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Drodzy! 
Dwie przypowieści z dzisiejszej Ewangelii opisują pracę wielkiego Siewcy, Jezusa. Oraz 

wszystkich siewców: nauczycieli, kaznodziejów, misjonarzy, rodziców. Są dla nich zachętą 
do cierpliwości.   

Jezus bardzo prędko napotkał opór ludzkiej niecierpliwości. Jan Chrzciciel przesłał Mu 
zapytanie: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść?”. W domyśle: nie wywołujesz zbyt wiel-
kich fal. Tak jak wszyscy, spodziewał się Mesjasza spektakularnego, Mesjasza wielkich 
przewrotów. Wobec działalności Jezusa — pomimo ciągnących za Nim „tłumów”, pomimo 
cudów — ludzie czuli rozczarowanie, świat się nie zmieniał i ich życie także.  

Pierwsza przypowieść nawiązuje do niezwykłej tajemnicy życia dojrzewającego po ci-
chu: w ziemię rzucone zostaje ziarno, ziemia wydaje się spać, ale oto pokrywa się zielenią, 
a potem złotem. Kto mógłby przypuszczać, słuchając Jezusa, że zasieje On ziarno w tylu 
sercach i w tylu glebach? 

Kto mógłby przypuszczać, że ten nieznany kaznodzieja i gromadka Jego uczniów dadzą 
początek Kościołowi, milionom wiernych, tysiącom czynów miłości, wielkiej ukrytej pracy 
nad przemianą serc i obyczajów? Druga przypowieść zaczyna się od „najmniejszego ze 
wszystkich nasion”, aby dojść do „największej z roślin”. Jezus musiał mieć wiele optymi-
zmu, żeby to widzieć! Te dwie przypowieści są najwspanialszym wyzwaniem chrześcijań-
skiej nadziei.  

Ale są także znajomością i akceptacją praw wzrastania: brak pośpiechu, tajemnica, sąd 
pozostawiony wielkiemu Żniwiarzowi. On jeden może już oszacować, jakie będą zbiory, 
gdy żniwo dojrzeje. 

Jakiż misjonarz, proboszcz, działacz, rodzic nie marzył o tym, żeby jego żniwo zaziele-
niło się prędzej? Któż nie doświadczył zniechęcenia, nie widząc u siebie szybkich, dostrze-
galnych postępów? Tak bardzo chcielibyśmy ujrzeć, jak wzrasta roślina.  

Rodzice często zadają sobie pytanie: „Co wyrośnie z naszego dziecka?”.  
Drodzy. Pozwólmy ziemi spać. Dniem i nocą coś się dzieje. Nie jesteśmy Bogiem i nie 

możemy ani dać wzrostu, ani oszacować rozmiaru.  
Od nas wymaga się tylko jednego: abyśmy wrzucali w ziemię trochę ziarna – ziarna mi-

łości, sprawiedliwości, prawdy, obowiązku. Czyńmy to z odwagą, z wytrwałością. Nade 
wszystko zaś z prawdziwą wiarą - wiarą, która ufa, która zawierza Bogu wszystkie te spra-
wy. Amen. 
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Liturgia Słowa Bożego 
Pierwsze czytanie 
Ez 17, 22-24 

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela 
Tak mówi Pan Bóg: «Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, z naj-
wyższych 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 sta-
nie 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 wyso-
kie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zie-
loność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię». 
 
PSALM RESPONSORYJNY:  
                           DOBRZE JEST ŚPIEWAĆ TOBIE, PANIE BOŻE 
 
Drugie czytanie 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 
Bracia: 
Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z da-
leka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jed-
nak 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 Nie-
go jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy 
otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. 
 
 
Ewangelia 
Słowa Ewangelii według świętego Marka. 
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 przed-
stawimy? 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; wy-
puszcza 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 przypowie-
ści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. 
 



Intencje  mszalne  17 - 24 VI  2018 
 
XI  NIEDZIELA  ZWYKŁA  - 17  VI   (kolekta na nasz kościół) 
  8.00 - za + Bernarda Król, rodz. Hildegardę i Henryka Serich, teścia Herberta, dziadków  
           Konrada i Paulinę 
 
11.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; w int. r.dz.: Maja Grabas,Szymon Mainka 
 
 
PONIEDZIAŁEK   - 18  VI   
18.00 – za + Katarzynę Skotnicką w 30 dz. po śm. 
 
WTOREK   -  19 VI                                                                            
18.00 –  do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Różę Kalyta, rodz. Agnieszkę i 
Maksymiliana Janys, teściów, brata Józefa, 3 szwagrów, dziadków i ++ z pok. 2) za + męża 
Ronalda Szyguła  3) za + Katarzynę Skotnicką (od rodziny Kielskich) 4) do B. Op pw. św. 
Jadwigi o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia 5) za + Ludgardę Kusz (od są-
siadów) 6) za + Marię i Jerzego Plichta, męża, teściów, brata, bratowe i ++ z pok.  
 
ŚRODA  -  20  VI     MSZA  SZKOLNA           
18.00 – za ++ rodz. Konstantynę i Tomasza Sus, braci Wiktora i Pawła, siostrę Helenę, ks.  
             Jana, syna Bernarda 
 
CZWARTEK  -  21  VI    św. Alojzego Gonzagi, zak.      MSZA  DLA  MŁODZIEŻY                         
18.00 –  za + brata Józefa Mazur, rodz. Eudokię i Stanisława i ++ z pok.  
 
PIĄTEK  -  22  VI                                                                             
18.00 – za ++ rodz. Stefanię i Helmuta Höppner, dziadków Höppner, Martę, Feliksa,  
             Wendelina Długosz, Dorotę i Konrada Kubicki, Barbarę Mroczek  
 
SOBOTA  -  23 VI     DZIEŃ  OJCA 
 
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi  za wszystkich Ojców naszej Parafii;  
           - za ++ rodz. Joannę i Emila Michalik, Rozalię i Stanisława Hazelbusz, dziadków  
             Grzegorczyk, Michalik i ++ z pok. 
 

UROCZ.  NARODZENIA  JANA  CHCRZCICIELA   - 24  VI   (kolekta na potrzeby  

                                                                                                               Stolicy Apostolskiej )              

  8.00 - za + Różę Hudy w I r. śm., męża Herberta i ++ z rodz. Garcorz, Hudy 
 
11.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za  
             otrzym. ł.  dla Małgorzaty Trefler z ok. ur. z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny 
 
 
 



                                             Ogłoszenia parafialne 
17 VI 2018 

 
 
1.  W środę ostatnia Msza św. szkolna dla dzieci, a w czwartek Msza św. dla Młodzieży. Dzieci i     
    Młodzież zapraszam do Spowiedzi św. w środę i w czwartek od 17.15. 
 
2.  W sobotę obchodzimy też Dzień Ojca. Zapraszam wszystkich Ojców na Mszę św. 
 
3. Zgodnie z przepisami dotyczących danych osobowych (RODO) wszystkie dokumenty (metryki, 
zaświadczenia, zezwolenia) będą udzielane tylko danej osobie a w przypadku małoletnich opieku-
nowi prawnemu.  
 
4.  W przyszłą niedzielę pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górę św. Anny. 
 
5.  W przyszłą niedzielę obchodzimy urocz. Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
 
6.  Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 23 VI - Szczypała, Milan, Kurpios, Cybulski, Król, 
Mularczyk, Progsza, Piecha, Stańczak .  Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła je-
śli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie 
brakowało.  
 
7.   Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na Stolicę Apostol-
ską.   

 
 
 
 

Najświętszemu Sercu Zbawiciela - cześć i chwała! 
 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 
 
 

Zapowiedzi 
 I.  Adamczyk Łukasz, Zabrze i Szuwald Anita, Świętoszowice 
II. Krzywicki Bartłomiej, Świętoszowice i Król Marta, Gliwice Łabędy 
II.  Wróbel Norbert, Gliwice, Ewelina Kopeć, Gliwice 
 
 
 

KANCELARIA: wtorek 18.30 - 19.00;    czwartek  9.00 – 9.30                tel.: 32 233 68 16 
Konto  parafialne:  Bank PEKAO S.A. I Oddział w Gliwicach ul. Berbeckiego 4 
Nr rach.:   86 1240 1343 1111 0000 2359 2485 
CARITAS  Parafii pw. św. Jadwigi:  bank  j.w.   Nr  rach.: 15 12401343 1111 0000 2359 2502 


