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Jak ziarno gorczycy zawiera w maleńkim nasionku wiele gałęzi, tak samo streszczenie wiary zamyka w kilku słowach całe poznanie prawdziwej pobożności 

zawartej w Starym i Nowym Testamencie. [KKK, 186, fragm.]

JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

SIEWCA – TISSOT, Jakub Józef Jacek (1836, Nantes – 1902. Buillon) 

1886-94, farby wodne na szarym papierze, 24.8×13.7 cm, Brooklyn Museum; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELAEZ 17, 22-24 
Tak mówi PAN BÓG: 

«JA także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru 

i zasadzę, 

z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę 

i zasadzę ją na górze 

wyniosłej i wysokiej. 

Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. 

Ona wypuści gałązki 

i wyda owoc, 

i stanie się cedrem 

wspaniałym. 

Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, 

wszystkie istoty skrzydlate 

zamieszkają w cieniu jego gałęzi. 

I wszystkie drzewa na polu poznają, 

że JA JESTEM PAN, 

który poniża drzewo wysokie, 

który drzewo niskie wywyższa, 

który sprawia, 

że drzewo zielone usycha, 

który zieloność daje 

drzewu suchemu. 

JA, PAN, rzekłem 

i to uczynię». 

PSALM RESPONSORYJNYPS 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: POR. 2) 

REFREN: Dobrze jest śpiewać TOBIE, PANIE BOŻE 

Dobrze jest dziękować PANU, 

śpiewać TWOJEMU imieniu, NAJWYŻSZY, 

rano głosić TWOJĄ łaskawość, 

a wierność TWOJĄ nocami. 

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, 

rozrośnie się jak cedr na Libanie. 

Zasadzeni w domu PAŃSKIM 

rozkwitną na dziedzińcach naszego BOGA. 

Nawet i w starości wydadzą owoc, 

zawsze pełni życiodajnych soków, 

aby świadczyć, że PAN jest sprawiedliwy, 

ON moją OPOKĄ i nie ma w NIM nieprawości. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 KOR 5, 6-10 
Bracia: 

Mając ufność, wiemy, 

że jak długo pozostajemy w ciele, 

jesteśmy pielgrzymami, 

z daleka od PANA. 

Albowiem według wiary, 

a nie dzięki widzeniu postępujemy. 

Mamy jednak nadzieję 

i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało 

i stanąć w obliczu PANA. 

Dlatego też staramy się Jemu podobać, 

czy to gdy z NIM, 

czy gdy z daleka od NIEGO jesteśmy. 

Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem CHRYSTUSA, 

aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, 

złe lub dobre. 

AKLAMACJA Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Ziarnem jest słowo BOŻE, 

a siewcą jest CHRYSTUS, 

każdy, kto GO znajdzie, 

będzie żył na wieki. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMK 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. 

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4502
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA codziennie o 1730. 
 13.VI (niedziela): 

 Po Mszach św. zbierane będą ofiary do puszek dla ciężko 
chorego Damiana na operację ratującą życie. 

 19–20.VI (sobota–niedziela): Pielgrzymka rzeczna św. Zygmunta 
do Płocka. Chętnych prosimy! o zgłaszanie się do ks. Probo-
szcza lub ks. Michała. 

 20.VI (niedziela): 
 Po każdej Mszy św. odbędzie się święcenie pojazdów. 

Każdy kierowca otrzyma obrazek z modlitwą kierowcy. 
Ofiary zebrane podczas święcenia pojazdów zostaną 
przeznaczone na program misyjny MIWA Polska, 
wspierający zakup samochodów dla polskich misjonarzy. 

 Od 930 do 1330 W Klarysewie, w domu parafialnym, 
będzie miała miejsce akcja honorowego oddawania krwi. 
Wszystkich zachęcamy! do włączenia się do tej akcji. 

 Chrzty w czerwcu w 4. niedzielę miesiąca — 27.VI — na su-
mie. Zgłoszenia do 18.VI w kancelarii. Przygotowanie dla 
rodziców i chrzestnych 20.VI, po sumie, w kościele. 

 20–29.VII: Planowany jest wyjazd letni dla dzieci i młodzieży 
do Kluszkowiec. Zapisy i wszelkie informacje u ks. Michała. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z zakończonym 
remontem kościoła i rewitalizacją frontonu naszej świątyni 
można składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY TEŻ O WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

 Światowa pandemia wirusa chińskiego COVID-19 trwa… 
 Zasady obecności w kościele: max. 50 proc. obłożenia, 

z osłoną ust i nosa. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Jan DOLATA  31.V.2021 l. 85 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

14.VI 
(poniedziałek) 

730 † Wita BOROWSKIEGO, z racji imienin 

1800 
† Genowefy i Antoniego GUTTÓW, 

dzadków GOLIKÓW i GUTTÓW 

15.VI 
(wtorek) 

730 o zdrowie i potrzebne łaski dla Małgorzaty 

1800 
dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE, 

dla Marioli i Krzysztofa, z racji 30. rocznicy ślubu 

16.VI 
(środa) 

730 
† Aliny i Józefa WARGOCKICH, 

Ewy KLAPIŃSKIEJ 

1800 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE, 

dla Wojciecha i Agnieszki, z racji 20. rocznicy ślubu 

17.VI 
(czwartek) 

730 

† Jana KORNASZEWSKIEGO, 

Franciszki i Stanisława KORNASZEWSKICH, 

Aleksandry i Eugeniusza MŁOTKÓW 

1800 
† Janiny, Stanisława i Lesława LESZCZYŃSKICH, 

Ryszarda CZUBAJA 

18.VI 
(piątek) 

730 w intencji Elżbiety 

1800 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE, 

dla Renaty i Przemysława, z racji 10. rocznicy ślubu 

19.VI 
(sobota) 

730 o błogosławieństwo BOŻE dla rodziny JABŁOŃSKICH 

1800 
† Małgorzaty, Ireny i Kazimierza PIĄTKÓW, 

Barbary i Stanisława LISOWSKICH 

20.VI 
(niedziela) 

845 
† Leona BRUDNIEWSKIEGO, 

jego rodziców i teściów 

1030 † Karoliny i Stanisława OSUCHÓW 

1200 
† Zbigniewa SMOLIŃSKIEGO, w 10. rocznicę śmierci, 

Wacława, Wacławy i Jana NOWIŃSKICH 

1800 w intencji Wojciecha i Agnieszki 

Z OTWARTEGO SERCA PANA JEZUSA PŁYNIE POCIECHA DLA DUSZ… 
O MIŁOŚCI WIEKUISTA, 

każesz stworzyć obraz Święty 

I odsłaniasz nam zdrój SWEGO 

miłosierdzia niepojęty, 

Błogosławisz, kto się zbliży, 

do palących TWYCH promieni. 

W ich jasności dusza czarna 

w nieskalany śnieg się zmieni. 

JEZU słodki, założyłeś 

tu tron MIŁOSIERDZIA SWEGO, 

By nim cieszyć i wspomagać 

w czynach człeka tak grzesznego, 

Z otwartego SERCA TWEGO, 

jak ze zdroju przeczystego, 

Płynie w duszę ta pociecha, 

i do serca skruszonego. 

Dla obrazu tego niechaj 

zawsze będzie cześć i sława 

I niech ona z duszy ludzkiej 

płynąć nigdy nie ustawa. 

Niechaj cześć z serca każdego 

MIŁOSIERDZIU BOGA płynie 

Teraz i na wieki wieków, 

w każdej chwili i godzinie. 

św. KOWALSKA, Maria Faustyna (właśc. Helena) (1905, Głogowiec – 1938, Kraków) 

 STEFAN KARD. WYSZYŃSKI — ABYŚCIE UMIELI DOCENIAĆ SIEBIE… 
Gdy widzimy wielkie wzloty i upadki ludzi, którzy 

dla swych talentów i zalet mogli być błogosła-

wieństwem swego Narodu, a bardzo często stali 

się jego klęską i przekleństwem, rodzi się w nas 

potrzeba ostrożności w życiu, oraz posługiwania 

się darami, które są wszczepione w nas przez 

samego STWÓRCĘ, a które zawsze w nas docho-

dzą do głosu. I jeśli czego pragnąłbym w tej 

chwili, najmilsi – to jednego – abyście umieli 

doceniać siebie. 

Czyż miałbym w Was budzić niezdrowe ambicje? 

Nie! Raczej przeciwnie, pragnąłbym Was rozna-

miętnić w wielkim szacunku i w wielkiej czci dla 

naszego wspaniałego człowieczeństwa, do któ-

rego jesteśmy powołani […] 

Człowiek jest podmiotem działania. On, nie kto 

inny! O naszym działaniu rozstrzygamy my sami. 

Nikt nie ma władzy zmusić nas do takiego czy 

innego działania […] Dzięki temu, że ma on 

wolność wyboru celu i środków dążenia do 

osiągnięcia go – człowiek czuje się wolny […] 

Człowiek mając możność wyboru celu oraz 

środków dążenia do niego, ponosi sam odpowiedzialność za swoje 

postanowienia i nikt człowieka w tej odpowiedzialności wyręczyć nie może 

i nie powinien […] 

Współczesne zamówienie społeczne, to zamówienie na ludzi dobrych. Już 

święty Paweł pouczał: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest…”1 KOR 13, 4. Coraz 

częściej stwierdzamy to doświadczalnie. Im bardziej życie jednostki jest 

uzależnione od warunków bytowania społecznego i publicznego, tym 

bardziej nam potrzeba ludzi dobrych, łagodnych, życzliwych, przyjaznych, 

dozujących rozważnie słowem, wystrzegających się wszelkich pogróżek; 

ludzi, którzy by umieli zdobywać sercem, a nie pięścią — zwłaszcza 

w Polsce. Bo Polaków nie zdobywa się groźbą, tylko — sercem i rozsąd-

kiem. My nie jesteśmy narodem intelektualistów, ale narodem, który 

rozumie sens i wartość serca w życiu rodziny ludzkiej […] 

Świat nie staje się lepszy, mimo to, że jest mądrzejszy, bo zrezygnował 

z serca. Dlatego świat nie daje pokoju, a ludzie schną z lęku w prze-

widywaniu czegoś najgorszego. Przeczytajcie gazety chociażby z jednego 

dnia. Ile tam pesymizmu, zwątpienia, bezradności, beznadziejności, narze-

kania, krytyki, wzajemnego obwiniania! To wszystko jest bezlitosne […] 

Niewątpliwie, uruchomiono ogromne zasoby wiedzy i dokonano wielkich 

dzieł. Czemu więc świat, czemu ojczyzna nasza pełne są niepokoju, lęku 

i trwogi? Bo wydaje nam się, że na całym świecie i w naszej ojczyźnie 

zrezygnowano z serca. Istnieje wielka nieufność do serca, może nawet 

wstydzenie się uczuć, uczuciowości i czynów płynących z miłości […] 

Całemu światu — ojczyźnie, narodowi, rodzinom, wychowawcom w szko-

łach, urzędnikom, milicjantom, zwierzchnikom, ministrom i premierom — 

wszystkim potrzeba serca! Otwórzmy więc serce! Dla kogo? Dla własnych 

braci, dla dzieci jednego narodu, wspólnej ojczyzny, dla mieszkańców 

jednego miasta i wsi, dla dzieci wspólnej rodziny, dla ludu Bożego parafii, 

dla sąsiadów, dla otoczenia — dla wszystkich! Ba! Dla całego świata! 

wyjątki z kazań; źródło: stacja7.pl 

MSZE ŚW. 
niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

poniedziałek – piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Michał BOGDAN 

INNE 
Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 

Schola – +48 662 476 217 
 

https://stacja7.pl/od-siebie/prymas-wyszynski-od-siebie-o-zyciowych-wyborach/
mailto:swzygmunt.slomczyn@op.pl
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