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„Posiane w końcu na ziemię żyzną
oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je.
On też wydaje plon: jeden stokrotny,
drugi sześćdziesięciokrotny,
inny trzydziestokrotny
Mt: 13, 23

R EFLEKSJA
Słowo - czym jest?

Jesteśmy gadułami. Praktycznie już w kilka miesięcy po urodzeniu zaczynamy gaworzyć, a później,
w miarę upływu czasu, coraz bardziej poprawnie tworzymy słowa, zdania, opowieści. Niektórzy
potrafią ze swoich słów uczynić miecz obosieczny, inni tworzą arcydzieła literackie. Są też tacy,
którzy wysługują się cudzymi słowami, wkładając je w swoje usta, i tacy, którzy w usta innych
wkładają słowa przez nich nie wypowiedziane. Czym
zatem są nasze słowa? To już od nas samych zależy:
Słowa Ewangelii
mogą być wyrazem miłości, ale mogą też być
śmiertelną bronią.
wg Św. Mateusza 13, 1-9
Dzisiaj jednak o Słowie pisanym dużą literą, o Słowie
Bożym, które nam przecież towarzyszy od urodzenia
do śmierci, od chrztu po pogrzeb. Prorok Izajasz,
przypominając znaną wszystkim zależność urodzaju
od opadów, mówi o skuteczności Słowa Pańskiego:
„…słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do
Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co
chciałem, i nie spełni pomyślnie swego
posłannictwa.” (Iz 55,11).
Dzięki temu Słowu nie tylko zdobywamy wiedzę,
lecz – przede wszystkim – możemy zrozumieć sens
wiary, nasze przeznaczenie, albowiem „my sami,
którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my
również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując
<przybrania za synów> – odkupienia naszego
ciała.” (Rz 8,23).

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!»

Dzisiejsza Ewangelia doskonale oddaje charakter Słowa przeznaczonego dla nas. Jezus Chrystus
opowiada nam przypowieść o siewcy. Znana przypowieść nabiera innego wydźwięku w kontekście
całej dzisiejszej Liturgii Słowa. Najważniejszym plonem jest to ziarno, które zakiełkuje w naszym
sercu. Serce to właściwy i podatny grunt na ziarno, którym jest Słowo Boga. Znamienne słowa Jezusa
„Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie
słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie,
a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie” (Mt 13,13-14), odnoszą się do ludzi, którzy nie
przywiązują wagi do zrozumienia Słowa, co przecież jest niezbędne do tego, by żyć wiarą. My jednak
cieszmy się z możliwości słuchania i patrzenia na to, czego inne uszy nie słyszały, a oczy nie widziały,
cieszmy się wiarą, cieszmy się miłością, cieszmy się nadzieją, bo to właśnie do nas Jezus Chrystus
kieruje słowa „Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą.” (Mt 13,16)
Boże, jeśli taka Twoja wola, otwórz nam uszy i oczy, abyśmy usłyszeli i zrozumieli Twoje Słowo –
nasz depozyt wiary.
Piotr Blachowski
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Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z
chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragniePoniedziałek - Piątek:
9:00 am - 5:00 pm niem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem
Sobota:
11:00 am - 1:00 pm
zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze względu na
Niedziela:
1:00 pm - 3:00 pm
Tego, który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale
Rozkład Mszy Św. Polskich
dzieci Bożych.

Biuro Parafialne Czynne:

Sobota:
Niedziela:
Poniedziałek:
Dni świąteczne:
I Piątek Miesiąca:

6:30 pm
1:00 pm
7:00 pm
7:30 pm
7:30 pm

Rozkład Mszy Św. Angielskich
Sobota:
Niedziela:

Poniedziałek-Czwartek:
Piątek:

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.
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4:30 pm
7:00 am
9:00 am „Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane” - mówi
11:00 am przysłowie.
4:30 pm
7:00 am Z czterech rodzajów gleby jedna wydaje plon - 25% skuteczności.
8:30 am
7:00 am
„Świętość to czyn” - przypomina św. siostra Urszula
9:15 am
Ledóchowska.

Spowiedź Św.
Sobota:
Niedziela:
I Piątek Miesiąca:

9:00 am - 10:30 am
6:00 pm - 6:30 pm
12:30 pm - 1:00 pm
6:30pm - 7:30 pm

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT
TELEFONICZNY.

INTENCJA APOSTOLSTWA
MODLITWY NA LIPIEC:
INTENCJA EWANGELIZACYJNA:
Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli, również

za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa,
odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia
Adoracja Całodobowa
Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am chrześcijańskiego.

