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Refleksja 

Jeden do czterech wynosi prawdopodobieństwo, że zasiane ziarno wzejdzie. Jeden do 

czterech wynosi prawdopodobieństwo, że praca siewcy zostanie nagrodzona zbiorami. 

Jeden do czterech... Czy w ogóle opłaca się siać, jeśli z góry wiadomo, że tylko jedna 

czwarta wysianych nasion wyda plon? 

„Oto siewca wyszedł siać...” Spójrzmy na siewcę: przypowieść mówi nam o nim 

jedynie to, że sieje. Siewca sieje - i to z rozmachem, suto, hojnie, wręcz rozrzutnie. 

Sieje również tam, gdzie nie ma szans na zbiory. Sieje, nie pytając o przyszły plon. 

Nie myśli o żniwach. Jego zadaniem jest sianie. Czy naprawdę nie interesuje go to, co 

przyniesie jego ciężka praca? A może wykonuje ją niechętnie? Przypowieść nic na ten 

temat nie mówi. Jednak od początku do końca towarzyszy jej proste poczucie 

pewności, że wysiane ziarno zwykle wschodzi, staje się rośliną i owocuje. Jest tu nie 

ujęte w słowa przekonanie, że będą żniwa. 

I rzeczywiście tak się staje! Zbiory przekraczają wszelkie wyobrażenie. Nasiona, które 

padły na żyzną ziemię, wydały obfity plon: „jedno stokrotny, drugie 

sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.” Widzimy, że nawet jeśli 

prawdopodobieństwo urodzaju wynosi jeden do czterech, to nie jest to powód do 

zaniechania wysiewu ziarna, do rezygnacji, utraty nadziei. 

Przypowieść o siewcy zaprasza nas do odkrywania w jej obrazach prawdy  

o Królestwie Bożym, o otaczającym nas świecie, o naszym chrześcijaństwie,  

o głoszeniu słowa Bożego, o chrześcijańskim wychowaniu, o kaznodziejach,  

o rodzicach, chrzestnych, katechetach, nauczycielach, o nas. Jezus zaprasza nas do 

ponownego odkrycia ufności — ufności w to, że wysiewane ziarno przynosi plon, że 

nasz wysiłek, nasze sianie nie jest daremne. Jego słowa są zachętą do uświadomienia 

sobie, że wielkość plonu nie zależy wyłącznie od nas: my siejemy, ale wzrost daje 

Bóg i kiedyś zaskoczy nas obfitością zbiorów. 

Trzeba więc siać - i to z rozmachem, suto, hojnie, wręcz rozrzutnie. Kto tak sieje, już 

w samym sianiu zbiera plon ufności. Kto tak sieje, może być spokojny o plon. Kto tak 

sieje, może już teraz liczyć się z tym, że owoce przewyższą wszelkie wyobrażenia. 

Siew i plon — to obrazy stawania się i bycia uczniem Jezusa, głoszenia słowa Bożego 

i dawania świadectwa chrześcijańskiego życia. A to jest królestwo Boże: życie  

w obfitości.                                                                              Ks. Adam Kalbarczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tego 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 

niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki  

i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, 

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 w końcu padły na ziemię żyzną 

i plon wydały, jedno stokrotny, drugie 

sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha! 

Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: Dlaczego  

w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział: Wam dano poznać 

tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane,  

i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. 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. 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 słowa 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 miejsce skaliste oznacza tego, 

kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, 

lecz jest niestały. Gdy przyjdzie 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 w końcu na 

ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden 

stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. (Mt 13,1-23) 

Gazetka parafialna - List parafialny - jest wydawana przez Parafię Wniebowzięcia NMP  

i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.  
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LITURGIA TYGODNIA 

 

Poniedziałek – 13.07; wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta. 

7
00

 Za † Zdzisławę Tomczuk, †† z pokrewieństwa.   

11
00 Ślub rzymski: Dominika Jarmolińska i Damian Staś. 

18
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji kolejnej rocznicy urodzin Anieli 

Szczecina. 

Nabożeństwo Fatimskie   

Wtorek – 14.07 

7
00 Za †† Gertrudę i Jana Gabor, Alfreda Matysek, teściów, szwagra 

Helmuta i dusze w  czyśćcu cierpiące.  

18
00 Za †† siostrę Marię, brata Karola, męża Józefa oraz rodziców.      

Środa – 15.07; wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła. 

7
00

 Za † Piotra Gut w 25. rocznicę śmierci, †† rodziców i rodzeństwo z obu 

stron.  

17
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Lidii z okazji kolejnej rocznicy 

urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w rodzinie 

Ziemniak.     

Czwartek – 16.07; wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. 

7
00

 Za † Jana Sowa w 30. dzień po śmierci.      

18
00

 Do Matki Bożej Szkaplerznej za członków Szkaplerza Świętego ich 

rodzin oraz †† członków.   

Piątek – 17.07 

7
00

 Za † Małgorzatę Michałkiewicz, jej męża Ludwika i córkę Teresę,  

†† z pokrewieństwa z obu stron.    

18
00

 1) Za † męża, ojca i dziadka Reinholda Czernek z okazji urodzin.   

2) Za † Henryka Szoja w 80. rocznicę urodzin – od obecnego organisty. 

Sobota – 18.07 

  7
00

 Za † mamę Gertrudę Korona i dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00

 1) Za † Józefa Kozok w kolejną rocznicę śmierci, †† z pokrewieństwa.  

2) Za † Marię Burkat w 30. dzień po śmierci.  

 

Niedziela – 19.07 – XVI Zwykła.  

7
00

 Za † Michała Bień w 4. rocznicę śmierci, †† z rodziny Bień i Gulka.    

8
15 Do Bożej Opatrzności z prośbą o opiekę i zdrowie w rodzinach Kusch 

i Huppa oraz za †† z rodziny.   

9
45

 Za †† Gertrudę i Alojzego Majer, Łucję i Walentego Smykała,  

†† rodziców z obu stron, †† rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.  

11
15

 Do Anioła Stróża w intencji dziecka przyjmującego chrzest św.: Iga 

Helena Gradek oraz w intencji dziecka przeżywającego roczek: Olga 

Bruell.   

16
30 Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 30. rocznicy ślubu Józefy  

i Ryszarda Bajko oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.      
 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 Dzisiaj o godz. 16
30

 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.  

 W poniedziałek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Nabożeństwo 

fatimskie. 

 W czwartek o godz. 18
00

 Msza św. za wstawiennictwem Matki Bożej 

Szkaplerznej w intencji żyjących i zmarłych członków Szkaplerza św.  

i ich rodzin. 

 W niedzielę o godz. 11
15

 Msza św. chrzcielna i za roczne dzieci.  

 Kolekta dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby 

parafialne. Za tydzień przed kościołem zbiórka na remont organów. Za 

złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!  

 


