
LITURGIA SŁOWA

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 
19.07.2020 R. 

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: 

«Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasie-

nie 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, by-

ście 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 gałę-

ziach». 

I czytanie: Mdr 12, 13. 16-19; Ps 86 

II czytanie: Rz 8, 26-27; Ewangelia:  Mt 13, 24-43 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie 

– mó wi dziś  w przypówieś ci Jezuś. I tłumaczy śwóim ucznióm, z e tó On jeśt 

Tym, któ ry tó dóbre naśienie śieje w ś wiecie, ale óbók dóbra zawśze będzie 

póśiane złó. Czaśem trudnó je póczątkówó ódró z nic , bó ten któ ry złó rózśie-

wa tó ódwieczny przeciwnik Ojca, Zły, pótrafiący wykórzyśtac  kaz dą ókazję, 

kaz dą nieuwagę, kaz de uś pienie czujnóś ci, aby zagarnąc  córaz więcej miejśca 

na Bóz ej róli.  

W ś wiecie zepśutym przez grzech zawśze będziemy naraz eni na złó, ale 

tym mniej gó będzie, im więcej uda nam śię óchrónic  dóbra  w naśzych śer-

cach, w ródzinach i wśpó lnótach, w naśzej Ojczyz nie i Kóś ciele. Bó śzatan 

mając naśze ciche przyzwólenie, czaśem wydawałóby śię na niewinne kłam-

śtwó czy ódśtępśtwó ód nauki Chryśtuśa, śzybkó kórzyśta z ókazji. Jezuś na-

kazuje nam jednak wielką róztrópnóś c  i cierpliwóś c  w walce ze złem, aby-

ś my zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim pszenicy. Dlategó tak waz ne 

jeśt, abyś my karmiąc śię częśtó Bóz ym Słówem i Chlebem, mądrze óchraniali 

kaz de dóbró i pózwalali mu śię rózraśtac , aby nie zóśtawiac  prześtrzeni dla 

zła, lecz zło dobrem zwycięz ac . 

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 przy-

powieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata». 

Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego ucznio-

wie, 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. Nieprzyjacie-

lem, 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!» 



...I NIE TYLKO 

W przypówieś ci ó chwaś cie póśianym w pśzenicy Jezuś pókazuje nam, z e 

Jegó kró leśtwó ma wymiar óśóbówy, a nie prześtrzenny. „Królestwo niebie-

skie podobne jest do człowieka, który posiał dobre ziarno” i dalej: „przyszedł 

jego nieprzyjaciel i nasiał chwastu”. Pan Jezuś w przypówieś ciach zapraśza 

naś dó póznawania tajemnicy Kró leśtwa Bóz egó. Zachęca, aby śię chóciaz  na 

chwilę zatrzymac , póśłuchac  i zaśtanówic  nad śwóim z yciem. Niebó, tó nie ta 

prześtrzen , któ ra jeśt nad nami: błękit, óbłóczki czy tez  deśzczówe chmury. 

Niebó, tó bycie w jednóś ci z Bógiem, tó zjednóczenie z Nim juz  tu, w naśzym 

ziemśkim z yciu. Tylkó ód naś zalez y, czy dópuś cimy, aby w naśzych śercach, 

w któ rych Stwó rca póśiał dóbre ziarnó, nieprzyjaciel zaśiał ziarnó chwaśtu, 

wśzechóbecnegó zła. Złó ód zawśze jeśt óbecne w ś wiecie, jednak nie jeśt 

wśzechmócne. Najczęś ciej zwódzi naś pózórami dóbra, śzczęś cia, wólnóś ci, 

miłóś ci. W Ewangelii Jezuś mó wi, z e chwaśt zóśtał póśiany nócą. Nie chódzi 

tu bynajmniej ó tę nóc w cyklu aśtrónómicznym. Chódzi ó nóc w wymiarze 

duchówym, gdy z yjemy w óddaleniu ód Bóga i w ciemnóś ci grzechu, wtedy 

złó ma łatwy przyśtęp dó naśzych śerc. Aby tegó uniknąc  muśimy róbic  

wśzyśtkó, aby tó Jezuś był Panem naśzegó z ycia óraz nieuśtannie trwac  

w ś wietle Słówa Bóz egó. „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” 

móz emy przeczytac  śłówa Miśtrza w innym miejścu Ewangelii. 

Panie! Udziel mi łaśki, abym nie ulegała pózóróm dóbra, nie óśądzała bliz -

nich óraz zawśze trwała w Twóim Słówie. 

Nie wyrywać chwastów 

Ludzka lógika zmierza dó óczyśzczenia ś ródówiśk z ludzi złych. Bóz a lógi-

ka wzywa dó mądregó dójrzewania dó ś więtóś ci w bliśkim śąśiedztwie złych. 

Tó jeśt jedna z fórm miłóśierdzia Bóz egó. Dóbrzy śą nieuśtannie teśtówani 

przez bliśką óbecnóś c  zła w ich ś ródówiśkach. Z li zaś , widząc przykład uczci-

wegó z ycia innych, śą nieuśtannie wzywani dó nawró cenia. Róśną w tym śa-

mym czaśie, w tych śamych warunkach, w tych śamych układach. Jedni gór-

śzą, inni dają dóbry przykład. Tak będzie dó kón ca ś wiata. Tó zmaganie zgór-

śzenia z dóbrym przykładem jeśt nieuśtannie óśtrym fróntem. Złó chce ód-

nieś c  zwycięśtwó, a dóbró róś nie i wydaje ówóce mimó jegó atakó w. 

Naśza móc w tym, z e Duch S więty jeśt pó śtrónie dóbra. Przypómina ó tym 

ś w. Paweł: „Duch przychódzi z pómócą naśzej śłabóś ci” (Rz 8,26). Bóga nie 

ma w działaniu zła. W nim jeśt óbecny inny duch – mócny, inteligentny, gróz -

ny – Szatan. 

Chwaśty pijan śtwa, agreśji, pśychópatii, gwałtu, pórnógrafii, klątwy. Chwa-



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

Pasterze nie mogą opuścić wiernych - te śłówa 

wypówiedział ó. Achilleś dółączając dó areśztówa-

nych przez Niemcó w mieśzkan có w wśi Pierśzaje. 

Jó zef Puchała uródził śię w 18 marca 1911 r. we 

wśi Kóśina kółó Łan cuta. Wychówywał śię w ś rednió-

zamóz nej, rólniczej ródzinie Franciśzka i Zófii z dómu 

Olbrycht, w któ rej pielęgnówanó tradycje patriótycz-

ne i katólickie. Miał śiedmióró ródzen śtwa. Miejścó-

wy próbóśzcz wyczuł w nim znaki pówółania i namó -

wił ródzicó w dó wyśłania Jó zefa, pó ukón czeniu pią-

tej klaśy, dó Lwówa, na naukę gimnazjalną w Małym 

Seminarium Miśyjnym prówadzónym przez franciśzkanó w. W gimnazjum 

Jó zef wśtąpił dó Rycerśtwa Niepókalanej i śtał śię jegó aktywnym człónkiem. 

W 1927 r. zóśtał przyjęty we Lwówie dó franciśzkanó w kónwentualnych 

i ótrzymał zakónne imię Achilleś. S luby wieczyśte złóz ył w 1932 r., a naśtęp-

nie rózpóczął śtudia filózóficznó-teólógiczne w Krakówie. W 1936 r. przyjął 

ś więcenia kapłan śkie i jeśzcze przez rók kóntynuówał śtudia. Pracówał naj-

pierw w kónwencie franciśzkan śkim w Gródnie, a pótem w Iwien cu. Pód kó-

niec 1939 r. pójechał dó liczącej pięc  tyśięcy wiernych parafii pw. ś w. Jerzegó 

we wśi Pierśzaje (ók. 20 km ód Iwien ca), aby óbjąc  urząd próbóśzcza - 

ópuśzczóny w trakcie kampanii wrześ niówej przez kapłana diecezjalnegó. Pó 

pięciu mieśiącach ótrzymał dó pómócy kapłana, innegó franciśzkanina, 

ó. Hermana Karóla Stępnia z Wilna. Ojciec Achilleś pómagał materialnie wie-

lu ródzinóm, ubógim rózdawał chleb, dzielił śię tym, có miał.  

W 1941 r. rózpóczęła śię wójna róśyjśkó-niemiecka. Próbóśzcz ókazywał 

cierpiącym wśpó łczucie i nió śł póciechę. Nie śtawiał warunkó w w kweśtii 

śty nieśprawiedliwóś ci, zakłamania, zdrady, leniśtwa, chciwóś ci... W jednym 

małym śercu móz e byc  ich wiele. Znacznie więcej jeśt ich w małz en śtwie, w 

ródzinie, w śąśiedztwie, w parafii, w pan śtwie czy w Kóś ciele. Pókuśa ich wy-

rywania jeśt mócna. A Jezuś mó wi wyraz nie: „Pózwó lcie óbójgu ró ś c  az  dó 

z niwa” (Mt 13,20). Pózwó lcie! 

Chryśtuś nie pózwala wyrywac  chwaśtó w. On śam rózprawi śię ze zgór-

śzeniem u kreśu dziejó w. Taka jeśt Jegó lógika. On daje nam Ducha S więtegó, 

byś my Jegó mócą wygrali. Uczen  Chryśtuśa winien z yc  lógiką Miśtrza, a nie 

śwóją. 
kś. Edward Staniek 



ófiar śkładanych z racji udzielanych śakramentó w. Na plebanii w Pierśzajach 

Niemcy zórganizówali póśterunek z andarmerii. Dókónywali maśówych 

areśztówan , póśzukując partyzantó w i kandydató w na róbóty w Niemczech. 

O. Achilleś zabiegał ó uwólnienie uwięziónych: dzięki jegó interwencji wielu 

zatrzymanych ócaliłó z ycie. Ratówał dzieci i dziewczęta, któ re miały byc  wy-

wóz óne dó niewólniczej pracy w III Rześzy. W czerwcu 1943 r. w Iwien cu 

i ókólicach partyzanci z Armii Krajówej przeprówadzili śkóórdynówaną ak-

cję na kónwóje niemieckie kierówane na frónt wśchódni. Niemcy w lipcu 

i śierpniu 1943 r. przeprówadzili ódwetówą óperację "Hermann", pró bując 

ógraniczyc  działalnóś c  partyzantki na Kreśach. Za cel wybranó mieśzkan có w 

wśi i małych miaśteczek regiónu. Zatrzymanych zamykanó w śtódółach, któ -

re naśtępnie pódpalanó. W ten śpóśó b Niemcy, w jednym pówiecie wółóz yn -

śkim, śpalili kilkanaś cie wióśek razem z mieśzkan cami. 19 lipca 1943 r. nie-

mieckie SS pójawiłó śię w Pierśzajach. Na placu zebranó mieśzkan có w wśi 

(byłó ich ók. 200-300, w tym uciekinierzy z Iwien ca). Dwaj franciśzkanie mó-

gli śię ukryc  - miał ich dó tegó namawiac  jeden z z andarmó w niemieckich 

mieśzkających na plebanii, praktykujący katólik; miał tó takz e uczynic  ich 

bezpóś redni przełóz óny, gwardian z Iwien ca, ó. Hilary Pracz-Praczyn śki. Pó-

czątkówó Niemcy zamierzali zamórdówac  wśzyśtkich na miejścu, w Pierśza-

jach. Przywiez li ze śóbą kaniśtry z benzyną. Rózdzielili kóbiety i męz czyzn 

(w wieku ód 10 dó 50 lat), pó czym zagnali ich dó dwó ch śzóp. Dó męz czyzn 

wkró tce dóbrówólnie dółączyli dwaj franciśzkanie. Niektó rzy ś wiadkówie 

pódawali, z e franciśzkanie pró bówali negócjówac  z Niemcami. Pó prawie 

dwó ch gódzinach nadjechałó trzech óficeró w i rózkazali wyprówadzic  za-

trzymanych. Niemcy dókónali pónównej śelekcji i zagnali wśzyśtkich, pód 

bagnetami, dó wśi Bórówikówśzczyzna kółó Nówógró dka. Franciśzkanó w 

óddzielónó ód pózóśtałych óśó b i wieczórem tegó dnia zamórdówanó w pó-

bliśkiej śtódóle, któ rą naśtępnie pódpalónó. W jednej z werśji przed pódpale-

niem geśtapówcy zabili óbu męczennikó w śtrzałem w główę. Według innej 

franciśzkanie mieli byc  najpierw ókrutnie tórturówani. Niemcy mieli im wy-

łupic  óczy, wyrwac  języki, óbciąc  nóśy, uśzy i ręce, na kóniec krępując dru-

tem. Rózweśeleni mórdercy, przebrani we franciśzkan śkie habity, z drwiną 

naś ladując czynnóś ci Mśzy ś w. i śzydząc z kapłanó w, wró cili dó wśi. Naśtęp-

negó dnia mieśzkan cy wióśki zebrali zwęglóne śzczątki męczennikó w i złó-

z yli je we wśpó lnej trumnie w mógile przy kóś ciele w Pierśzajach ( Białóruś ).  

O. Achilleś Puchała i ó. Herman Stępien  zóśtali beatyfikówani w grupie 108 

męczennikó w II wójny ś wiatówej w dniu 13 czerwca 1999 r. w Warśzawie 

przez papiez a ś w. Jana Pawła II.  
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  Gościmy dzisiaj diakona Pawła Stawarczyka, któ ry w miniónym róku 
ódbywał w naśzej Parafii praktykę katechetyczną i wygłóśi dziśiaj Słówó Bó-
z e. 

 Liturgiczne obchody tygodnia:  
 środa - ś więtó ś w. Marii Magdaleny 
 czwartek - ś więtó ś w. Brygidy, zakónnicy, patrónki Európy 
 piątek - wśpómnienie ś w. Kingi, dziewicy 
 sobota - ś więtó ś w. Jakuba, Apóśtóła 

 Modlitwa różańcowa w intencji dzieci, młodzieży i rodzin rózpócznie 
śię w naśzym kóś ciele w ś ródę ó gódz. 17.00. Kaz degó kómu bliśka jeśt ta 
intencja zapraśzamy dó wśpó lnej módlitwy. 

 Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta 
i nos w czasie nabożeństw w kościele. Dó Kómunii ś w. przyśtępują 
w pierwśzej kólejnóś ci óśóby przyjmujące Pana Jezuśa na rękę.  

 Odwiedziny chorych z póśługą śakramentalną w dómu śą móz liwe pó 
wcześ niejśzym zgłóśzeniu w zakryśtii lub bezpóś rednió u duśzpaśterzy. 

 Dziękujemy za ófiary śkładane w czaśie Mśzy ś w. przeznaczóne na Semina-
rium Duchówne.  

 Kancelaria parafialna jeśt nieczynna. Intencje mśzalne móz na zamó wic  
telefónicznie w gódzinach  kancelaryjnych. Pótrzebne dókumenty i śprawy 
lóśówe móz na załatwiac  póprzez kóntakt z kśiędzem pełniącym w danym 
dniu dyz ur. 

 W przyśzłą niedzielę na zakon czenie kaz dej Mszy s w. odmo wimy modlitwę 
błogosławieństwa kierowców z racji przypadającegó w śóbótę wśpómnie-
nia ś w. Krzyśztófa. 

CYTAT PRZY KAWIE 

Życia nie da się oszukać, jak nie da się oszukać ziemi.  
Jeżeli wrzuci się w nią plewy, zbierze się chwasty. 

bł. Jerzy Popiełuszko 
 

Tylko chwasty sieją się same i rosną w przyśpieszeniu. Wszystko inne, 
aby mogło rosnąć i żyć, wymaga czasu i cierpliwości, mozołu i dbałości. 

Zofia Kucówna 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 20.07  
6.00   za zm. Marię Cibicką 
18.00  1. za zm. Cześława;  
      2. (kś. na urlópie) za zm. Pawła Kempnegó (greg. 13) 

WTOREK - 21.07                  
6.00   za zm. Marię Tarka 
18.00  1. za zm. Jó zefa Kóniecznegó w rócz. ś m. i zmarłych z ródziny 
      2. (kś. na urlópie) za zm. Pawła Kempnegó (greg. 14) 

ŚRODA - 22.07 - ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY                    
6.00   za zm. Stefana Ośaka 
18.00  1. Dzięk-błag. w intencji Mikółaja Kempnegó z ók. 9 ur. 
      2. Dzięk-błag. w intencji dzieci i wnukó w óraz za duśze w czyś c cu          
      óczekujące pómócy 
      3. (kś. na urlópie) za zm. Pawła Kempnegó (greg. 15) 

CZWARTEK - 23.07 - ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY 
6.00   za zm. Jó zefa Kubicę 
18.00  1. za zm. Wieśławę Pawełczyk z ródzicami 
      2. (kś. na urlópie) za zm. Pawła Kempnegó (greg. 16) 

PIĄTEK - 24.07 - WSPOMNIENIE ŚW. KINGI           
6.00   za zm. Halinę Byrdziak 
15.00  W intencji nówóz en có w Marty Paśternak i Szymóna Styśiaka 
18.00  1. za zm. Michalinę i Antóniegó Przybyła 
      2. za zm. Irenę Handzlik w 5 r. ś m. z ródzicami 
      3. za zm. Halinę Drabczyn śką 
      4. (kś. na urlópie) za zm. Pawła Kempnegó (greg. 17) 

SOBOTA - 25.07 - ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA             
6.00   za zm. Kryśtynę Cibicką i zmarłych z ródziny 
18.00  1. za zm. ródzicó w Franciśzkę i Franciśzka Specht 
      2. za zm. męz a Jó zefa Jary, śióśtrę Lidie Dóbija i ródzicó w Annę i Felikśa     
      Reczkó óraz Mariannę i Władyśława Jary 
      3. (kś. na urlópie) za zm. Pawła Kempnegó (greg. 18) 

NIEDZIELA - 26.07 - 17 NIEDZIELA ZWYKŁA 
7.30   Dzięk-błag. w intencji ś. Janiny i jej ródzen śtwa z ródzinami 
9.00   Dzięk-błag. w intencji Anny z ók. im. óraz ó Bóz e błóg. dla ródziny          
      Kaśprzykówśkich 
10.30  ROCZKI: 
      CHRZEST: Brunó León Kóndraś 
12.00  1. za zm. Annę Przybyła;  
      2. (kś. na urlópie) za zm. Pawła Kempnegó (greg. 19) 
18.00  za zm. Henryka Orzechówśkiegó w 2 r. ś m. 
19.30  za zm. Helenę  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Mi 6, 1-4. 6-8; Ps 50; Mt 12, 38-42 

Wtorek: Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 85; Mt 12, 46-50 

Środa: Pnp 8, 6-7; Ps 63; J 20, 1. 11-18 

Czwartek: Ga 2, 19-20; Ps 34; J 15, 1-8 

Piątek: Jr 3, 14-17; Ps Jr 31, 10-13; Mt 13, 18-23 

Sobota: 2 Kor 4, 7-15; Ps 126; Mt 20, 20-28 

Niedziela:  1 Krl 3, 5. 7-12; Ps 119; Rz 8, 28-30 

         Mt 13, 44-52 

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

