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13. – 19. 07. 2020 

XIV Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

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, nadleciały ptaki i 

wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, 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 wreszcie 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 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 przypowieściach, że patrząc, 

nie widzą, i słuchając, 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. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 13. 07. 2020 – św. Pustelników Andrzeja Świerada 

i Benedykta – Dzień Fatimski 

7. 00 Do Matki Boskiej Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców, za chorych i 

Dobrodziejów 

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ (z czytaniem 

zalecek) 

 Wtorek 14. 07. 2020 – św. Kamila de Lellis 

18. 00 Za ++ rodz. Aleksandra i Annę Wieszala, za ++ rodzeństwo i za dusze 

czyśćcowe 

 Środa 15. 07. 2020 – św. Bonawentury, bpa i dra K. 

18. 00 Za + Zygmunta Starak w 30 dz. po śm. 

 Czwartek 16. 07. 2020 – NMP z Góry Karmel 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za ++ rodz. Marię i Pawła Świerc, ich rodziców, rodzeństwo i krewnych 

18. 00 Za ++ Magdalenę i Konrada Hlubek, syna Bernarda i dusze czyśćcowe 

 Piątek 17. 07. 2020  

7. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za odebrane łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. z ok. ur. Marii i Huberta oraz za ++  rodziców z obu str. 

 Sobota 18. 07. 2020 – bł. Alfonsa Trackiego i św. Szymona z 

Lipnicy 

14. 00 Ślub i Msza św. Tomasz Furyk i Justyna Kozak 

15. 30 Ślub i Msza św. Rafał Rybacki i Anna Mazur 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za + męża Kazimierza Kubis o wieczny pokój oraz za ++ z rodzin Kubis – 

Tokarz - Obstoi - Eckstein i pokr.  

- Za ++ Marię i Stanisława Wójciak, za + Tadeusza Siwek, za + Agnieszkę, za 

Filipa z ok. 3 r. ur. z pr. o Boże błog. dla całej rodziny Juszczak   

- Za + Czesława Radomskiego, ++ rodziców Stanisława i Marię, za ++ z rodz. 

i d.op.  

- Za ++ rodz. Gabrielę i Alfonsa Wocławski, za + ojca Ludwika Matuszek, + + 

dziadków Ochota - Wocławski - Malosek - Matuszek, za ++ z pokr. i d.op.   

- W rocznicę śm. za syna Karola, jego żonę Doris, za męża Alfreda, za ++ 

dziadków Kornek - Kondziela i d.op.  

- Za ++ Ritę i Waltra Sommer, za ++ Gerarda i Edytę Sommer, za + Stefana 

Stotko, pokr. i d.op.  

- Za + Józefa Wicher w 30 dz. po śm. 



 Niedziela 19. 07. 2020 – XVI Niedziela Zwykła 

8. 00 Za + Annę Faltin z ok. 85 r. ur., za jej męża Rajnarda, ++ z pokr. i d.op. 

10. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Wernera Kuc z ok. 60 r. ur., za żonę i syna  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Lenę Zdero, za rodz., dziadków, 

chrzestnych i za całą rodzinę  

- W int. Ignacego z ok. chrztu św. i za całą rodzinę 

16. 00 Nieszpory   

16. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBF z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Magdaleny z ok. 25 r. ur., za rodziców i rodzeństwo  

- Dz. błag. do Chrystusa Najwyższego Kapłana w int. ks. Proboszcza Jana 

Widery – Naszego Parafianina z ok. 45 rocznicy kapłaństwa i 75 rocznicy 

urodzin z pr. o wszelkie potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Św. i 

wstawiennictwo Matki Bożej 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego 

oraz innych instytucji diecezjalnych 

2. W poniedziałek DZIEŃ  FATIMSKI - zapraszam na nabożeństwo Fatimskie o 

godz. 20.00 (będziemy się modlić m.in. za rolników i szczęśliwe żniwa)  

3. Góra św. Anny – niedziela (19.VII)  uroczystość Matki Boskiej Szkaplerznej   

4. W niedzielę (19.07) kolekta na wsparcie misjonarzy z diecezji opolskiej 

c.d. Ewangelii św.:  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 grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je 

przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia i 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 wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też 

wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny». 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
Tak mówi Pan Bóg: 

«Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią 

ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i 

chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie 

bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego 

posłannictwa». 



Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 
Bracia: 

Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w 

nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. 

Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze względu na 

Tego, który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli 

zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. 

Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz 

nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również 

całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów – odkupienia naszego 

ciała. 

Patron tygodnia: św. Andrzej Świerad 

Św. Andrzej Świerad (Andrzej żurawek), pustelnik (+ 1030) według tekstu 
z 1064 roku, napisanego przez węgierskiego biskupa Maurusa, Święty pochodził 
z Polski. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach znalazł się na Węgrzech. W roku 
997/998 wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru św. Hipolita na górze Zabor koło 
Nitry. Opatem klasztoru był wtedy Filip. On też nadał nowemu zakonnikowi imię 
Andrzej, gdyż wtedy św. Andrzeja Apostoła uważano za głównego patrona Węgier. 
W klasztorze mieszkali także mnisi żyjący według reguły wschodniej. Do tej właśnie 
ławry wstąpił Świerad. Widocznie bardziej przystępny był dla niego język słowacki, 
aniżeli bardzo trudny węgierski. Spełniał różne posługi w klasztorze. Maurus 
wspomina, że Andrzej wstąpił do opactwa benedyktynów już zaawansowany w życiu 
ascetycznym. Uprzednio bowiem prowadził życie pustelnicze. 
Po przekroczeniu 40 lat, mnich mógł iść na pustelnię w towarzystwie jednego ucznia, 
który zmieniał się co kilka lat, by służyć Bogu w zupełnym odosobnieniu. Pustelnia 
była odległa od opactwa około pół dnia drogi. Co tydzień Andrzej musiał wracać do 
opactwa w sobotę wieczór i zostać na całą niedzielę. Jego zajęciem było karczowanie 
lasu. Pomimo tak ciężkiej pracy Andrzej trzy dni zupełnie pościł: w poniedziałek, 
w środę i piątek. Na Wielki Post brał od opata Filipa tylko 40 orzechów włoskich, 
które były jedynym jego pokarmem przez osiem tygodni (jeden orzech na dzień) za 
wyjątkiem sobót i niedziel, gdzie przyjmował wspólny posiłek w opactwie. Aby nawet 
sen sobie uprzykrzyć, siedział przez całą noc na pieńku, otoczonym ostrymi prętami. 
Gdy ciało przechylało się w jakąś stronę, budził się raniony. Aby uniemożliwić zaś 
ruchy głową, zakładał na nią koronę z drewna z zawieszonymi czterema kamieniami, 
o które uderzał przy każdym skłonie. Ponadto Andrzej opasał swoje ciało mosiężnym 
łańcuchem, który z czasem obrósł skórą. To właśnie było bezpośrednią przyczyną jego 
śmierci ok. 1030-1034 r., gdyż po pęknięciu naskórka wywiązało się zakażenie. 
Wezwany opat Filip przybył już po śmierci Świerada. Przy obmywaniu ciała zauważył 
na jego brzuchu klamrę, która zdradziła istnienie łańcucha. 
W ziemi krakowskiej kult św. Andrzeja Świerada jest szczególnie żywy w Tropiu. Od 
dawna ściągają tu pielgrzymi z Sądecczyzny i Słowacji na dzień dorocznego święta. 
Miejscowa ludność wierzy, że woda w źródełku, z którego Świerad miał czerpać, ma 
cudowną moc. Kościół w Tropiu posiada relikwie św. Świerada, sprowadzone z Nitry. 
W IKONOGRAFII ukazuje się św. Andrzeja jako pustelnika. Jego atrybutem jest 
dziupla. 


