
Uzupełnij:  1. „Siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go … będzie żył na wieki”.                        
2. „We dnie i w nocy nasienie … i rośnie”.  3. „Z królestwem Bożym dzieje się 
tak, jak gdyby ktoś … wrzucił w ziemię”. 4.  „Ziemia sama z siebie wydaje plon, 

najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne … w kłosie”.  5. Ptaki powietrzne … się                  
w cieniu krzewu                       6. „Królestwo Boże jest jak ziarnko …”  7. „Czy śpimy, czy 

…” – ziarenko wzrasta, nie na skutek naszych starań, lecz dzięki łasce niebieskiego 
Siewcy. 8. Mówiąc o rzeczach nadprzyrodzonych, … używa prostych porównań.                          
9. „Z czym porównamy … Boże?”.  10.  Maleńkie ziarnko gorczycy „wsiane … i staje się 
większe od jarzyn”. 11.  Jezus … tłumom naukę tak, by mogli [ją] rozumieć.  12.  Chrystus 

zaprasza, byśmy okrywali prawdę o Jego królestwie … na przyrodę i cały stworzony świat 
13.  „A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz … się sierp” 14.  „Ziarnem jest … Boże”                
15. Jezus „osobno zaś … wszystko swoim uczniom” 

" Częsta komunia święta 
jest ziarnem, które wpada                     
w nasze życie, a potem jest 
wielkością naszego wzrostu 

ku Panu Bogu.                    
[x. Jan Twardowski]    
 
Ktoś usnął, nie wiedział               
co się dzieje, a tymczasem 
wszystko bez niego działo 
się jak najlepiej. Od źdźbła 
po żniwa … Za mało 
mówimy o dobru, jakie jest 
wokół nas. Najczęściej 
widzimy samo zło. Jest 
jeszcze to wielkie dobro, 

jak Najświętszy  
Sakrament, Eucharystia, 

komunia święta na co dzień. - Jesteśmy tak zagłuszani złem, o którym 
nam stale mówią, że nie dostrzegamy dobra, które rośnie, choć tego nie 
widzimy. Dobro w nas, chociaż uważamy siebie za nienajlepszych, dobro                           
w sąsiadach,  których uważamy często za najgorszych, dobro                            

w świecie, o którym mówimy, że jest ponurakiem. Tyle jest poświęceń, powołań, 
tyle krwi rozdawanej ludziom przez ludzi, by ich ratować, tyle modlitw… Dobro 
jest nieśmiertelne, bo powstało z Boga i powraca do Boga. Dobro zawsze w nas 
będzie. - [x Jan Twardowski].   
 

MOJE POSTANOWIENIE: W pokornej modlitwie będę prosił Pana, aby moje życie 
było pełne owoców Bożej łaski, aby było oparciem i schronieniem dla innych,         
aby było chwałą samego Boga … 
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Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie           
żył na wieki.    Mk 4, 26-34                                          

Jezus mówił do tłumów: "Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie 
wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie 
wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne 
ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo". 
Mówił jeszcze: "Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści                           
je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest 
najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od 
innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego 
cieniu". W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez 
przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.                          
Gdy przychodzimy po całym tygodniu pracy w niedzielę na Mszę świętą, Bóg chciałby ten 
czas wykorzystać, dając nam jak najwięcej. To właśnie tutaj On, Siewca, będzie chciał 
siać swoje słowo w naszych sercach. On wie, że niektórzy z nas są jak gleba żyzna, 
niektórzy jak gleba piaszczysta, a inni to po prostu kamienie. Jednak Boski Siewca się nie 
męczy, sieje swoje ziarno we wszystkich i oczekuje, że wydamy plony. Stawajmy się 
przed Nim najlepszą glebą, na jaką nas stać, pozwólmy, żeby zasiane dzisiaj słowo mogło 
w nas przynosić jak najbogatsze plony. [x Adam Rybicki, "Oremus" VI 2006, s. 89];

 Papież Franciszek – Rozważamy skutki, które dar Ducha Świętego rozwija                       

w bierzmowanych, prowadząc ich z kolei do stawania się darem dla innych. Pamiętamy, 
że kiedy biskup namaszcza nas olejem mówi: „Przyjmij znamię daru Ducha 
Świętego”. Ten dar Ducha Świętego wkracza w nasze życie, i powoduje, że rodzi 
owoce, abyśmy następnie mogli dawać go innym. Zawsze jest to otrzymywanie, 
aby dawać innym. Nigdy nie jest to otrzymywanie i gromadzenie rzeczy w swoim 
wnętrzu, tak jakby dusza była magazynem – nie! … Nie jesteśmy w centrum, lecz 
jesteśmy narzędziem tej łaski dla innych …Wszyscy jesteśmy Kościołem, wszyscy! I 
wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze wzajemne uświęcenie, troskę o innych. 
Kościół to „my” wszyscy... Bierzmowanie wiąże z Kościołem powszechnym, rozproszonym 
po całej ziemi… otrzymujemy Ducha Świętego i pokój: ten pokój, który musimy dać 
innym…  Jeśli otrzymaliśmy znak pokoju dzięki mocy Ducha Świętego, to musimy być 
ludźmi pokoju i nie wtrącać się tam z językiem, niszcząc pokój, jaki uczynił Duch.  
Bierzmowanie przyjmuje się tylko raz, ale duchowy dynamizm rozbudzony świętym 
namaszczeniem trwa na przestrzeni czasu. … To, co otrzymujemy w darze od Boga musi 
być dane innym, aby było owocne, a nie ukryte w ziemi z powodu egoistycznych obaw, jak 
naucza przypowieść o talencie (por. Mt 25,14-30). Także o ziarnie, gdy mamy je w ręku, nie 
jest ono po to, aby umieszczać je w szafie, aby je tam zostawić; ale aby siać. Całe życie 
musi zostać zasiane, aby przynieść owoce, aby się pomnażało … Niech Duch Święty 
udzieli nam wszystkim apostolskiego męstwa! [z: Katecheza 06.06.2018];  
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św. Jan Paweł II - Modlić się, znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, 

zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać                                  

mu odbić się echem w sercu.  [Rzym - 15. 08.2000].       Stefan Kardynał Wyszyński  - … 

Kościół od nas tak mało wymaga, iż niektórzy mędrcy, teologowie, i mistycy doszli 
do przekonania, że wystarczy polecenie: "Miłuj i czyń, co chcesz!" . W Kościele ten, 
kto miłuje, nie ma kłopotu z żadnymi prawami, przepisami i kodeksami karnymi …  

Wola Boża jest zawsze powiązana z miłością, dobrocią i miłosierdziem…  (z rozważań                       
o modlitwie "Ojcze Nasz");                   Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;           
I – Lectio - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy święty tekst Ewangelii, jak gdyby 
dyktował  Go dla ciebie Duch Święty.          II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć 
dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"  - Nim ktoś wrzuci ziarno                        
w ziemię, najpierw ma tę ziemię przygotować: usunąć chwasty, zaorać, nawodnić … 
dopiero może zasiać ziarno…  Ziemia w spotkaniu z ziarnem sama  uruchomi procesy 
wzrastania już niezależne siewcy, jego snu czy czuwania. On ma te procesy uszanować 
… - mam dbać o gotowość „mojej gleby” na przyjęcie ziarna Bożego słowa… Ona sobie 
później już poradzi bez mojej pomocy i wsparcia. Moim zadaniem będzie przeganianie 
szkodników i troska, aby nie przegapić czasu żniw.- Jakże wiele spraw, wydarzeń, które 
dzieją się w życiu było podobnych do ziarnka gorczycy. Nic nie zapowiadało tego, co się 
później wydarzyło… A tu nagle złoty medal, wyróżnienie, dyplom ukończenia szkoły,                       
w pracy awans …itp. Pamiętaj, że wielkość Bożego królestwa często zaczyna się od tego, 
co niepozorne, kruche, od takiego jakby „nic”. W królestwie Bożym ważne jest odmówione 
każde „Zdrowaś Maryjo”, każda minuta spędzona przed Najświętszym Sakramentem, 
każdy grosik ofiarowany na cele dobroczynne, każda, nawet mała chwila poświęcona 
bliźniemu w potrzebie, każdy okruszek miłości. Z tego, co małe czy niepozorne powstają 
góry dobroci i to większe niż Himalaje.  III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed 
Bogiem serce … Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: " Nachyl swe ucho na głos 
mojego błagania IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...To czas bezsłownego 

westchnienia Ducha, ukojenia    w Bogu. Powtarzaj  w różnych porach dnia:                            
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia (Ps 130) -  [z opr.: ks. R. Stankiewicz SDS (Centrum 

Form. Duch.)];        ALENDARIUM:                                                                             
18 VI – pn.  - Wsp. św. Elżbiety z Schönau, dziewicy, zakonnicy- (1129-1164)                              

ur. w Bonn. Rodzice, oddali ją na naukę i wychowanie do klasztoru benedyktynek nad 
Renem. W 1147 wstąpiła do zakonu. Po 10 latach została wybrana na mistrzynię 
nowicjatu, a potem na przełożoną. Obdarzona darem kontemplacji, doznawała objawień 
Pana Jezusa, Matki Bożej i świętych Pańskich. Miała też dar proroctwa... Korespondowała 
ze św. Hildegardą. Jest patronką chorych na depresję, ratuje przed pokusami.                             
19 VI - wt. - Wsp. Św. Romualda z Camaldoli, opata-  (ok. 951- 1027); ur. w Rawennie, 

pochodził z możnej rodziny diuków Onesti. Był świadkiem, gdy ojciec zabił przeciwnika                    
w pojedynku. Postanowił odpokutować czyn ojca. Wstąpił do klasztoru benedyktynów św. 
Apolinarego... Po trzech latach podjął życie pustelnicze... Założył kilkanaście eremów-
pustelni w całej Italii - tak powstał zakon „kamedułów”.                                                     
20 VI – śr.– Wsp. bł. Benigny, dziewicy i męczennicy- pochodziła z Kujaw, ur. się                                   

w rodzinie rycerskiej. Była mniszką klasztoru cysterskiego w Trzebnicy. Zginęła podczas 
najazdów tatarskich w 1241 (lub 1259) r.                                                        
21 VI – czw. - Wsp. św. Alojzego Gonzagi, zakonnika - (1568-1591) - nawrócił się jak 

sam wyznał w wieku lat siedmiu. Stopniowo narastało w nim pragnienie życia dla Boga: 
przedłużał osobistą modlitwę, pokutował, oddawał się pobożnym lekturom. Wstąpił do 
jezuitów, rezygnując z prawa do dziedziczenia. Podczas straszliwej epidemii, w  Rzymie               
w 1590 – zaraził się w czasie opieki nad chorymi;                

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   
        Niedziela XI tygodnia okresu zwykłego                                                                                      

17 CZERWCA 2018 r. 
  

1. W  tym  tygodniu dzieci i młodzież kończą rok szkolny.                                          
Swoje dziękczynienie będą składać:  
w poniedziałek - godz. 12.00 Szk. Podst. Nr 387,    
w  czwartek o godz. 10.00  Szk.Podst. Nr 132 i o 15.00 gimnazjaliści III klas KZE    
w piątek o 8.00 młodzież  z „Kasprzaka”,   o godz.  11.00 młodzież  LO im.  
Kopernika i Gimnazjum nr  50. Natomiast o g. 10.00 i 16.00 uczniowie  Kato-
lickiego  Zespołu  Edukacyjnego  przy naszej Parafii. 
Zwracamy się z apelem do Rodziców:  dołóżcie  starań, aby Wasze pociechy 
rozpoczynające rok szkolny z Bogiem,  zakończyły  go również  dziękując  Bogu  
za cały rok nauki, jak również prosząc o Błogosławieństwo Boże i opiekę                             
na okres letniego wypoczynku! 
2. W sobotę przypada Dzień Ojca. Wszystkim tatom już składamy serdeczne 
życzenia obfitości Bożych Łask, miłości i szacunku od swoich pociech, a dla 
zmarłych ojców prosimy o łaskę nieba. 
3. Codziennie o godz. 17.15 odbywa się w naszym kościele nabożeństwo 
czerwcowe. 
4. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. 
            KALENDARIUM cd.:                                                                                 
22 VI – pt. – Wsp. św.św. męczenników Jana Fishera, biskupa, i Tomasza More'a -  
Jan Fisher -  (1469 -1535)  ur. się w Beverley. Po studiach teol.-fil. w Cambridge przyjął 

święcenia kapłańskie. Był spowiednikiem Małgorzaty Beaufort, matki króla Henryka VII.                    
W 1503 objął ufundowaną przez nią katedrę teologii w Cambridge … Uwięziony przez 
króla i ścięty w 1535 -ponieważ odmówił uznania jego zwierzchnictwa nad Kościołem                                    
w Anglii i przeciwstawiał się małżeństwu z Anną Boleyn.         
Tomasz More (Morus) ur. się w Londynie (1478 -1535) . Kiedy miał lat 12, umieszczono 

go na dworze kardynała Mortona. Przyjaźnił się z Erazmem z Rotterdamu. Był wziętym 
adwokatem i posłem Parlamentu. … Dla poznania świata wyjechał do Francji. Po 
powrocie zrzekł się stanowisk i wstąpił do kartuzów. Po czterech latach przekonał się,                      
że to nie jest jego droga. Ożenił się z Jane Colt. Ukochana żona zmarła, zostawiając 
Tomaszowi czworo drobnych dzieci. Był zmuszony ożenić się po raz drugi. W 1521 król 
nadal mu tytuł szlachecki, a także pasował go na rycerza. Tomasz nie wziął jednak udziału 
w koronacji kochanki króla, Anny Boleyn ani nie złożył królowi przysięgi jako głowie 
Kościoła w Anglii, zrzekł się też urzędu kanclerza.  Uznano to za zdradę i skazano                         
na śmierć. - 31 X00 papież św. J P II ogłosił go patronem mężów stanu i polityków.                   
23 VI – sb.  – Wsp. św. Józefa Cafasso, prezbitera– (1811 – 1860) – ur. się                                   

w Castelnuovo d'Asti w Piemoncie... 22 IX 1833 r. został wyświęcony na kapłana, mając 
wówczas zaledwie 22 lata. Był zawsze cichym, a jednak miał wpływ na cały kler 
piemoncki. Po święceniach wstąpił do Instytutu Teologii Moralnej… chodzili do więzień dla 
nieletnich i dla dorosłych, nawiedzali szpitale, a także towarzyszyli skazanym na śmierć                                
w ostatnich chwilach ich życia. Po śmierci założyciela Instytutu, objął stanowisko rektora. 
Był przewodnikiem duchowym św. ks. Jana Bosko... Pius XI z okazji beatyfikacji w 1925 r. 
nazwał Józefa Cafasso "perłą kleru Italii".... 
 [http://mateusz.pl/czytania/2018/20180623.html]; 


