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SŁOWO TYGODNIA
z Ewangelii według św. Mateusza (11, 25-30)

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze,
Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,
a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodoba-
nie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Oj-
ciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja
was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo
jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

EWANGELIA I KOMENTARZE NA LIPIEC 201 7 R.

Prawdziwa mądrość pochodzi od Boga, Stwórcy wszystkiego. Mądrym jest ten człowiek, który z pokorą uznaje

swoją zależność od Stwórcy. Z radością przyjmuje zaproszenie Pana Jezusa i całym swym jestestwem zwraca

się do Niego, by doświadczać przebaczenia grzechów i otrzymać zbawienie.

Ks. Marian Rowicki
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Piętnasta N iedziela Zwykła. 1 6 l ipca 201 7 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, nie-
które [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca
skal iste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypal i ły się
i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię ży-
zną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!”. Przystąpil i
do Niego uczniowie i zapytal i : „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 rów-
nież to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozu-
mieją. 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 widziel i ani uszami nie słyszel i , ani swym ser-
cem nie rozumiel i : i nie nawrócil i się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśl iwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zapraw-
dę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedl iwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzel i ; i usłyszeć to, co wy
słyszycie, a nie usłyszel i . 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 miej-
sce skal iste 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 sło-
wa, 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”.

SŁOWO TYGODNIA
z Ewangelii według św. Mateusza (13, 1-23)

DODATEK
DO TYGODNIKA PARAFII

Ks. Marian Rowicki

Pan Bóg kocha wszystkich ludzi i każdego pragnie obdarować życiem, dlatego obficie sieje ziarno życia. Słowo Boże poszukuje każ-

dego człowieka przychodząc w różnych okolicznościach naszego życia z nadzieją, że znajdzie odpowiedni do wzrostu grunt. Gdy

słyszymy Pana, a przemawia do nas w różny sposób, w różnych okolicznościach każdego dnia, nie zatwardzajmy serc naszych.
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Szesnasta N iedziela Zwykła. 23 l ipca 201 7 r.

Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka,
który posiał dobre nasienie na swej rol i . Lecz gdy ludzie spal i , przyszedł jego nie-
przyjaciel , nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypu-
ściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszl i i zapytal i go:
„Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej rol i? Skąd więc wziął się na niej
chwast?" Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekl i mu słudzy:
„Chcesz więc, żebyśmy poszl i i zebral i go?” A on im odrzekł: „Nie, byście 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”». Inną przypo-
wieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które
ktoś wziął i posiał na swej rol i . Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy
wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują
z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach». Powiedział im inną przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko za-
kwasiło». To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić sło-
wo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do
domu. Tam przystąpil i do Niego uczniowie i prosi l i Go: «Wyjaśni j 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. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się
chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszyst-
kie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Wtedy sprawiedl iwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!».

SŁOWO TYGODNIA
z Ewangelii według św. Mateusza (13, 24-43)

Ks. Marian Rowicki

Problem zła w świecie, ale i w nas samych. Obok ziarna dobrego, Bożego Słowa, znajduje się ziarno zła, za któ-

rym kryje się zły. Diabeł został już pokonany, to Bóg jest mocą. Zły robi wszystko, by przeszkodzić w rozwoju do-

bra. Wystarczy jednak wiara w moc Boga, by z najmniejszego ziarna wyrosło wspaniałe drzewo dobra.

Siedemnasta N iedziela Zwykła. 30 l ipca 201 7 r.

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w rol i . Znalazł go pewien czło-
wiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy
znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej,
podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby
wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęl i ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebral i
w naczynia, a złe odrzucil i . Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą
złych spośród sprawiedl iwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie
zębów. Zrozumiel iście to wszystko? Odpowiedziel i Mu: „Tak jest”. A On rzekł do nich:
„Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podob-
ny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.

SŁOWO TYGODNIA
z Ewangelii według św. Mateusza (13, 44-52)

Ks. Marian Rowicki

Czego nagromadziliśmy w naszym życiu, jakie skarby, czy one mogą nam zapewnić bezpieczeństwo. Pan Jezus

prezentuje nam dzisiaj najwspanialszy skarb, którym jest Królestwo niebieskie. Jednak by je zdobyć, trzeba

sprzedać wszystko co się posiada. Czy jesteśmy gotowi na taką transakcję? Gdy nadejdzie czas rozliczenia, sieć

zagarnie wszystkich, do dobrych naczyń trafią jedynie ci, którzy zrobili w swoim życiu miejsce dla skarbu i perły.




