zużyty sprzęt  można składać od poniedziałku przy metalowym 

garażu za kaplicą adoracji.  Koniec akcji: czwartek 23 lipca godz. 15:00. 

Dzięki tej akcji wspieramy misje w Zambii, Kamerunie, Kenii, Tanzanii.  

 
 
 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
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