
  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

(Mt 13,1-23) 

Tego 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 niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i 

wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, 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 w końcu 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 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 

również to, co ma. Dlatego mówię do nich w 

przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i 

otwartymi uszami 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. 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 miejsce skaliste 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 słowa, 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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

T Y G O D N I K     P A R A F I I      P R Z E M I E N I E N I A     P A Ń S K I E G O 
 

W   P O L A N I E     R O K  XVI   2 0 0 8   N R  27  (492) 

13 lipca  2008 

 15 NIEDZIELA  ZWYKŁA  
 ROK „A” 

 

Siejemy słowa jako rodzice, 
jako wychowawcy, jako 

kaznodzieje, jako katecheci i 
jesteśmy wniebowzięci gdy 

zaczynają kiełkować !!! 
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Doroczna akcja ewangelizacyjna Bieszczady 

dla Jezusa 

Duszpasterstwo Młodzieży Kurii Metropolitalnej 

w Przemyślu informuje, że w dniach 12-20 lipca 2008 

r. odbywać się będzie doroczna akcja ewangelizacyjna 

Bieszczady dla Jezusa, koordynowana przez Szkołę 

Nowej Ewangelizacji św. Jakuba Apostoła. 

Zwieńczeniem „akcji” będzie Spotkanie Młodych pod 

nazwą „SYDNEY W BIESZCZADACH” 

celebrowane w Polańczyku, w dniach 19-20.07.br., 

w duchowej łączności z Ojcem Świętym Benedyktem 

XVI i młodzieżą zgromadzoną w Australii 

na Światowym Dniu Młodzieży.  

W związku z powyższym zwracamy się do Księży 

Proboszczów, Duszpasterzy Młodzieży i Katechetów 

z prośbą o promocję tego projektu ewangelizacyjnego 

wśród młodych (istnieje możliwość włączenia się 

w ewangelizację Bieszczadów; kontakt: 

sne@snejakub.one.pl; kom. 606 119 563 -

 ks. Mariusz Ryba; zgłoszenia do 15 czerwca br.) jak 

również o udział, wraz z młodymi, w wydarzeniu 

„Sydney w Bieszczadach” (organizatorzy zapewniają 

strzeżone Pole namiotowe, gdzie młodzi wraz 

z opiekunami mogą rozłożyć namioty).  

Spotkanie Młodych – „Sydney w Bieszczadach” 

domaga się również pięknej oprawy liturgicznej, 

dlatego w dniach 18-20 lipca 2008 r. w Polańczyku 

odbędą się warsztaty Diakonii Muzycznej. Podczas 

zajęć zostanie przygotowany repertuar pieśni, którymi 

modlić się będą uczestnicy tego Święta Młodych. 

Stałych członków Diakonii i młodzież (począwszy 

od gimnazjum) zachęcamy do włączenia się 

w ewangelizację przez posługę w Diakonii Muzycznej.  

Informacje i kontakt: www.diakonia-

muz.przemysl.opoka.org.pl; kom. 608 426 226 – 

ks. Tadeusz Biały; potwierdzenie udziału 

i zgłoszenia do 20 czerwca br..  

 

Program „Sydney w Bieszczadach” jest 

następujący: 
Sobota – 19.07.2008 

20.00 – Violetta Brzezińska i Przyjaciele – koncert 

ewangelizacyjny (plener) 

21.30-23.30 – Liturgia Światła – czuwanie w łączności 

z Papieżem Benedyktem XVI i młodymi 

zgromadzonymi w Sydney (plener)  

Niedziela – 20.07.2008 

9.30 – gimnastyka poranna i modlitwa poranna (pole 

namiotowe) 

10.00 – zawiązanie wspólnoty i przygotowanie Liturgii 

(plener) 

11.00 – Eucharystia - przewodniczy Ks. abp Józef 

Michalik, metropolita przemyski 

 

Wakacyjne przedsięwzięcie 

ewangelizacyjne polecamy modlitwie 

duszpasterzy i katechetów, i raz jeszcze 

prosimy o twórcze włączenie się w to dzieło, 

byśmy w mocy Ducha Świętego stawali się 

uczniami i świadkami Chrystusa w świecie, 

który dzisiaj już coraz częściej niedowierza. 

 

****************** 
 
 

 

Wyjazd do Rumii 

 29 czerwca -12 lipca 
 

Nasze dzieci właśnie wróciły znad morza. 

Myślę, że pełne wrażeń bo tych nie powinno 

im zabraknąć. 

Już tuż po przyjeździe zostawiliśmy ks. 

dyrektora z plecakami na dworcu a my z ks. 

Tadeuszem pobiegliśmy wraz z dziećmi na 

powitanie morza. Niektórzy po raz pierwszy 

w życiu...Cudownie było poczuć piasek pod 

stopami i zamoczyć nogi w chłodnym 

Bałtyku. 

Udało nam się też zwiedzić statek Iskra 

który normalnie nie jest do zwiedzania. 

Po dojechaniu szybką koleją miejską do 

Rumii zaznajomiliśmy się z miejscem, które 

będzie naszym domem niemal przez dwa 

tygodnie. Jest dobrze, mamy za co 

dziękować panu Bogu we Mszy świętej.  

Następnego dnia spotkaliśmy się na słówku 

o 8.15, potem po śniadaniu pojechaliśmy 

znów do Gdyni i zwiedziliśmy statek 

„Błyskawica”. 

Następnie pojechaliśmy na plażę do Sopotu- 

Sopot Kamienny Potok. Ale mieliśmy 

radość z fal, które można było 

przeskakiwać! Dodatkowo plażą 

przeszliśmy na słynne sopockie molo. 

Następnego dnia znów plaża, po powrocie 

obiadokolacja i msza św. I taki schemat 

będzie codziennie- słówko, śniadanie, 

wyjazd, obiadokolacja, czas wolny i msza 

święta- taki mamy program. Dzieci coraz 

ładniej włączają się w liturgię śpiewają 

psalmy i inne pieśni (ks. Tadeusz specjalnie 

na wyjazd przygotował śpiewnik). Jak się 

okaże później wyjątkowo podczas tego 

wyjazdu dziewczyny będą mogły zamienić 

się w ministrantki i służyć. Odważne są 

tylko Ola i Agnieszka. 

Kolejnego dnia postanowiliśmy zobaczyć 

nowe miejsce i inną plażę- Gdynię Orłowo z 

mailto:sne@snejakub.one.pl
http://www.diakonia-muz.przemysl.opoka.org.pl/
http://www.diakonia-muz.przemysl.opoka.org.pl/
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klifowym wybrzeżem. Kamienista plaża i spore fale ale 

przy klifie nie można się kąpać więc tylko 

spacerowaliśmy. Część grupy wróciła ze mną plażą a 

część z  ks. Dyrektorem lasem oglądając wojenne 

działa.. Zwiedziliśmy domek Żeromskiego- miejsce w 

którym pisarz wypoczywał wraz z żoną i córką. 

W piątek pojechaliśmy do Gdańska Oliwy zwiedzić 

katedrę oliwską. Wysłuchaliśmy krótkiego koncertu 

organowego i podziwialiśmy ruchome organy. 

Kolejnym punktem programu było zoo. 

W sobotę znów zmieniliśmy miejsce i pojechaliśmy do 

Rewy. Tym razem autobusem nie kolejką. Pogoda nas 

postraszyła bo popadało ale potem się wypogodziło. 

Mogliśmy podziwiać piękne latawce na niebie bo Rewa 

słynie z kitesurfingu- pływania na desce z latawcem. 

Miejscowość kończy się półwyspem – świetne 

wrażenie robi spacer gdy po jednej stronie ma się 

spokojne, ciepłe morze a po drugiej wzburzone z falami 

i zimnym wiatrem. Miejscowi mówią, że idąc dalej 

można dojść do Jastarni- ponoć woda w jednym 

miejscu tylko sięga po szyję. 

W niedzielę poszliśmy na mszę św. do miejscowego 

kościoła zaraz przy nim w końcu w oratorium 

mieszkaliśmy. Po mszy pojechaliśmy do Gdyni Orłowa 

na piknik rodzinny ale tam chyba kadra bawiła się 

lepiej od młodzieży...Jakoś nauka tańca 

latynoamerykańskiego i konkursy ich nie porwały. 

W poniedziałek dobrze wybraliśmy- zwiedzanie 

Gdańska bo deszcz nie pozwoliłby na plażę. 

Zwiedziliśmy starówkę, zrobiliśmy obowiązkowe 

zdjęcie przy Neptunie, zwiedziliśmy ogromną bazylikę 

mariacką p.w. Najświętszej Marii Panny, obejrzeliśmy 

statek węglowiec „Sołdek”. 

We wtorek też wspaniałe atrakcje Hel na który 

popłynęliśmy tramwajem wodnym. A na Helu 

zwiedzanie latarni morskiej a potem kiełbaski z grilla- 

to wszystko zafundowane przez znajomego latarnika 

Tomka i jego żonę. Tramwaj szybo odpływa z 

powrotem do Gdyni więc nie mieliśmy czasu na wiele 

więcej. Zobaczyliśmy cudne foczki w fokarium i 

kupiliśmy pamiątki.  

W środę oglądaliśmy ryby w oceanarium w strasznym 

ścisku bo deszcz wygonił wszystkich z plaży. Nas też 

więc już na nią nie poszliśmy jak to było zaplanowane. 

Zresztą dzieci chciały wracać jak najszybciej do 

ośrodka- aby uczestniczyć w dyskotece z udziałem 

miejscowej młodzieży. 

Kolejny znajomy przywiózł nam słodycze i napoje na 

drogę. Co krok spotykaliśmy się z taką ludzką 

życzliwością i bezinteresowną pomocą. Cały drugi 

tydzień jeżdziliśmy za darmo kolejką dzięki 

wspaniałemu księdzu Michałowi, który podarował nam 

też drożdżówki i pączki, a jakaś grupa z oratorium 

ciasta i napoje. Wszyscy o nas pamiętali. 

W czwartek spędziliśmy ostatni dzień na 

plaży. Ostatni więc długi. Na plaży w 

Sopocie. Niektórzy nie wychodzili z wody. 

Inni wcale do niej nie weszli. Jak kto chciał. 

Ostatniego dnia w piątek do obiadu miała 

być plaża ale nie było na nią chętnych. 

Szkoda... Kto wie kiedy znów zobaczymy 

morze? 

Wieczorem czekała nas długa podróż. 

Wróciliśmy do naszych domów zmęczeni 

ale chyba szczęśliwi. Ja na pewno. 

Karolina Smoleńska 
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Wstęp do Mszy świętej: Zgromadziliśmy się, aby słuchać Bożego słowa i składać 

Bogu dziękczynienie. To słowo, którego słuchamy każdej niedzieli jest jak ziarno, 

które Bóg rzuca w glebę naszych serc, by przemieniało nasze życie, zwiastując nam 

radosne Boże obietnice. Słuchajmy uważnie Bożego Słowa, radośnie dziękujemy za 

wszystkie obietnice zbawienia. To wszystko co ogłasza Pismo spełniło się i spełni się 

również w naszym życiu, gdy z wiarą przyjmiemy także i dzisiaj radosną nowinę 

zbawienia.  

          Często jesteśmy jak niedobra ziemia, a ziarno Bożego słowa nie przemienia 

nas i nie przynosimy plonu. Przeprośmy Boga za grzechy, bo On ma moc by uczynić 

nas urodzajną rolą, byśmy przynieśli plon dobrego życia.. 
 

  

1. Dzisiaj przeżywamy 15 Niedzielę Zwykłą. Dzisiejsza składka jest 

przeznaczona na budowę naszego nowego kościoła. 

2. We wtorek (15 lipca) wspomnienie św. Bonawentury biskupa i doktora 

Kościoła. 

3. W środę (16 lipca) Wspomnienie NMP z Góry Karmel. 

 

4. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za sprzątanie kościoła Paniom: Bożenie 

Tarnawskiej i Aleksandrze Zięba. Na przyszły tydzień do sprzątania. kościoła 

prosimy Panie: Małgorzatę Majewską i Anastazję Dyrda. 

5. Zapowiedzi Przedślubne  Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: 

Mateusz Piotr Różański syn  Józefa i Doroty Łopatkiewicz ur. w 1989 r. zamieszkały  

w Żłobek 25 ; Parafia Czarna. 

Aneta Ewelina Daniłów córka Józefa i Zofii Rzeszowskiej ur. w 1990 r. zamieszkała w 

Polanie 62; Parafia Polana. zapowiedź 2. Kto by znał przeszkody w sumieniu jest 

zobowiązany powiadomić urząd parafialny. 

 

6. Intencje mszalne : 
     Niedziela (13.07)      - godz.   8.00   . O zdrowie i błog. Boże w 34 rocz. ślubu 

 

               11.00   + Stanisława i Franciszek Łysyganicz w r. śm. 

                Niedziela (20.07 )               - godz.   8.00   + Katarzyna Domańska w 13 r. śm. 

                              11.00   O zdrowie i błog. Boże dla Gabrysi. 

 

 
 

 

 

 

******************************************************************** 

Redaguje zespół: ks. Stanisław Lasak, Karolina i Witold Smoleńscy 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
15 NIEDZIELA  ZWYKŁA  13.07.2008 

W tym tygodniu imieniny obchodzą : Kamil Gałek, Kamil Oliwko, Włodzimierz 

Daniłów, Henryk Zatwarnicki, Kamil Wierciński, Kamil Karciarz, Czesława Krakowska, 

Czesława Gazda,  Zapraszamy Solenizantów na Mszę św. w piątek na godz. 19.00 podczas 

której modlić się będziemy w ich intencji. 
 

 

 


