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XV NIEDZIELA ZWYKŁA 
12.07.2020 R. 

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, nadlecia-

ły ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały zie-

mi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, 

przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między cier-

nie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną 

i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydzie-

stokrotny. 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 przy-

powieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. 

I czytanie: Iz 55, 10-11; Ps 65 

II czytanie: Rz 8, 18-23; Ewangelia:  Mt 13, 1-23 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Oto siewca wyszedł siać. Bóg, Ten najlepszy siewca, sieje od stworzenia świa-

ta. Sieje hojnie, rozrzutnie, na ziemię serc nie tylko wiernych i szczerze szu-

kających Jego Słowa, ale wszystkich, bo kocha kaz dego i o kaz dego walczy do 

kon ca. Wam dano poznac  tajemnice kro lestwa niebieskiego. Jestes my tym 

szczęs liwym narodem, w kto rym naukę Chrystusa słyszymy od urodzenia. 

Mamy dostęp do Boz ego słowa w szkole, w kos ciele, a nade wszystko pod-

czas Eucharystii. Tylko na jaki grunt trafia to Słowo? Na twardy jak droga, na 

kto rej posiane nie znajdzie z adnego oddz więku? Na skalisty, w kto rym nie 

ma jak się zakorzenic , bo trzeba byłoby się mocno natrudzic  aby wyrosło? 

Moz e na grunt tak pełen innych sło w i prawd, i racji, z e zgubi się i rozmyje, 

z e nie będzie dla niego ani miejsca, ani czasu? Jednak były, są i będą serca, 

kto re Boz e Słowo zachwyci, porwie do wspo łpracy i pomimo trudu, błędo w 

i upadko w będą je niosły w sobie, az  się zakorzeni, az  wyda owoce, na kto re 

z nadzieją czeka nie tylko Bo g, ale spragniony s wiat.  

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, bę-

dzie żył na wieki.  

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 sło-

wa 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 przyj-

dzie 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». 



...I NIE TYLKO 

Dłuz sza perykopa dzisiejszej Ewangelii wg s w. Mateusza zawiera intrygu-

jące słowa Pana Jezusa: „Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć 

będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma.”  Dalej Jezus cytuje prze-

powiadanie proroka Izajasza o stwardniałych sercach, stępiałych uszach, 

kto re nie słyszą i oczach, kto re patrzą, ale nie widzą; o tych, kto rzy nie chcą 

się nawro cic  i nie chcą byc  uzdrowieni. W konteks cie przypowies ci o siewcy 

widzimy, jak Bo g-Siewca sieje ziarno Swojego Słowa obficie i hojnie na 

wszystkich bez wyjątku. Na serca ubite, jak droga, na zatwardziałe, jak skała, 

na zaros nięte troskami doczesnymi i grzechami, jak cierniem. To są osoby 

martwe duchowo, kto re nie chcą lub nie potrafią stawiac  Boga na pierwszym 

miejscu, bo sprawy doczesne są dla nich waz niejsze. Wiarę i praktyki religij-

ne traktują niedbale, powierzchownie, szybko się zniechęcają. To tym będzie 

zabrane nawet to, co się im wydaje, z e mają, jes li nie zmienią swojego mys le-

nia. Gleba z yzna to serce otwarte i wyczulone na Boz e działanie. Skłonne do 

słuchania, rozumienia i z ycia słowem Boga na co dzien . Od nas samych zale-

z y, jakim gruntem są nasze serca, czy zasiane ziarno Słowa wyros nie i wyda 

plon. Aby tak się stało trzeba się zanurzyc  w odwiecznej Miłos ci, zakorzenic  

w Sercu Jezusa, otworzyc  na łaskę. Wtedy Słowo staje się jasne i zrozumiałe. 

Posiane ziarno trafia na z yzną glebę i moz e wydac  obfity plon. Dbajmy zatem 

o nasze serca, szukajmy z ywej obecnos ci Boga w codziennym z yciu, stawiaj-

my Go zawsze na pierwszym miejscu.  

Panie! W łaskawos ci Swojej błogosław mi, aby moje serce było z yzną rolą 

dla Twojego Słowa. Amen! 

Panie, obdarz nas Twoją mądros cią i daj siłę słuz yc  Ci nawet wtedy, gdy 

trzeba is c  przeciw s wiatu, trudną i wąską ale pewną i bezpieczną drogą. 

Poszukiwanie mistrza 

Tłumy zgromadziły się tak liczne, z e Jezus, aby byc  lepiej słyszanym, posta-

nowił głosic  do nich słowo z łodzi. Słuchacze byli głodni słowa Boz ego. Wie-

dzieli, z e mają przed sobą Mistrza. Chcieli znac  prawdę, aby według niej z yc . 

To jest błogosławiony gło d. 

Mądros c  polega na szukaniu człowieka, kto ry ją posiada. A gdy się do niego 

dotrze, mądros c  kaz e zamienic  się w słuch i gromadzic  w sercu jego słowa, 

czyniąc je własnym bogactwem. Słowo mądros ci to nie encyklopedyczna 

wiedza. To pokarm decydujący o wzros cie serca. Mądros c  wybiera jedynie 

pokarm zdrowy i przyjmuje go w takich dawkach, jakie są potrzebne do roz-



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

  Św. Bonawentura to drugi, obok św. 

Tomasza z Akwinu, olbrzym umysłu i ser-

ca - epoki średniowiecza. Jest uznawany 

powszechnie za klasyka szczytowego okre-

su scholastyki oraz za jedną z największych 

postaci XIII wieku. Papiez  Sykstus V w roku 

1588 poro wnał obu tych s więtych i mys li-

cieli - Tomasza i Bonawenturę - do dwo ch 

kandelabro w, kto re os wiecają s wiatłem 

swej mądros ci cały Kos cio ł. 

  Giovanni Fidanza, bo tak włas ciwie nazy-

wał się s w. Bonawentura, urodził się około roku 1221 w Bagnoregio niedale-

ko Viterbo, we Włoszech. Legenda głosi, z e jako malen kie dziecko został cu-

downie uzdrowiony przez wstawiennictwo s w. Franciszka. W latach 1236-

1242 studiował filozofię na fakultecie sztuk wyzwolonych uniwersytetu pa-

ryskiego. Do franciszkano w wstąpił włas nie w Paryz u około roku 1243. Na-

stępnie, pod czujnym okiem Aleksandra z Hales, podjął studia teologiczne. 

Juz  w roku 1248 został bakałarzem biblijnym, a w 1250 komentatorem Sen-

tencji Piotra Lombarda. Trzy lata po z niej został nominowany na profesora 

w szkole franciszkan skiej w Paryz u. Dopiero w 1257 roku został oficjalnie 

mianowany profesorem uniwersytetu paryskiego. Nie mo gł jednak podjąc  

zajęc  akademickich, jako z e tego samego roku, 2 lutego został wybrany gene-

woju. W sercu mądrego słowo wzrasta, przemienia go i wydaje owoce. Stop-

niowo on sam staje się nauczycielem mądros ci. 

Często mo wimy o miłosierdziu wobec ludzi głodnych chleba, potrzebują-

cych domu, ubrania, opieki. Jest jednak waz niejsze miłosierdzie – to, kto re 

karmi innych mądros cią. Tak przejawia się ono u Boga. Pisze o tym Izajasz, 

poro wnując słowo Boga do z yciodajnego deszczu. Bo g karmi nas mądros cią 

i zalez y mu na tym, bys my nią z yli. 

S wiat podaje wiele pokarmo w skaz onych, zatrutych, niezdrowych. Słuz ą 

temu między innymi media. One albo zadeptają słowa mądros ci, albo nie do-

puszczą, by wzrastały, albo zagłuszą je chwastami głupoty... Sam Bo g trosz-

czy się o to, by ludzie mądrzy byli w zasięgu naszego wzroku. Czy znamy 

smak mądros ci? Czy znamy imiona ludzi, kto rzy nią z yją? Odpowiedz  na te 

pytania ujawni, w jakim stopniu sami jestes my głodni mądros ci. 
ks. Edward Staniek 



rałem zakonu franciszkan skiego. Ze względu na jego zaangaz owanie w upo-

rządkowanie oraz reorganizację zakonu, kto ry po s mierci s w. Francisz-

ka ogromnie się rozro sł, Bonawenturę nazwano drugim załoz ycielem zako-

nu. Napisał dwa z yciorysy Biedaczyny z Asyz u (Legenda major oraz Legenda 

minor). W 1273 roku został biskupem Albano oraz kardynałem.  

Umarł 15 lipca 1274 roku podczas obrad Soboru w Lyonie, kto rego był 

jednym z gło wnych organizatoro w. W Lyonie został tez  pochowany. W 1588 

roku papiez  Sykstus V wynio sł go do godnos ci Doktora Kos cioła. 

S w. Bonawentura został nazwany przez tradycję scholastyczną Doktorem 

Serafickim, poniewaz  cała jego two rczos c  była przeniknięta ideą miłos ci, kto -

rą to w S redniowieczu symbolizował cho r anielski zwany Serafinami. Był 

pisarzem bardzo płodnym - pozostawił po sobie liczne traktaty teologiczne 

i pisma okolicznos ciowe. Jego gło wne dzieła to Breviloquium, Itinerarium 

mentis in Deum oraz Hexaemeron. 

Doktor Seraficki był mys licielem wszechstronnym - filozofem, teologiem 

oraz mistykiem. Znał dos c  dobrze dzieła Arystotelesa, jednak był zdeklaro-

wanym augustynikiem. Uwaz ał, z e poznanie racjonalne, chociaz  konieczne 

i poz yteczne, jest jednak samo w sobie niewystarczające do poznania Boga 

oraz najistotniejszych problemo w egzystencji ludzkiej. Za s w. Augustynem 

twierdził, z e jedynie rozum os wiecony wiarą moz e wznies c  się ku wyz ynom 

poznania tego co istotne. Był przeciwnikiem tworzenia teorii dla samych teo-

rii. Zdaniem Bonawentury prawdziwa teologia musi miec  charakter prak-

tyczny, a to znaczy, z e powinna słuz yc  człowiekowi w jego działaniu i uczyc  

go miłos ci do Boga i bliz niego. 

Uwaz ał ponadto, z e istotą powołania franciszkan skiego jest dąz enie do 

osiągnięcia prawdziwego pokoju, kto ry jest niczym innym jak zjednoczeniem 

człowieka z Bogiem. Dlatego tez  zachęcał braci, aby idąc s ladami s w. Fran-

ciszka, dąz yli do zjednoczenia z Bogiem poprzez miłos c . Pierwsze miejsce 

w z yciu franciszkanina ma zając  zatem kontemplacja, kto rej owocem ma byc  

ewangelizacja innych. Tylko bracia, kto rzy pielęgnują modlitwę wewnętrzną 

oraz prowadzą głębokie z ycie duchowe, są tak naprawdę gotowi do głosze-

nia pokoju innym ludziom. Tylko oni mogą byc  przewodnikami do zjedno-

czenia z Bogiem. Przy czym adekwatnym s rodkiem zjednoczenia człowieka 

z Bogiem moz e byc  jedynie poznanie afektywne przez intuicję (Non est per-

fecta cognitio sine dilectione - Nie ma prawdziwego poznania bez umiłowa-

nia). Tylko ten, kto kocha naprawdę, jest w stanie poznac  najgłębsze tajemni-

ce - boskie i ludzkie. S w. Franciszek nie był przeciez  człowiekiem uczonym, 

a jednak osiągnął pełne zjednoczenie z Bogiem. Biedaczyna wznio sł się na 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  Liturgiczne obchody tygodnia:  
poniedziałek – wspom. s w. pustelniko w Andrzeja S wierada i Benedykta 
s roda – wspomnienie s w. Bonawentury, biskupa i doktora Kos cioła 
czwartek – wspomnienie Najs więtszej Maryi Panny z Go ry Karmel 

 Modlitwa różańcowa w intencji dzieci, młodzieży i rodzin rozpocznie 
się w naszym kos ciele w s rodę o godz. 17.00. Kaz dego komu bliska jest ta 
intencja zapraszamy do wspo lnej modlitwy. 

 Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta 
i nos w czasie nabożeństw w kościele. Do Komunii s w. przystępują 
w pierwszej kolejnos ci osoby przyjmujące Pana Jezusa na rękę.  

 Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w domu są moz liwe po 
wczes niejszym zgłoszeniu w zakrystii lub bezpos rednio u duszpasterzy. 

 Dziękujemy za ofiary składane w czasie Mszy s w. przeznaczone na potrze-
by naszego kos cioła i parafii. Dziękujemy takz e wszystkim, kto rzy przekazali 
ofiarę osobis cie lub na konto parafialne.  

 Kancelaria parafialna jest nieczynna. Intencje mszalne moz na zamo wic  
telefonicznie w godzinach  kancelaryjnych. Potrzebne dokumenty i sprawy 
losowe moz na załatwiac  poprzez kontakt z księdzem pełniącym w danym 
dniu dyz ur. 

szczyty poznania afektywnego, tak dalece, z e poprzez stygmaty upodobnił 

się całkowicie do Chrystusa. 

S w. Bonawentura tak oto kon czy swoje najbardziej znane dzieło pt. Itine-

rarium mentis in Deum (Wędro wka duszy do Boga): "Jes li zatem pytasz, jak 

to się dzieje (tzn. jak osiąga się zjednoczenie z Bogiem przez miłos c ), zapytaj 

o to łaskę, a nie naukę; pragnienie, a nie zrozumienie; westchnienie modli-

twy, a nie refleksję i lekturę; oblubien ca, a nie nauczyciela; Boga, a nie czło-

wieka; ciemnos c , a nie jasnos c ; nie pytaj s wiatła, lecz pytaj ogien , kto ry 

wszystko rozpala i przenosi w Boga za pomocą impetu skruszonego serca 

i rozpalonego do granic miłosnego uczucia". 

Ze względu na swoją duchowos c  oraz zamiłowanie do z ycia kontemplacyj-

nego s w. Bonawentura jest czczony i szanowany ro wniez  w Kos ciele prawo-

sławnym. Jego z ycie i two rczos c  wpisują się bowiem w wielowiekową trady-

cję modlitwy Jezusowej, zwanej tez  modlitwą serca. 
o. Dariusz Bryk OFMConv 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 13.07 - WSP. ŚW. PUSTELNIKÓW ANDRZEJA ŚWIERADA 

                       I BENEDYKTA 

6.00   za zm. Piotra Gluzę 

18.00 1. za zm. Jerzego Czepiela 

      2. (ks. na urlopie) za zm. Pawła Kempnego (greg. 6) 

WTOREK - 14.07                  

6.00   za zm. Bolesława S lusarza 

18.00 1. za zm. Krzysztofa Fijaka w 1 r. s m. 

      2. (ks. na urlopie) (ks. na urlopie) za zm. Pawła Kempnego (greg. 7) 

ŚRODA - 15.07 - WSPOMNIENIE ŚW. BONAWENTURY                     

6.00   za zm. Halinę Bielską 

18.00 1. za zm. Zofię Bran ka w 1 r. s m. 

      2. (ks. na urlopie) za zm. Pawła Kempnego (greg. 8) 

CZWARTEK - 16.07 - WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY       

                   Z GÓRY KARMEL      

6.00   za zm. Wojciecha Janika 

18.00 1. za zm. Cecylię Szczerbak; 2. za zm. Elz bietę Kaczmarek w 1 r. s m 

      3. (ks. na urlopie) za zm. Pawła Kempnego (greg. 9) 

PIĄTEK - 17.07            

 6.00  za zm. Andrzeja Strupczewskiego 

18.00 1. za zm. Romana Junosza-Podoskiego w r. s m. 

      2. (ks. na urlopie) za zm. Pawła Kempnego (greg. 10) 

SOBOTA - 18.07               

6.00   za zm. Władysława Jaworskiego 

18.00 1. za zm. Piotra Pawełczyka z rodzicami 

      2. (ks. na urlopie) za zm. Pawła Kempnego (greg. 11) 

NIEDZIELA - 19.07 - 16 NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30   za zm. Jo zefa i Henryka Bizon  

9.00   1. za zm. Leszka Szybowicza; 2. za zm. Teodora Frączka 

10.30 CHRZTY: Pola Maria Brandys, Maria Aniela Berlatka 

      ROCZEK: Anna Piszta 

12.00 1. Dzięk-błag. w intencji Lucyny i Stanisława z ok. 35 r. s l. 

      2. za zm. Władysława Kostkę w 30 r. s m. 

      3. (ks. na urlopie) za zm. Pawła Kempnego (greg. 12) 

18.00 za zm. Genowefę Flasza i zmarłych z rodziny 

19.30 za zm. Bogdana Mrowca  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Iz 1, 10-17; Ps 50; Mt 10, 34 - 11, 1 

Wtorek: Iz 7, 1-9; Ps 48; Mt 11, 20-24 

Środa: Iz 10, 5-7. 13-16; Ps 94; Mt 11, 25-27 

Czwartek: Iz 26, 7-9; 12. 16-19; Ps 102; Mt 11, 28-30 

Piątek: Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8; Ps Iz 38, 10-16; Mt 12, 1-8 

Sobota: Mi 2, 1-5; Ps 10; Mt 12, 14-21 

Niedziela:  Mdr 12, 13. 16-19; Ps 86; Rz 8, 26-27 

         Mt 13, 24-43 

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  codziennie od poniedziałku do soboty: 6.30 - 18.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek godz. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa godz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  sobota godz. 17.30 

Spowiedź święta: 

  rano i w niedzielę: 20-cia minut przed Mszą św.  

  wieczorem: od godz.17.30, a w piątek i sobotę od godz. 17.00   

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Poniedziałek -  od godz. 18.40 - 19.00 

Środa - od godz. 10.00 - 12.00 

Czwartek - od. godz. 17.00 –19.00 ( I czwartek m-ca kancelaria nieczynna) 

Piątek - od godz. 10.00 - 12.00 i od godz. 18.40 - 19.00 

Sprawy losowe można załatwić również poza godzinami urzędowania  

kancelarii parafialnej   (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57  

wew.: ks. Proboszcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wojciech - 27,  

ks. Roman - 25, kancelaria 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl  

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

