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XV Niedziela zwykła 
Z księgi proroka Izajasza (55,10-11) 
 
To mówi Pan: „Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam 
nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie uŜyźnią jej i nie 
zapewnią urodzaju, tak iŜ 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”. 

 
Starotestamentalna prawda o skuteczności 

Słowa BoŜego zestawiona jest dzisiaj z przypo-
wieścią Jezusa o siewcy. Jezus chętnie mówił 
w przypowieściach, bo człowiek lubi zagadki. 
Lubi dochodzić do czegoś sam, lubi zawdzięczać 
coś sobie.  

Siewca wyszedł siać. Jak szczodry był to 
siew! Izraelici uprawiający niewielkie, kamieni-
ste poletka, z trudem wydarte pustyni, nie byli 
przyzwyczajeni do tego, by marnować ziarno 
i rzucać je na drogi, między kamienie czy ciernie. 
Za drogo by ich to kosztowało. Dlatego skłonni 
byli raczej skąpić na ziarnie, przesadzać 
w ostroŜności. Bóg swoje Słowo sieje hojnie, 
mówi do kaŜdego, nawet do tych, którzy nie chcą 
czy jeszcze nie potrafią słuchać. I do tych obojęt-
nych, którzy co prawda przychodzą słuchać, ale 
nie słyszą. Dlaczego tak lekko przychodzi nam 
marnować Słowo BoŜe, puszczając je mimo 
uszu? Dlaczego nie potrafimy skrzętnie pielę-
gnować i rozwaŜać tego, co Bóg składa w nasze 
serca? IleŜ łask, rad, natchnień i BoŜych prze-
stróg lekcewaŜymy? I jak trudno przychodzi nam 
zatroszczyć się i przygotować odpowiednie wa-
runki dla przyjęcia BoŜego Słowa? Nawet jeśli 
klękamy do modlitwy, to jest to najczęściej szyb-
ki – albo długi pacierz, w którym swoim gadul-
stwem bądź niedbalstwem nie dopuszczamy 
Boga do głosu. Jeśli juŜ sięgamy do Biblii, po-
winniśmy pamiętać, Ŝe dopiero zrozumienie 

Słowa gwarantuje jego owoce: Słowo niezrozu-
miane to jak ziarno rzucone na drogę, nawet nie 
zdąŜy się zakorzenić. śeby Słowo zrozumieć, 
trzeba trochę wysiłku i wiedzy. Jest wiele ksią-
Ŝek, które pomagają studiować i zgłębać stronice 
Biblii. I nawet często rozpoczynamy takie studio-
wanie, ale nie zawsze z dobrym skutkiem. Brakuje 
nam bowiem wytrwałości i sytematyczności. Gdy 
mija pierwszy zapał, gdy nie widać natychmia-
stowych efektów, gdy nauka staje się zbyt nuŜą-
ca, gdy trzeba się trochę przymusić, by przezwy-
cięŜyć lenistwo – wtedy zaprzestajemy wysił-
ków. Tłumaczymy sobie, Ŝe to i tak nic nie daje, 
Ŝe szkoda czasu – i ustajemy w połowie. 

Trzeba się uczyć cierpliwości od rolników, 
a jeszcze lepiej od ogrodników: oni wiedzą, Ŝe na 
plony i owoce trzeba czekać nieraz i kilka lat. 
Najczęściej jednak szkoda nam na Pismo św. 
czasu, to znaczy tak się tłumaczymy, bo skądinąd 
wiemy, ile tego czasu kaŜdego dnia przecieka 
nam przez palce nie wiadomo na co. ZwycięŜają 
doraźne troski tego świata, jego złudne obietnice. 
To nie znaczy, Ŝe nie są one waŜne, ale Ŝe dopiero 
Słowo BoŜe podpowie nam, jak się z tymi troska-
mi uporać i jak uniknąć oszukańczych sideł złu-
dzeń, przereklamowanych obietnic i fałszywych 
gwarancji, których pełne są nasze gazety 
i telewizja. Odtrutką na to jest Słowo Prawdy: 
szczęśliwy, kto ma uszy, by tę prawdę przyjąć 
i rozum, by ją pojąć!     (ks. Mariusz Pohl)  



2 Źródło - gazetka 

XV Niedziela zwykła – 10 lipca 2011   Iz 55,10-11; Rz 8,18-23; Mt 13,1-23 
   700    Za † Jerzego Waliczka (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 13) 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Za † matkę Helenę w I rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1030    Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Stanisława StęŜowskich z okazji 55. rocznicy 

ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
w całej rodzinie 

 1200   Do BoŜej Opatrzności w intencji Józefa z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 

 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za † matkę Annę Klimaszka w 30. rocznicę śmierci, †† dziadków z obu stron 
Poniedziałek – 11 lipca 2011 – św. Benedykta, opata, patrona Europy  Mt 19,27-29 
   630     Za †† rodziców Krystynę i Franciszka Hellebrandt, dziadków z obu stron i Annę Kroh 
 1800     Do BoŜej Opatrzności w intencji Witolda z okazji 50. urodzin oraz Heleny z okazji 75. 

urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie na dalsze lata i o błogo-
sławieństwo BoŜe w rodzinie 

Wtorek – 12 lipca 2011 – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz.  Mt 11,20-24 
   630     Do BoŜej Opatrzności w intencji Aleksandry i Piotra w 20. rocznicę ślubu, z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny Kalus 
 1800     Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Edwarda Bajsarowicza w 10. rocznicę śmierci, †† 

rodziców z obu stron oraz o błogosławieństwo BoŜe i zdrowie w intencji całej rodziny 
Środa – 13 lipca 2011 – św. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników  Mt 11,25-27 
   630     Za † męŜa Pawła Czecha w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron: Czech i Zubel 
 1800     Za † Eugeniusza Kwiatka w I rocznicę śmierci 
Czwartek – 14 lipca 2011        Mt 11,28-30 
   630     Za †† Michała Kłoska, matkę Florentinę, siostrę Helgę i pokrewieństwo 
 1800     Za †† rodziców Zofię i Władysława oraz teścia Antoniego 
Piątek – 15 lipca 2011 – św. Bonawentury, bpa i doktora K-ła   Mt 12,1-8 
   630     Za †† męŜa Antoniego, rodziców Józefę i Jana Koczy, dziadków z obu stron 
 1800     Za zmarłych (zbiorowa): Za † ks. Proboszcza Alojzego Jurczyka w 6. rocznicę śmierci (od 

RóŜ RóŜańcowych), za †† Wandę Karaczan w 20. rocznicę śmierci, ojca Piotra, brata Ju-
liana, matkę Agatę i dziadków z obu stron , za †† męŜa Władysława, siostrę Zofię, brata 
Stanisława, †† rodziców Marię i Mieczysława, †† z rodziny Majewskich, za †† rodziców 
Zofię i Rudolfa Podsiadło, dziadków z obu stron i wszystkich †† z pokrewieństwa, za † 
Ernestynę Stachowiak w I rocznicę śmierci, za † Adelajdę Szulcek w I rocznicę śmierci, 
za † brata Józefa Poterałowicza w 50. rocznicę śmierci, †† rodziców i babcię Józefę, za † 
Stanisława Kudzię (w 30. dzień po śmierci), za † Jadwigę Kańtoch (od mieszkańców z 
ulicy Katowickiej 13), za † Zbigniewa Grochowskiego (w 30. dzień), za † Helenę Panien-
kowską (w 30. dzień po śmierci, od sąsiadów z ulicy Waryńskiego 5c), za †† rodziców 
Marię i Tadeusza Gruszka, za † Jana Zbozienia, za †† matkę Gertrudę Czekalla, ojca Jó-
zefa, brata Pawła, dziadków z obu stron, za †† ojca Stanisława Tolpa w 3 rocznicę śmier-
ci, za † ojca Stanisława Stefańskiego i †† z rodziny, za †† Aleksego Kwaśnica, rodziców 
i siostrę Wandę, za †† rodziców Pawła w 5 rocznicę śmierci i Marię Zarembik  oraz teścia 
Rudolfa Rolnika 

Sobota – 16 lipca 2011 – NMP z góry Karmel     Mt 12,14-21 
      Dzień modlitw w intencji Światowych Dni MłodzieŜy 
   630     Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Haliny i Krystyny 

z okazji 60. rocznicy urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata 
Ŝycia 

 1730   Nieszpory Maryjne 
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 1800   W sobotni wieczór: Za †† matkę Annę w 2. rocznicę śmierci, ojca Alberta oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
XVI Niedziela zwykła – 17 lipca 2011  Mdr 12,13.16-19; Rz 8,26-27; Mt 13,24-43 
   700    Do BoŜej Opatrzności w intencji ElŜbiety z okazji 80, urodzin, z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę 

BoŜą dla Iwony i Marcina z okazji 20. rocznicy ślubu oraz dla całej rodziny 
 1030    Z okazji 87. rocznicy urodzin Zofii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-

sze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie oraz za †† z rodziny Iwaniec, Mowlik i Krupa 
 1200   Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii z okazji 80. rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie i 

BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za †† Ŝonę Ludwikę Tomanek, braci Jerzego i Henryka, rodziców Hasa 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji rolników o błogosławieństwo w pracy oraz o sprzyjającą 
pogodę 
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 

1730 na nieszpory niedzielne. 
• Przypominamy, Ŝe Msze Święte w tygodniu są o 630 oraz o 1800. Spowiedź pół godziny przed 

Mszą Świętą. 
• W poniedziałek święto św. Benedykta, patrona Europy. W sobotę wspomnienie NMP z Góry 

Karmel. 
• Trwają zapisy na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę, która w tym roku wyrusza 1 sierpnia. 
• Na Górze św. Anny od 18 lipca Święto MłodzieŜy. 
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla 

dzieci „Mały Gość Niedzielny”.  
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę przed ko-

ściołem dodatkowa zbiórka na cele remontowe. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Paulina Razmus, lat 90, zam. na ul. Waryń-
skiego 5a 

� Maria Kwaszinska, lat 77, zam. na ul. Sło-
necznej 1 

� Albert Gawełek, lat 86, zam. na ul. Słonecz-
nej 41 

� Henryk Leśniak, lat 81, zam. na ul. Opaw-
skiej 68 

 
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
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Świadomie, czynnie i w sposób pełny 
 

Taka jest zachęta konstytucji o liturgii świę-
tej. Kościół niezwykle ceni sobie liturgię. Nazy-
wa ją źródłem i szczytem całej swojej działalno-
ści. Owszem podkreśla, Ŝe w liturgii nie wyczer-
puje się cała działalność 
Kościoła. konieczna jest 
chociaŜby działalność 
ewangelizacyjna (KL 10). 
Rzecz w tym, aby na liturgii 
gromadzili się ludzie rze-
czywiście wierzący, uznają-
cy, Ŝe w Kościele realnie 
jest obecny i działający 
Zmartwychwstały Chrystus. 
kościół, chociaŜby w Kate-
chizmie (w którym poświęca cały jeden 
rozdział modlitwie) docenia takŜe osobi-
ste pielęgnowanie więzi z Bogiem. Litur-
gia jednak jest szczególną formą działal-
ności Kościoła. Liturgia uobecnia i konty-
nuuje działalność samego Chrystusa. Stąd 
nieustanna troska Kościoła o liturgię. 

Wymienione w 14 numerze Konsty-
tucji warunki stały się kluczem do sobo-
rowych przemian liturgii. 

Świadomie 
Liturgia, z woli samego Chrystusa, 

posługuje się znakami i symbolami. Chry-
stus ustanawiając sakramentu wykorzy-
stywał znaki. W Wieczerniku wziął chleb, 
potem kielich z winem… Same słowa teŜ 
są przecieŜ znakami. Świadomość uczestnictwa w 
liturgii oznacza konieczność rozumienia tych 
znaków. Tylko wtedy będą one czytelne, gdy 
będą zrozumiałe przez uczestników liturgii. Po-
wszechność znaków pozwala takŜe odnaleźć się 
na liturgii nawet, gdy z powodu obcego dla nas 
języka słowa są niezrozumiałe. 

To, Ŝe na liturgii wszystko dzieje się pod 
osłoną znaków z jednej strony nie ułatwia uczest-
nictwa w niej, ale z drogiej sprawia, Ŝe to uczest-
nictwo jest moŜliwe. Wyobraźmy sobie, Ŝe w 
swej wszechmocy Chrystus w czasie kaŜdej Mszy 
Świętej rzeczywiście ponawia swoją mękę i 

śmierć. KtóŜ z nas wytrzymałby wtedy pod krzy-
Ŝem i to wielokrotnie? Apostołowie nie wytrzy-
mali. 

Czynnie 
Samo słowo (gr. leiturgia) tłu-

maczy się jako wspólny czyn, wspól-
ne dzieło. Owszem ktoś zgromadze-
niu liturgicznemu przewodniczy, ale 
zmniejsza to czynnego udziału 
wszystkich wiernych. Zachęta do 
czynnego udziału w liturgii oznacza 
najpierw wewnętrzne nastawienie 
serca, skierowanie swej myśli do 
świętych czynności. Chrystus bez 
wątpienia patrzy na serce człowieka, 

na jego wewnętrzne 
nastawienie. Wykony-
wane czynności, gesty, 
przyjmowane postawy 
mają nam pomóc w 
skierowaniu myśli ku 
Bogu. Stąd potrzebne 
jest nasze zaangaŜowa-
nie w śpiew, w odma-
wiane wspólnie modli-
twy. Stąd potrzebna jest 
świadomość przyjmo-
wanych postaw i czy-
nionych gestów. Czuj-
my się to nasze zaanga-
Ŝowanie rzeczywiście 

odpowiedzialni. Jest to pomoc dla nas samych, 
ale teŜ i świadectwo dla innych. 

Nasze czynne uczestnictwo zakłada równieŜ 
to, Ŝe poświęcimy na liturgię odpowiedni czas: 
chwilę na wyciszenie przed liturgią, punktual-
ność, ale i krótka chwilę dziękczynienia po Mszy 
Świętej (nie wspominając juŜ o „uciekaniu” przed 
zakończeniem, co niestety czasami ma miejsce!) 

W sposób pełny, 
czyli na ile tylko pozwala stan naszej duszy z 
przyjęciem Komunii Świętej. Taka jest bowiem 
zachęta Chrystusa: „Bierzcie i jedzcie, bierzcie i 
pijcie”. Taka jest natura uczty. 
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Kancelaria  czynna w dni powszednie w godz: 730 – 800; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000. 
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 

Matka Kościół bardzo 
pragnie, aby wszyscy 
wierni byli wdraŜani do 
pełnego, świadomego i 

czynnego udziału w 
obrzędach liturgicznych, 
jakiego domaga się sa-

ma natura liturgii. 
Konstytucja o Liturgii 14 

Liturgia jako dzieło 
Chrystusa jest równieŜ 

czynnością Jego Kościo-
ła. Urzeczywistnia ona i 

ukazuje Kościół jako 
widzialny znak komunii 
Boga i ludzi przez Chry-
stusa. Włącza wiernych 
w nowe Ŝycie wspólnoty. 

Zakłada świadome, 
czynne i owocne 

uczestnictwo wszystkich. 
KKK 1071 


