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jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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od 12.07.2020 do 13.09.2020

Módlmy się, aby nasi bracia, 
którzy oddalili się od wiary,

odkryli na nowo
bliskość miłosiernego Pana

i piękno życia chrześcijańskiego. Ks. dr Waldemar R. Macko

1.

2.

Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nim modlić się 
będziemy za zmarłych polecanych w wy-
pominkach rocznych.

W poniedziałek, 13 lipca po Mszy św. 
o godz.18.00, odprawimy Nabożeństwo
Fatimskie wraz z procesją wokół kościoła.

Klub Honorowych Dawców Krwi DAR 
SERCA serdecznie zaprasza do hono-
rowego oddania krwi podczas akcji „Króle-
wski Dar”. Krew będzie można oddać dziś
w godz. 11.00.-16.00. na terenie Muzeum
Pałacu Króla Jana III.

W tym roku uroczystość patronalną naszej 
parafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny, 
Matki Najśw. Maryi Panny – obchodzić 
będziemy w niedzielę 26 lipca. Zachęcamy 
wszystkie wspólnoty parafialne i służbę
liturgiczną do licznego udziału we Mszy
św. o godz. 13.00. i w procesji Eucha-
rystycznej. Nowennę do św. Anny rozpo-
czniemy 17 lipca. Zapraszamy wszystkich
parafian do licznego udziału w nabożeń-
stwie, aby w ten sposób lepiej przygotować
się do uroczystości odpustowej.

Zapraszamy do odwiedzania dzwonnicy,
w której prezentujemy wystawę malarstwa 
p. Zofii Czekierda i p. Wojciecha Hawrył-
kiewicza.

W najbliższy czwartek 16 lipca o godz. 
18.00 Msza św. w intencji członków Bra-
ctwa Adoracyjnego, o nowe powołania do 
Bractwa oraz za kapłanów posługujących 
w naszej parafii.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

- w poniedziałek, 13 lipca, wspomnienie
św. pustelników Andrzeja Świerada i
Bene-dykta,

- w środę, 15 lipca, wspomnienie św.
Bonawentury, biskupa i Doktora Kościo-
ła,

- w czwartek, 16 lipca, wspomnienie
Najśw. Maryi Panny z góry Karmel.

Wszystkim obchodzącym w tym tygo-
dniu imieniny, składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkiej pomy-
ślności w życiu osobistym i zawodowym.

PIERWSZE CZYTANIE 
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 
Ps 65 (64), 10abcd. 10e-11. 12-13. 14

Na żyznej ziemi ziarno wyda plony
Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię, * 
wzbogaciłeś ją obficie. 
Strumień Boży wezbrał wodami, * 
przygotowałeś im zboże.
I tak uprawiłeś ziemię: * 
Nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby, 
spulchniłeś ją deszczami * 
i pobłogosławiłeś plonom.
Rok uwieńczyłeś swoimi dobrami, * 
tam gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaje. 
Stepowe pastwiska są pełne rosy, * 
a wzgórza przepasane weselem.
Łąki się stroją trzodami, * 
doliny okrywają się zbożem, 
razem śpiewają * 
i wznoszą okrzyki radości.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 8, 18-23

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: Sądzę, że cierpień teraź-
niejszych nie można stawiać na równi z chwa-
łą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie     
z upragnieniem oczekuje objawienia się synów 
Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane 
marności – nie z własnej chęci, ale ze względu 
na Tego, który je poddał – w nadziei, że rów-
nież i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsu-
cia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci 
Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie 
aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodze-nia. 
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 
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chry-
stus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

EWANGELIA
Mt 13, 1-23

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł 
nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłu-
my 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. In-
ne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele mia-
ły ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie by-
ła głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypa-
liły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne 
znowu padły między ciernie, a ciernie wybu-
jały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na 
ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, 
drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzy-
dziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!» 
Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: 
«Dlaczego mówisz do nich w przypowie-
ściach?» On im odpowiedział: «Wam dano 
poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im 
zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie doda-
ne, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie 
ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego 
mówię do nich w przypowieściach, że pa-
trząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie 
rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowie-
dnia Izajasza: „Słuchać będziecie, a nie zro-
zumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczy-
cie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy 
stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie 
widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym ser-
cem 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 sprawiedli-
wych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a 
nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie 
usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowie-
ści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa

K O M E N T A R Z
   Przypowieść o siewcy pokazuje nam 
rzeczywistość naszego życia i to, jak 
przyjmujemy słowo Boże. Jak więc mamy 
reagować na kierowane do nas słowo 
Boże? Jakie niebezpieczeństwa na nas 
czyhają? Na przykład, po lekturze tego 
fragmentu Pisma świętego możemy od-
nieść wrażenie, że Jezus ogranicza prze-
słanie Ewangelii tylko do wybranej grupy 
swoich uczniów. Wiemy jednak, że stoi to 
w sprzeczności z twierdzeniem, że Chry-
stus przyszedł na świat, aby zbawić 
wszystkich ludzi. Prawda jest jednak taka, 
że to człowiek zamyka się na słowo Boże. 
To człowiek nie  chce  poznać  prawdy  
o Bogu, o sobie i o bliźnim.

Wyjaśnienie tej przypowieści utwierdza
nas tylko w przekonaniu o skomplikowanej 
kondycji ludzkiej natury.

   Zadziwiające jest przecież, że najwięcej 
do powiedzenia o sprawach Kościoła, 
wiary, Boga, mają ci, którzy nie znają obja-
wienia i nie żyją w jedności z Kościołem.

o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły
i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Ta-
kiego człowieka oznacza ziarno posiane na
drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza
tego, kto słucha słowa i natychmiast z rado-
ścią je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia
i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześla-
dowanie 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 rozu-
mie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny,
drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziesto-
krotny».

Oto Słowo Pańskie
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ŚRODA godz. od 7.30 – 21.00  
CZWARTEK godz. od 7.30 – 24.00  

PIĄTEK godz. od 7.30 – 19.00

16 lipca 2020 roku, czwartek
godz. 18.00 

Msza Święta w intencji członków 
Bractwa Adoracyjnego, o nowe 

powołania do Bractwa oraz 
w intencji kapłanów naszej parafii.

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu w Kaplicy 

św. Anny

po Mszy św. o  godz. 18.00 
nabożeństwo oraz procesja 

wokół kościoła.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
13 lipca 2020 roku 

7.
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

Lipiec miesiącem 
szczególnej czci Krwi Chrystusa 

3

   1 lipca zgromadzenia żyjące według duchowości Krwi Chrystusa obchodzą uroczystość Przenajdroższej Krwi Chrystusa. Centrum kultu 
stanowi adoracja i komunia eucharystyczna, a także rozważania momentów przelania Krwi przez Chrystusa zawarte w liturgii i Piśmie Świętym. 
Publiczną i prywatną formą modlitwy może być także Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana.

Co sprawiło, że kilka lat później Maria Tere-
sa potrafiła całkowicie podporządkować swo-
je życie najważniejszej dla niej sprawie? 
Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na 
jej przykładne religijne wychowanie.

Pochodziła ona bowiem z bardzo pobożnej 
rodziny. Dzień mojej matki zaczynał się od 
pójścia na Mszę św., gdy tylko dopisywało 
zdrowie i pogoda – to jedno z zachowanych 
wspomnień Marii Teresy. Matka Józefina 
pomagała też chorym i ubogim. Z kolei ojciec 
miał własny klęcznik, na którym każdego 
dnia modlił się przed obrazem Matki Bożej 
Częstochowskiej.

Nie ma przypadków, 
są tylko znaki

Zapoznając się z życiorysem Marii Teresy 
łatwo można dostrzec, że w jej życiu nic nie 
działo się przypadkiem. W młodości posiadła 
wiele cennych umiejętności, jak pisarstwo 
czy dar do nauki języków, które bardzo 
pomogły jej w kolejnych latach.

Ważnym wydarzeniem, które odcisnęło na 
niej swe piętno była wizyta Franciszkanek 
Misjonarek Maryi na dworze książęcym       
w Salzburgu, na którym to Maria Teresa była 
damą dworu. To właśnie wtedy po raz pier-
wszy zetknęła się z problemami miesz-kań-
ców Afryki. Opowieści zakonnic niezwykle 
mocno podziałały na wyobraźnię młodej ko-
biety, która zaczęła odkrywać swoje powoła-
nie.

Przełomowym momentem w jej życiu były 
jednak przeczytane słowa kard. Karola 
Lavigerie, francuskiego misjonarza prowadzą-
cego krucjatę przeciw niewolnictwu w Afryce: 
Kobiety katolickie Europy! Jeśli Bóg dał wam 
zdolności pisarskie, oddajcie je w służbie tej 
sprawie. Żadna inna nie jest bardziej święta 
niż ta.

Niezłomny charakter
Maria Teresa niezwykle skrupulatnie wyko-

rzystywała swój bardzo dobrze rozwinięty 
talent pisarski i znajomość języków obcych.
W pewnym momencie jej działalność misyjna 

przybrała tak wielkie rozmiary, że postanowiła 
w 1894 roku założyć Sodalicję św. Piotra 
Klawera dla Misji Afrykańskich, przekształco-

ną później w zgromadzenie Sióstr Misjonarek
św. Piotra Klawera.

Spod jej pióra wychodziły znakomite artyku-
ły do czasopism Maryjnych oraz książki w ję-
zykach krajów afrykańskich.

Maria Teresa nigdy nie była w Afryce, je-
dnak ze względu na swe wielkie dokonania 
na rzecz mieszkańców Czarnego Lądu nazy-
wana jest „Matką Afryki”. 19 października
1975 r. Papież Paweł VI włączył ją w poczet
błogosławionych. Wspomnienie Marii Teresy
Ledóchowskiej obchodzimy co roku 6 lipca.
Więcej na stonie:
https://dladuszy.piotrskarga.pl/bl--maria-teresa-
ledochowska-–-prawdziwa-obronczyni-praw-
czlowieka,15430,ld.html

Pieśń aniołów
Trisagion (gr. Τρισάγιον – „Po trzykroć święty”) powstał 
najprawdopodobniej w pierwszych wiekach Kościoła, na 
terenie oddziaływania kultury greckiej. Badacze do dzisiaj nie 
są pewni, kto mógłby być jego autorem. Niektórzy sugerują, 
że był to wybitny Ojciec Kościoła święty Jan Chryzostom.
Odwołując się do zapisów biblijnych: 6 rozdziału Księgi 
Izajasza i 4 rozdziału Apokalipsy św. Jana i wizji sze-
ścioskrzydłych stworzeń, które przed tronem Boga nieusta-
nnie śpiewają pieśń „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastę-
pów” (w wersji Starego Testamentu) i „Święty, Święty, Święty, 
Pan Bóg Wszechmogący”, stworzyć miał krótką modlitwę.
Oddaje ona cześć Trójcy Świętej i prosi o odpuszczenie grze-
chów. Ojcowie Kościoła mieli zalecać wiernym, aby odmawiali 
ją możliwie najczęściej i włączyli się przez to w wielką pieśń 
chwały, śpiewaną Bogu przez istoty anielskie.

Dziecko o donośnym głosie
Inna legenda głosi, że w czasie panowania cesarza 
Bizancjum  Teoduzjusza  II  (408-450 p. Chr.)  Konstantynopol 

Bł. Maria Teresa Ledóchowska – „Matka Afryki”
Chcę uczynić coś wielkiego dla Pana Boga – te słowa wypowiedziane w wieku 21 lat przez Marię Teresę Ledóchowską tylko potwierdziły 

dojrzewające w niej od dłuższego czasu pragnienie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

   Bł. Jan XXIII ogłosił w 1960 r. list apostolski 
"Inde a Primis" o rozszerzaniu nabożeństwa 
ku czci Przenajdroższej Krwi Pana Naszego 
Jezusa Chrystusa. W ten sposób Ojciec 
Święty zachęcał wiernych, aby w lipcu tema-
tem swych rozmyślań uczynili Krew Chry-
stusa. "Niechaj rozważają o niesłychanie 
obfitej i nieogarnionej wartości tej Krwi pra-
wdziwie najdroższej" - pisał i przypomniał        
o siedmiu momentach, w których Jezus
przelewał swoją krew. Były to: obrzezanie,
modlitwa w Ogrójcu, biczowanie, ukorono-
wanie cierniem, droga krzyżowa, przybicie do
krzyża i przebicie boku włócznią.

 "Ta sama Krew Boża płynie we wszystkich 
sakramentach Kościoła, dlatego nie tylko 
słuszną jest rzeczą ale wielce sprawiedliwą, 
aby tej Krwi składali wszyscy odrodzeni w jej 
zbawczych strumieniach hołd adoracji, 
podyktowanej wdzięcznością i miłością" - 
czytamy w papieskim liście.

 

   Papież pokreślił, że centrum adoracji Krwi 
Chrystusa jest chwila jej podniesienia pod-
czas ofiary Mszy św., a swe przedłużenie 
znajduje ona w akcie Komunii eucharysty-
cznej. "I tak uzdolnieni chrześcijanie idą na 
spotkanie codziennych wyzwań i przeciwno-
ści, zbożnych wyrzeczeń, a czasem samego 
męczeństwa" - pisał Jan XXIII.

   Wielkim czcicielem i propagatorem tego 
kultu był ks. Kasper del Bufalo, który w 1815 r. 
założył Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chry-
stusa. Niespełna dwadzieścia lat później pod 
wpływem jego kazań powstało zgromadzenia 
Sióstr Adoratorek Przenajdroższej Krwi Chry-
stusa.

   Uroczystość poświęcona Przenajdroższej 
Krwi Jezusa Chrystusa sięga swymi korze-
niami do corocznych obchodów związanych  
z relikwiami przechowywanymi w kościele 
San Nicola in Carcere w Rzymie, które 

według  tradycji  są  skrawkiem  płaszcza  
setnika, który przebił włócznią Ukrzyżowane-
go, aby upewnić się o Jego śmierci.

   10 sierpnia 1849 r. Pius IX rozszerzył na 
cały Kościół święto Przenajdroższej Krwi 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, które było 
obchodzone w pierwszą niedzielę czerwca. 
Pius X w 1914 r. ustalił datę liturgicznych 
obchodów na dzień 1 lipca. W 1934 r. Pius 
XI podniósł te obchody do stopnia uro-
czystości.

   Po reformie Pawła VI Krew Chrystusa 
czczona jest w całym Kościele w uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli 
Boże Ciało. Zgromadzenia, żyjące według 
duchowości Krwi Chrystusa, obchodzą 
jednak święto Przenajdroższej Krwi Chry-
stusa 1 lipca jako uroczystość.

Źródło:
https://deon.pl/kosciol/lipiec-miesiacem-szczegolnej-
czci-krwi-chrystusa,261870

Święty Boże, Święty Mocny… 
  Mało kto pamięta, że ta krótka aklamacja pochodzi z chrześcijańskiego Wschodu i w tej tradycji jest jedną z najczęściej powtarzanych 
modlitw.

To pieśń aniołów, 
czyli wspaniały, starożytny Trisagion
nawiedzały częste i tragiczne w skutkach trzęsienia ziemi. Władca, wraz        
z patriarchą Proklosem i wiernymi, zgromadzili się w świątyni, prosząc Boga 
o pomoc.

W pewnej chwili jedno z małych dzieci obecnych podczas nabożeństwa 
uniosło się w górę. Zadziwieni wierni powtarzać zaczęli słowa Kyrie eleison. 
Po dłuższej chwili dziecko ponownie wzniosło się w górę i potężnym, 
słyszanym przez wszystkim głosem wezwało: „Módlcie się tymi słowami: 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty i Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!”.

Legenda twierdzi, że jeszcze podczas tego nabożeństwa dziecko zmarło. 
Jednak od tej pory trzęsienia ziemi ustąpiły.

Na Wschodzie i Zachodzie
Modlitwa szybko zdobyła olbrzymią popularność na Wschodzie. Odmawia 
się ją trzykrotnie, co również ma symbolikę trynitarną. Słyszymy ją w pier-
wszych zdaniach modlitw porannych i wieczornych, w nabożeństwach cyklu 
dobowego (jutrzni i nieszporów), jak również na Eucharystii.
Poprzedza ona Liturgię Słowa i jest śpiewana tuż przed prokeimenonem – 
odpowiednikiem łacińskiego graduału (psalmu responsoryjnego).
Szczególną rolę odgrywała w historii w czasie walk z herezjami, które ude-
rzały w naukę o Trójcy Świętej. Modlili się nią m.in. ojcowie soboru w Chal-
cedonie w 451 r. p. Chr.
W języku cerkiewnosłowiańskim słowa Trisagionu brzmią: „Swiatyj Boże, 
Swiatyj Krepkij, Swiatyj Besmiertnyj, pomiłuj nas”.
W tradycji łacińskiej słowa „Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus 
Immortalis, miserere nobis”  weszły  zarówno  do  modlitw  liturgii  godzin,  jak  

również stały się refrenem suplikacji – 
specjalnej pieśni błagalnej kierowanej do Boga  
w chwilach różnorakich nieszczęść, klęsk  
żywiołowych, epidemii i grożącej wojny, ale 
równocześnie – podczas nabożeństw pokut-
nych i ekspiacyjnych. Śpiewa się je także
w Wielki Piątek w liturgii Męki Pańskiej.

Uniwersalny minihymn
Trisagion jest modlitwą uniwersalną. Może być 
częścią modlitwy uwielbienia, jak również 
usilnie zanoszoną prośbą do Pana w trudnych 
sytuacjach życiowych. Jest też wezwaniem 
przebłagalnym i pokutnym.

W bardzo prostej formie wyraża najważniejsze 
Boże przymioty, ale również, poprzez 
wezwanie „zmiłuj się nad nami!” daje nadzieję 
na nasze nawrócenie, powstanie z grzechów i 
niezmierzone Boże miłosierdzie. Można ją 
odmawiać praktycznie zawsze i wszędzie, 
podobnie jak modlitwę Jezusową.

Jak pięknie brzmi ta modlitwa w różnych 
językach i tradycjach, np. w języku greckim, 
aramejskim, ormiańskim, rumuńskim, polskim, 
i po cerkiewnosłowiańsku można posłuchać 
pod linkiem żródłowym.

Żródło:
https://pl.aleteia.org/2019/06/24/swiety-boze-swiety-
mocny-to-piesn-aniolow-czyli-wspanialy-starozytny-
trisagion/

Strefa Chwały Festiwal 2020
Co roku rekolekcje Strefa Chwały Festiwal gromadziły w Starym Sączu tysiące 

osób. Jednak pandemia spowodowała, że tegoroczną edycję wydarzenia uczestnicy 
musieli przeżyć we własnym domu, łącząc się z innymi za pomocą t  ransmisji.
 Strefa Chwały Festiwal to rekolekcje, które – jak podkreślają organizatorzy – “od 28 lat 
ożywiają rzeczywistość uwielbienia w Polsce”. – Jest to spotkanie ludzi, którzy chcą 
budować swoje życie w oparciu o Ewangelię – dodają. W czasie trzech dni, od 3 do 5 lipca, 
na uczestników czekały liczne konferencje oraz wspólna Eucharystia i uwielbienie. 

Dlaczego warto być w Kościele mimo trudności, które przechodzi? O. Tomasz Nowak, 
który wygłosił na ten temat konferencję w piątek, przypomniał, że Kościół jest matką, 
w którym “zawsze jeden rodzi drugiego dla Chrystusa”. – Bóg tworzy wspólnotę więzi, tak 
jak mamy więzi w rodzinie. Wiemy, że są więzi w Trójcy Świętej – Ojciec, Syn i Duch 
Święty, który jest miłością między Ojcem i Synem, czyli jest to też jest rodzina – mówił.

Dominikanin podkreślił, że Strefa Chwały również pozwoliła się zrodzić w Kościele i 
wydała owoce, a pierwsi, którzy organizowali festiwal niespełna trzydzieści lat temu mają już 
dzieci a nawet wnuki. – To jest trzecie pokolenie, które uczestniczy w Strefie. To rodzi 
pokrewieństwo nie tylko w sensie ludzkim, ale również duchowym – dodał.

Serca, które chce, to rzecz, której – jak podkreślił Marcin Zieliński – Bóg szuka w każdym 
człowieku, aby móc się nim posłużyć. – To serce, które jest szczere, prawdziwe i przed 
Bogiem nie udaje. Można wiele razy w życiu upadać, popełniać błędy, ale kiedy człowiek 
zachowuje swoje serce, to choćby stracił do siebie cierpliwość, Pan Bóg nadal będzie ją 
miał – mówił. Dodał, że każdy kto doświadczy miłości Boga będzie chciał się nią dzielić 
z innymi. – Żywe spotkanie z Chrystusem sprawia, że nasze życia już nigdy nie pozostaną 
takie same – podkreślił.

Tegoroczną Strefę Chwały zakończyło niedzielne uwielbienie z konferencją abp. Grze-
gorza Rysia. Metropolita łódzki podkreślił, że “ewangelizacja to kerygmat, który jest 
zaproszeniem do wspólnoty”. – Tylko we wspólnocie można zobaczyć usłyszane w kery-
gmacie słowo. Ewangelizacją nie jest wyjście na ulice i powiedzenie, że Jezus Chrystus 
zmartwychwstał – ewangelizacja to wyjście wspólnotą Kościoła i powiedzenie, że Jezus 
Chrystus zmartwychwstał – mówił. Nie ma czegoś takiego – zauważył abp Ryś – jak 
ewangelizacja robiona przez kogokolwiek wyłącznie, indywidualistycznie, ponieważ nikt 
nigdy nie czyni tego sam. – Ewangelizuje zawsze Kościół i to Kościół jako wspólnota – 
dodał. 

Wśród prelegentów znaleźli się również inni, znani w Kościele i w Polsce, duchowni oraz 
świeccy, a wśród nich m.in. Tomasz Samołyk, Małgorzata Dąbrowska, Agnieszka Musiał, 
Monika i Marcin Gomułkowie, ks. Rafał Jaroszewicz, Joachim Mencel. Z powodu pandemii 
wszystkie konferencje i uwielbienia były transmitowane ze studia w Otwocku, natomiast 
spotkania w grupach odbywały się za pomocą platformy Zoom.

Zapis transmisji z wszystkich trzech dni Festiwalu “Strefa Chwały” można obejrzeć na 
stronie: https://www.youtube.com/channel/UCSNQ3voh7EfvkgdFAz3YAnw

Źródło:
https://stacja7.pl/wydarzenia/konferencje-i-uwielbienie-ale-online-jak-wygladal-strefa-
chwaly-festiwal-2020/
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

Lipiec miesiącem 
szczególnej czci Krwi Chrystusa 

 3

   1 lipca zgromadzenia żyjące według duchowości Krwi Chrystusa obchodzą uroczystość Przenajdroższej Krwi Chrystusa. Centrum kultu 
stanowi adoracja i komunia eucharystyczna, a także rozważania momentów przelania Krwi przez Chrystusa zawarte w liturgii i Piśmie Świętym. 
Publiczną i prywatną formą modlitwy może być także Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana.

  Co sprawiło, że kilka lat później Maria Tere-
sa potrafiła całkowicie podporządkować swo-
je życie najważniejszej dla niej sprawie? 
Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na 
jej przykładne religijne wychowanie.
   Pochodziła ona bowiem z bardzo pobożnej 
rodziny. Dzień mojej matki zaczynał się od 
pójścia na Mszę św., gdy tylko dopisywało 
zdrowie i pogoda – to jedno z zachowanych 
wspomnień Marii Teresy. Matka Józefina 
pomagała też chorym i ubogim. Z kolei ojciec 
miał własny klęcznik, na którym każdego 
dnia modlił się przed obrazem Matki Bożej 
Częstochowskiej.

Nie ma przypadków, 
są tylko znaki

   Zapoznając się z życiorysem Marii Teresy 
łatwo można dostrzec, że w jej życiu nic nie 
działo się przypadkiem. W młodości posiadła 
wiele cennych umiejętności, jak pisarstwo 
czy dar do nauki języków, które bardzo 
pomogły jej w kolejnych latach.
   Ważnym wydarzeniem, które odcisnęło na 
niej swe piętno była wizyta Franciszkanek 
Misjonarek Maryi na dworze książęcym       
w Salzburgu, na którym to Maria Teresa była 
damą dworu. To właśnie wtedy po raz pier-
wszy zetknęła się z problemami miesz-kań-
ców Afryki. Opowieści zakonnic niezwykle 
mocno podziałały na wyobraźnię młodej ko-
biety, która zaczęła odkrywać swoje powoła-
nie.

  Przełomowym momentem w jej życiu były 
jednak przeczytane słowa kard. Karola 
Lavigerie, francuskiego misjonarza prowadzą-
cego krucjatę przeciw niewolnictwu w Afryce: 
Kobiety katolickie Europy! Jeśli Bóg dał wam 
zdolności pisarskie, oddajcie je w służbie tej 
sprawie. Żadna inna nie jest bardziej święta 
niż ta.

Niezłomny charakter
  Maria Teresa niezwykle skrupulatnie wyko-
rzystywała swój bardzo dobrze rozwinięty 
talent pisarski i znajomość języków obcych.
 W pewnym momencie jej działalność misyjna 
przybrała tak wielkie rozmiary, że postanowiła 
w 1894 roku założyć Sodalicję św. Piotra 
Klawera dla Misji  Afrykańskich,  przekształco-

ną później w zgromadzenie Sióstr Misjonarek 
św. Piotra Klawera.
   Spod jej pióra wychodziły znakomite artyku-
ły do czasopism Maryjnych oraz książki w ję-
zykach krajów afrykańskich.
  Maria Teresa nigdy nie była w Afryce, je-
dnak ze względu na swe wielkie dokonania 
na rzecz mieszkańców Czarnego Lądu nazy-
wana jest „Matką Afryki”. 19 października 
1975 r. Papież Paweł VI włączył ją w poczet 
błogosławionych.  Wspomnienie Marii Teresy 
Ledóchowskiej obchodzimy co roku 6 lipca.
Więcej na stonie:
https://dladuszy.piotrskarga.pl/bl--maria-teresa-
ledochowska-–-prawdziwa-obronczyni-praw-
czlowieka,15430,ld.html

Pieśń aniołów
Trisagion (gr. Τρισάγιον – „Po trzykroć święty”) powstał 
najprawdopodobniej w pierwszych wiekach Kościoła, na 
terenie oddziaływania kultury greckiej. Badacze do dzisiaj nie 
są pewni, kto mógłby być jego autorem. Niektórzy sugerują, 
że był to wybitny Ojciec Kościoła święty Jan Chryzostom.
Odwołując się do zapisów biblijnych: 6 rozdziału Księgi 
Izajasza i 4 rozdziału Apokalipsy św. Jana i wizji sze-
ścioskrzydłych stworzeń, które przed tronem Boga nieusta-
nnie śpiewają pieśń „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastę-
pów” (w wersji Starego Testamentu) i „Święty, Święty, Święty, 
Pan Bóg Wszechmogący”, stworzyć miał krótką modlitwę.
Oddaje ona cześć Trójcy Świętej i prosi o odpuszczenie grze-
chów. Ojcowie Kościoła mieli zalecać wiernym, aby odmawiali 
ją możliwie najczęściej i włączyli się przez to w wielką pieśń 
chwały, śpiewaną Bogu przez istoty anielskie.

Dziecko o donośnym głosie
Inna legenda głosi, że w czasie panowania cesarza 
Bizancjum  Teoduzjusza  II  (408-450 p. Chr.)  Konstantynopol 

Bł. Maria Teresa Ledóchowska – „Matka Afryki”
    Chcę uczynić coś wielkiego dla Pana Boga – te słowa wypowiedziane w wieku 21 lat przez Marię Teresę Ledóchowską tylko potwierdziły 
dojrzewające w niej od dłuższego czasu pragnienie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

   Bł. Jan XXIII ogłosił w 1960 r. list apostolski 
"Inde a Primis" o rozszerzaniu nabożeństwa 
ku czci Przenajdroższej Krwi Pana Naszego 
Jezusa Chrystusa. W ten sposób Ojciec 
Święty zachęcał wiernych, aby w lipcu tema-
tem swych rozmyślań uczynili Krew Chry-
stusa. "Niechaj rozważają o niesłychanie 
obfitej i nieogarnionej wartości tej Krwi pra-
wdziwie najdroższej" - pisał i przypomniał        
o siedmiu momentach, w których Jezus
przelewał swoją krew. Były to: obrzezanie,
modlitwa w Ogrójcu, biczowanie, ukorono-
wanie cierniem, droga krzyżowa, przybicie do
krzyża i przebicie boku włócznią.

 "Ta sama Krew Boża płynie we wszystkich 
sakramentach Kościoła, dlatego nie tylko 
słuszną jest rzeczą ale wielce sprawiedliwą, 
aby tej Krwi składali wszyscy odrodzeni w jej 
zbawczych strumieniach hołd adoracji, 
podyktowanej wdzięcznością i miłością" - 
czytamy w papieskim liście.

 

   Papież pokreślił, że centrum adoracji Krwi 
Chrystusa jest chwila jej podniesienia pod-
czas ofiary Mszy św., a swe przedłużenie 
znajduje ona w akcie Komunii eucharysty-
cznej. "I tak uzdolnieni chrześcijanie idą na 
spotkanie codziennych wyzwań i przeciwno-
ści, zbożnych wyrzeczeń, a czasem samego 
męczeństwa" - pisał Jan XXIII.

   Wielkim czcicielem i propagatorem tego 
kultu był ks. Kasper del Bufalo, który w 1815 r. 
założył Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chry-
stusa. Niespełna dwadzieścia lat później pod 
wpływem jego kazań powstało zgromadzenia 
Sióstr Adoratorek Przenajdroższej Krwi Chry-
stusa.

   Uroczystość poświęcona Przenajdroższej 
Krwi Jezusa Chrystusa sięga swymi korze-
niami do corocznych obchodów związanych  
z relikwiami przechowywanymi w kościele 
San Nicola in Carcere w Rzymie, które 

według  tradycji  są  skrawkiem  płaszcza  
setnika, który przebił włócznią Ukrzyżowane-
go, aby upewnić się o Jego śmierci.

   10 sierpnia 1849 r. Pius IX rozszerzył na 
cały Kościół święto Przenajdroższej Krwi 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, które było 
obchodzone w pierwszą niedzielę czerwca. 
Pius X w 1914 r. ustalił datę liturgicznych 
obchodów na dzień 1 lipca. W 1934 r. Pius 
XI podniósł te obchody do stopnia uro-
czystości.

   Po reformie Pawła VI Krew Chrystusa 
czczona jest w całym Kościele w uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli 
Boże Ciało. Zgromadzenia, żyjące według 
duchowości Krwi Chrystusa, obchodzą 
jednak święto Przenajdroższej Krwi Chry-
stusa 1 lipca jako uroczystość.

Źródło:
https://deon.pl/kosciol/lipiec-miesiacem-szczegolnej-
czci-krwi-chrystusa,261870

Święty Boże, Święty Mocny… 
  Mało kto pamięta, że ta krótka aklamacja pochodzi z chrześcijańskiego Wschodu i w tej tradycji jest jedną z najczęściej powtarzanych 
modlitw.

To pieśń aniołów, 
czyli wspaniały, starożytny Trisagion
nawiedzały częste i tragiczne w skutkach trzęsienia ziemi. Władca, wraz        
z patriarchą Proklosem i wiernymi, zgromadzili się w świątyni, prosząc Boga 
o pomoc.

W pewnej chwili jedno z małych dzieci obecnych podczas nabożeństwa 
uniosło się w górę. Zadziwieni wierni powtarzać zaczęli słowa Kyrie eleison. 
Po dłuższej chwili dziecko ponownie wzniosło się w górę i potężnym, 
słyszanym przez wszystkim głosem wezwało: „Módlcie się tymi słowami: 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty i Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!”.

Legenda twierdzi, że jeszcze podczas tego nabożeństwa dziecko zmarło. 
Jednak od tej pory trzęsienia ziemi ustąpiły.

Na Wschodzie i Zachodzie
Modlitwa szybko zdobyła olbrzymią popularność na Wschodzie. Odmawia 
się ją trzykrotnie, co również ma symbolikę trynitarną. Słyszymy ją w pier-
wszych zdaniach modlitw porannych i wieczornych, w nabożeństwach cyklu 
dobowego (jutrzni i nieszporów), jak również na Eucharystii.
Poprzedza ona Liturgię Słowa i jest śpiewana tuż przed prokeimenonem – 
odpowiednikiem łacińskiego graduału (psalmu responsoryjnego).
Szczególną rolę odgrywała w historii w czasie walk z herezjami, które ude-
rzały w naukę o Trójcy Świętej. Modlili się nią m.in. ojcowie soboru w Chal-
cedonie w 451 r. p. Chr.
W języku cerkiewnosłowiańskim słowa Trisagionu brzmią: „Swiatyj Boże, 
Swiatyj Krepkij, Swiatyj Besmiertnyj, pomiłuj nas”.
W tradycji łacińskiej słowa „Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus 
Immortalis, miserere nobis”  weszły  zarówno  do  modlitw  liturgii  godzin,  jak  

również stały się refrenem suplikacji – 
specjalnej pieśni błagalnej kierowanej do Boga  
w  chwilach  różnorakich  nieszczęść,  klęsk  
żywiołowych, epidemii i grożącej wojny, ale 
równocześnie – podczas nabożeństw pokut-
nych i ekspiacyjnych. Śpiewa się je także
w Wielki Piątek w liturgii Męki Pańskiej.

Uniwersalny minihymn
Trisagion jest modlitwą uniwersalną. Może być 
częścią modlitwy uwielbienia, jak również 
usilnie zanoszoną prośbą do Pana w trudnych 
sytuacjach życiowych. Jest też wezwaniem 
przebłagalnym i pokutnym.

W bardzo prostej formie wyraża najważniejsze 
Boże przymioty, ale również, poprzez 
wezwanie „zmiłuj się nad nami!” daje nadzieję 
na nasze nawrócenie, powstanie z grzechów i 
niezmierzone Boże miłosierdzie. Można ją 
odmawiać praktycznie zawsze i wszędzie, 
podobnie jak modlitwę Jezusową.

Jak pięknie brzmi ta modlitwa w różnych 
językach i tradycjach, np. w języku greckim, 
aramejskim, ormiańskim, rumuńskim, polskim, 
i po cerkiewnosłowiańsku można posłuchać 
pod linkiem żródłowym.

Żródło:
https://pl.aleteia.org/2019/06/24/swiety-boze-swiety-
mocny-to-piesn-aniolow-czyli-wspanialy-starozytny-
trisagion/

Strefa Chwały Festiwal 2020
  Co roku rekolekcje Strefa Chwały Festiwal gromadziły w Starym Sączu tysiące 
osób. Jednak pandemia spowodowała, że tegoroczną edycję wydarzenia uczestnicy 
musieli przeżyć we własnym domu, łącząc się z innymi za pomocą t  ransmisji.
   Strefa Chwały Festiwal to rekolekcje, które – jak podkreślają organizatorzy – “od 28 lat 
ożywiają rzeczywistość uwielbienia w Polsce”. – Jest to spotkanie ludzi, którzy chcą 
budować swoje życie w oparciu o Ewangelię – dodają. W czasie trzech dni, od 3 do 5 lipca, 
na uczestników czekały liczne konferencje oraz wspólna Eucharystia i uwielbienie. 
   Dlaczego warto być w Kościele mimo trudności, które przechodzi? O. Tomasz Nowak, 
który wygłosił na ten temat konferencję w piątek, przypomniał, że Kościół jest matką,            
w którym “zawsze jeden rodzi drugiego dla Chrystusa”. – Bóg tworzy wspólnotę więzi, tak 
jak mamy więzi w rodzinie. Wiemy, że są więzi w Trójcy Świętej – Ojciec, Syn i Duch 
Święty, który jest miłością między Ojcem i Synem, czyli jest to też jest rodzina – mówił.
   Dominikanin podkreślił, że Strefa Chwały również pozwoliła się zrodzić w Kościele i 
wydała owoce, a pierwsi, którzy organizowali festiwal niespełna trzydzieści lat temu mają już 
dzieci a nawet wnuki. – To jest trzecie pokolenie, które uczestniczy w Strefie. To rodzi         
pokrewieństwo nie tylko w sensie ludzkim, ale również duchowym – dodał.
    Serca, które chce, to rzecz, której – jak podkreślił Marcin Zieliński – Bóg szuka w każdym 
człowieku, aby móc się nim posłużyć. – To serce, które jest szczere, prawdziwe i przed 
Bogiem nie udaje. Można wiele razy w życiu upadać, popełniać błędy, ale kiedy człowiek 
zachowuje swoje serce, to choćby stracił do siebie cierpliwość, Pan Bóg nadal będzie ją 
miał – mówił. Dodał, że każdy kto doświadczy miłości Boga będzie chciał się nią dzielić          
z innymi. – Żywe spotkanie z Chrystusem sprawia, że nasze życia już nigdy nie pozostaną 
takie same – podkreślił.
  Tegoroczną Strefę Chwały zakończyło niedzielne uwielbienie z konferencją abp. Grze-
gorza Rysia. Metropolita łódzki podkreślił, że “ewangelizacja to kerygmat, który jest 
zaproszeniem do wspólnoty”. – Tylko we wspólnocie można zobaczyć usłyszane w kery-
gmacie słowo. Ewangelizacją nie jest wyjście na ulice i powiedzenie, że Jezus Chrystus 
zmartwychwstał – ewangelizacja to wyjście wspólnotą Kościoła i powiedzenie, że Jezus 
Chrystus zmartwychwstał  – mówił. Nie ma czegoś takiego – zauważył abp Ryś – jak 
ewangelizacja robiona przez kogokolwiek wyłącznie, indywidualistycznie, ponieważ nikt 
nigdy nie czyni tego sam. – Ewangelizuje zawsze Kościół i to Kościół jako wspólnota – 
dodał. 
    Wśród prelegentów znaleźli się również inni, znani w Kościele i w Polsce, duchowni oraz 
świeccy, a wśród nich m.in. Tomasz Samołyk, Małgorzata Dąbrowska, Agnieszka Musiał, 
Monika i Marcin Gomułkowie, ks. Rafał Jaroszewicz, Joachim Mencel. Z powodu pandemii 
wszystkie konferencje i uwielbienia były transmitowane ze studia w Otwocku, natomiast 
spotkania w grupach odbywały się za pomocą platformy Zoom.
    Zapis transmisji z wszystkich trzech dni Festiwalu “Strefa Chwały” można obejrzeć na 
stronie: https://www.youtube.com/channel/UCSNQ3voh7EfvkgdFAz3YAnw

Źródło:
https://stacja7.pl/wydarzenia/konferencje-i-uwielbienie-ale-online-jak-wygladal-strefa-
chwaly-festiwal-2020/
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jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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od 12.07.2020 do 13.09.2020

Módlmy się, aby nasi bracia, 
którzy oddalili się od wiary, 

odkryli na nowo
bliskość miłosiernego Pana  

i piękno życia chrześcijańskiego. Ks. dr Waldemar R. Macko

1.

2.

Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nim modlić się 
będziemy za zmarłych polecanych w wy-
pominkach rocznych.

W poniedziałek,  13 lipca  po Mszy św. 
o godz.18.00,  odprawimy  Nabożeństwo
Fatimskie wraz z procesją wokół kościoła.

Klub Honorowych Dawców Krwi DAR 
SERCA serdecznie zaprasza do hono-
rowego oddania krwi podczas akcji „Króle-
wski Dar”. Krew będzie można oddać dziś 
w godz. 11.00.-16.00. na terenie Muzeum 
Pałacu Króla Jana III.

W tym roku uroczystość patronalną naszej 
parafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny, 
Matki Najśw. Maryi Panny – obchodzić 
będziemy w niedzielę 26 lipca. Zachęcamy 
wszystkie wspólnoty parafialne i służbę 
liturgiczną do licznego udziału we Mszy 
św. o godz. 13.00. i w procesji Eucha-
rystycznej. Nowennę do św. Anny rozpo-
czniemy 17 lipca. Zapraszamy wszystkich 
parafian do licznego udziału w nabożeń-
stwie, aby w ten sposób lepiej przygotować 
się do uroczystości odpustowej.

Zapraszamy do odwiedzania dzwonnicy, 
w której prezentujemy wystawę malarstwa 
p. Zofii Czekierda i p. Wojciecha Hawrył-
kiewicza.

W najbliższy czwartek 16 lipca o godz. 
18.00 Msza św. w intencji członków Bra-
ctwa Adoracyjnego, o nowe powołania do 
Bractwa oraz za kapłanów posługujących 
w naszej parafii.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
- w poniedziałek, 13 lipca, wspomnienie
św. pustelników Andrzeja Świerada i
Bene-dykta,

- w środę, 15 lipca, wspomnienie św.
Bonawentury, biskupa i Doktora Kościo-
ła,

- w czwartek, 16 lipca,  wspomnienie
Najśw. Maryi Panny z góry Karmel.

Wszystkim obchodzącym w tym tygo-
dniu imieniny, składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkiej pomy-
ślności w życiu osobistym i zawodowym.

PIERWSZE CZYTANIE 
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 
Ps 65 (64), 10abcd. 10e-11. 12-13. 14

Na żyznej ziemi ziarno wyda plony
Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię, * 
wzbogaciłeś ją obficie. 
Strumień Boży wezbrał wodami, * 
przygotowałeś im zboże.
I tak uprawiłeś ziemię: * 
Nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby, 
spulchniłeś ją deszczami * 
i pobłogosławiłeś plonom.
Rok uwieńczyłeś swoimi dobrami, * 
tam gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaje. 
Stepowe pastwiska są pełne rosy, * 
a wzgórza przepasane weselem.
Łąki się stroją trzodami, * 
doliny okrywają się zbożem, 
razem śpiewają * 
i wznoszą okrzyki radości.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 8, 18-23

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: Sądzę, że cierpień teraź-
niejszych nie można stawiać na równi z chwa-
łą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie     
z upragnieniem oczekuje objawienia się synów 
Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane 
marności – nie z własnej chęci, ale ze względu 
na Tego, który je poddał – w nadziei, że rów-
nież i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsu-
cia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci 
Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie 
aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodze-nia. 
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 
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chry-
stus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

EWANGELIA
Mt 13, 1-23

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł 
nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłu-
my 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. In-
ne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele mia-
ły ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie by-
ła głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypa-
liły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne 
znowu padły między ciernie, a ciernie wybu-
jały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na 
ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, 
drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzy-
dziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!» 
Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: 
«Dlaczego mówisz do nich w przypowie-
ściach?» On im odpowiedział: «Wam dano 
poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im 
zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie doda-
ne, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie 
ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego 
mówię do nich w przypowieściach, że pa-
trząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie 
rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowie-
dnia Izajasza: „Słuchać będziecie, a nie zro-
zumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczy-
cie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy 
stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie 
widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym ser-
cem 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 sprawiedli-
wych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a 
nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie 
usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowie-
ści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa
o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły
i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Ta-
kiego człowieka oznacza ziarno posiane na
drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza
tego, kto słucha słowa i natychmiast z rado-
ścią je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia
i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześla-
dowanie 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 rozu-
mie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny,
drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziesto-
krotny».

Oto Słowo Pańskie

3.

6.

4.

5.

ŚRODA  godz. od 7.30 – 21.00  
CZWARTEK godz. od 7.30 – 24.00  

PIĄTEK godz. od 7.30 – 19.00

 16 lipca 2020 roku, czwartek 
godz. 18.00 

Msza  Święta w intencji członków 
Bractwa Adoracyjnego, o nowe 

powołania do Bractwa oraz 
w intencji kapłanów naszej parafii.

Adoracja  Najświętszego 
Sakramentu w Kaplicy 

św. Anny

po Mszy św. o  godz. 18.00 
nabożeństwo oraz procesja 

wokół kościoła.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
13 lipca 2020 roku 

7.

K O M E N T A R Z
Przypowieść o siewcy pokazuje nam 

rze-czywistość naszego życia i to, jak 
przyjmuje-my słowo Boże. Jak więc mamy 
reagować na kierowane do nas słowo 
Boże? Jakie nie-bezpieczeństwa na nas 
czyhają? Na przy-kład, po lekturze tego 
fragmentu Pisma świętego możemy od-
nieść wrażenie, że Jezus ogranicza prze-
słanie Ewangelii tylko do wybranej grupy 
swoich uczniów. Wiemy jednak, że stoi to 
w sprzeczności z twierdzeniem, że Chry-
stus przyszedł na świat aby zbawić 
wszystkich ludzi. Prawda jest jednak taka, 
że to człowiek zamyka się na słowo Boże. 
To człowiek nie chce poznać prawdy  
o Bogu, o sobie i o bliźnim.

Wyjaśnienie tej przypowieści utwierdza
nas tylko w przekonaniu o skomplikowanej 
kondycji ludzkiej natury.

Zadziwiające jest przecież, że najwięcej 
do powiedzenia o sprawach Kościoła, 
wiary, Boga, mają ci, którzy nie znają obja-
wienia i nie żyją w jedności z Kościołem.
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