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EWANGELIA (Mt 13,24–30) 
 

Przypowieść o siewcy. 

 

          Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do 

człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego 

nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło 

kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: «Panie, czy nie 

posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?» Odpowiedział 

im: «Nieprzyjazny człowiek to sprawił». Rzekli mu słudzy: «Chcesz więc, żebyśmy poszli i 

zebrali go?» A on im odrzekł: «Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i 

pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie 

najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego 

spichlerza»”. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://okmbm.pl/2017/07/15/xv-niedziela-zwykla-przypowiesc-o-ziarnie-16-vii-2017-r/&psig=AOvVaw2q7zU_vxpl4UJGlPvzmGFy&ust=1595094558379000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjh57zs1OoCFQAAAAAdAAAAABAc


                                                IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE                                                                                                                                                

W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy wspomnienie bł. Czesława, kapłana; w 

środę święto św. Marii Magdaleny; w czwartek św. Brygidy, patronki Europy; w piątek 

wspomnienie św. Kingi; w sobotę święto św. Jakuba Apostoła. Solenizantom i Jubilatom 

życzymy wielu łask Bożych. 

2200..0077..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..      

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  CCzzeessłłaawwyy  GGóórrsskkiieejj  

zz  rraaccjjii  pprrzzyyppaaddaajjąąccyycchh  iimmiieenniinn..  

2211..0077..  WWttoorreekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  AAnnnnyy  FFoollttyyńńsskkiieejj  ––  

iinntteennccjjaa  oodd  rrooddzziinnyy  HHaabbeerr..  

  

2222..0077..  ŚŚrrooddaa..  

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  zzmmaarrłłyycchh  zz  rrooddzziinnyy  

ZZaaggrrooddnnyycchh::  MMiicchhaałłaa,,  SSttaanniissłłaawwaa,,  HHeennrryykkaa,,  KKaattaarrzzyynnyy  ii  MMaaggddaalleennyy..  

  

2233..0077..  CCzzwwaarrtteekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  AAnnnnyy  FFoollttyyńńsskkiieejj--  

iinntteennccjjaa  oodd  rrooddzziinnyy  KKrrzzyysszzttooffaa  ii  BBeerrnnaaddeettyy  KKrróóll..  

  

2244..0077..  PPiiąątteekk..  

NNoowwoolleessiiee  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  IInntteennccjjaa  wwoollnnaa..  

  

2255..0077..  SSoobboottaa..                    

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  rrooddzziiccóóww::  MMaacciieejjaa              

ii  KKaarroolliinnyy,,  śśpp..  tteeśścciióóww::  JJóózzeeffaa  ii  WWłłaaddyyssłłaawwyy  oorraazz  zzmmaarrłłeeggoo  rrooddzzeeńńssttwwaa::  EEuuggeenniiii,,  FFrraanncciisszzkkii,,  

JJaanniinnyy,,  AAnnnnyy,,  WWłłaaddyyssłłaawwaa  ii  MMaarriiuusszzaa..  

  

2266..  0077..    Niedziela.                       

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  JJóózzeeffaa  ii  RRyysszzaarrddaa  

BBoorreecckkiicchh  ww  rroocczznniiccęę  śśmmiieerrccii..    

 

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1100::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  JJaannaa,,  SSttaanniissłłaawwaa                      

ii  JJaanniinnyy  zzmmaarrłłyycchh  zz  rrooddzziinnyy  MMooggiieellnniicckkiicchh  oorraazz  iicchh  zzmmaarrłłyycchh  RRooddzziiccóóww..  

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1122::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  AAnnnnyy  WWnnuucczzeekk              

ww  cczztteerryy  mmiieessiiąąccee  ppoo  śśmmiieerrccii  oorraazz  zz  rraaccjjii  pprrzzyyppaaddaajjąąccyycchh  iimmiieenniinn..  



1. Troskę o nasze zdrowie powierzać będziemy Matce Bożej w każdą sobotę w naszym 

nowoleskim Sanktuarium odmawiając różaniec przy kapliczkach usytuowanych wokół 

kościoła i na placu sanktuarium. Modlitwę będziemy rozpoczynać o godzinie 17:30. 

 

                                                                                     Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże.   

 .............................................................................................................................................................. 

                      

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: Pielęgnuj dobro. 

Bóg jest dobry i daje tylko dobro. Jezus mówi nam dziś, że u fundamentów każdej 

działalności Boga jest dobro. Zło przychodzi później i nie pochodzi od Niego. Często i my, 

podobnie jak słudzy gospodarza, pytamy: „Boże, dlaczego chwast? Kto to uczynił?             

Co teraz?”. Zło nami wstrząsa. Jezus nie chce, abyśmy kontemplowali zło, koncentrowali się 

na nim. Pan pragnie, abyśmy pielęgnowali dobro, sami stając się ziarnem dobra dla innych.  

 

Panie, tylko Ty możesz wyrwać z mojego serca chwast grzechu. Nie pozwól, proszę, aby 

niszczył on dobro, które we mnie zasiewasz. 

...................................................................................................................                             

Święta Brygida – patronka Europy.  

23 lipca przypada liturgiczne święto Brygidy 

Szwedzkiej. Żyła ona w latach 1303-1373 i była jedną z 

najwybitniejszych postaci Kościoła, świętych i mistyczek 

swoich czasów. W 1999 r. papież Jan Paweł II ogłosił ją 

patronką Europy, wraz ze św. Katarzyną ze Sieny i św. 

Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein). Również Szwecja uważa 

św. Brygidę za swoją patronkę. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://dziennikparafialny.pl/2014/sw-brygida-szwedzka-patronka-europy/&psig=AOvVaw2wnKPl72kxLI7IdC1xXm5G&ust=1595145703855000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMifnIKr1uoCFQAAAAAdAAAAABAR


Siostra Maria Gabriela. 

Osiem pieszych pielgrzymek z Wrocławia do Częstochowy, kilkanaście z Wrocławia 

do Trzebnicy, udział w wielu rekolekcjach, schola i przygotowywanie dzieci do przyjęcia 

sakramentu komunii św. w Białym Kościele – musiały zaprowadzić Halinkę Pater na drogę, 

którą podąża od 25 lat. Ale nie było łatwo. Wpierw Postulat, następnie Obłuczyny, Nowicjat, 

pierwsze śluby zakonne, Juniorat i wreszcie – złożenie Ślubów Wieczystych 26 lipca 2003r. 

w Bazylice Archidiakonalnej w Częstochowie. Te śluby są całkowitym włączeniem do 

Zakonu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, czyli do powszechnie znanych i cenionych 

Nazaretanek. 

Halinka Pater przybrała imiona Maria Gabriela.  Jej służba na niwie Pańskiej była 

niezwykle pracowita i – urozmaicona. Studia magisterskie ukończyła (z wyróżnieniem) na 

Uniwersytecie Jana Pawła II w Bielsku Białej. Uczyła katechezy w szkołach i przedszkolach, 

prowadziła schole dziecięce. Obecnie w Słupsku i tu jej „Anielskie Nutki” zostały laureatami 

międzynarodowego konkursu kolęd i pastorałek. Ma w swojej biografii też etap pracy w 

DPS z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Zajmowała się maluchami z rodzin 

ubogich i dysfunkcyjnych. 

Oprowadzała też turystów w Muzeum Jana Pawła II. Prowadzi Eucharystyczny Ruch 

Młodych, etc. Wrocław, Częstochowa, Gdynia, Bielsko-Biała, Słupsk to najważniejsze 

miejsca na mapie Jej powołania. My jednak będziemy pamiętać, że wszystko zaczęło się w 

Białym Kościele, w naszej parafii, przy wsparciu duchowym księdza kanonika Stanisława 

Włodarskiego. Od przyjęcia postulatu Siostry Marii Gabrieli mija 25 lat. Jesteśmy dumni, że 

jedna z naszych parafianek obrała drogę służenia Panu Bogu i tak pięknie i owocnie realizuje 

swoje powołanie. 

Życzymy Kochanej Jubilatce jeszcze wielu niezapomnianych przeżyć i sił na 

realizację kolejnych Bożych wyzwań. 

                                                                                        Opracowała: Leokadia Pawliszak Akcja Katolicka. 

Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła.                      

 


