
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, 
który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, 
nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy poja-
wił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego na-
sienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny czło-
wiek 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. Inną przypowieść im powiedział: Kró-
lestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest 
ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje 
się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział 
im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta 
wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłu-
mom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo 
Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. 
Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: 
Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście! On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, 
jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś 
synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, 
a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu 
świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia 
i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz  
i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.  
Kto ma uszy, niechaj słucha!  
(Mt 13,24-43)  

Słowo Boże na niedzielę 

 

INTENCJE MSZALNE 

Poniedziałek (24.07.2017)   18.00  +  Jan, Renata Chyrek; Stanisław Ziółkowski  
        zmarli z rodzin Kamrowskich, Chyrek, Ziółkowskich  

………………………………….. 

Wtorek (25.07.2017)  18.00   +  Regina, Jan (11. r. śm.) Malankowscy  

 

…………………………………..   
Środa (26.07.2017)     18.00  +  Anna, Antonina  

 

………………………………….. 
Czwartek (27.07.2017)  18.00  +  Klemens Nowicki (int. popogrzebowa)  

 
………………………………….. 
Piątek (28.07.2017)    18.00  +  ks. Alfons Dudek i jego siostra Zofia  

     
………………………………….. 
Sobota (29.07.2017)   18.00  +  Teresa, Bolesława, Henryk Koneccy  

  

………………………………….. 
Niedziela (30.07.2017)     8.00        dziękczynno-błagalna  
          ks. Bogdan Kołodziejczyk w dniu ur.  

 
      9.30    + Krzysztof (16. r. śm.), Aniela, Alicja, Grzegorz Biedroń  
          zmarli z rodzin Biedroń, Gulczyńskich, Bednarskich, Raszeja, 
                     Nitka, Dietzig  

 

     11.00  +  rodzice Stanisława (1. r. śm.), Eugeniusz Raczek;  
          dziadkowie z obojga stron  

 

Parafia pw. Świętych Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika  

i Jana Chrzciciela  w Ostromecku  

ul. Parkowa 2 86-070 Dąbrowa Chełmińska  

tel. 881064644 

www.ostromecko.parafia.info.pl 
Skład redakcji: ks. Piotr Sacha, Janina Ściagow, Aleksandra Ściagow, Danuta Buś, Hanna Piekut, Danuta Węgierska,   

Katarzyna Lewandowska, Agata Lewandowska, Jakub Łukowski  

 
Zapraszamy drogich Parafian do współpracy przy redagowaniu naszego biuletynu. 

 
Informujemy, że nasz biuletyn jest dostępny w  formacie PDF na stronie internetowej parafii  

w zakładce Życie wspólnoty. 

Ewangelia wg św. Mateusza 
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Chwila refleksji 

„Złem nie należy się zajmować wprost. Całą uwagę należy skoncentrować na pielęgnowaniu 
dobra. Zło trzeba jasno dostrzegać, ale na zajmowanie się nim szkoda drogocennej energii 
i czasu. Trzeba znać jego sposób siewu, wzrostu, dojrzewania. Nie należy się dziwić, że jest, 
że wzrasta, że pojawia się blisko. Ta jego bliskość winna mobilizować do tym większej gorli-
wości w czynieniu dobra”.  
Ks. Edward Staniek, http://mateusz.pl/czytania/2017/  



Na drodze ku świętości  
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Ogłoszenia duszpasterskie 
 XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

 W kalendarzu liturgicznym w poniedziałek wspomnienie św. Kingi, we wtorek 
święto św. Jakuba Ap., w środę wspomnienie śś. Joachima i Anny i w sobotę 
św. Marty. W dniach od 23 do 30 lipca obchodzimy 18 Ogólnopolski Tydzień 
św. Krzysztofa. W przyszłą niedzielę po wszystkich mszach świętych święcenie 
pojazdów i zbiórka do puszek na pomoc misjonarzom. 

 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę w łączności z Mszą Świętą  
o godz. 18.00. Po mszy spotkanie wspólnoty ks. Jerzego Popiełuszki.  

Spotkania z kulturą 

Warto przeczytać – warto posłuchać – warto zobaczyć 

Wakacyjny czas sprzyja czytaniu. Dzisiaj proponujemy Państwu książkę Tomasza  
Gaja i Magdaleny Pajkowskiej  „Sankofa. Nie zmarnuj życia”. Książka jest zapisem 
rozmów autorów o życiu. Są interesujące, pokazują spojrzenia na życie z różnych 
perspektyw. Tomasz Gaj jest zakonnikiem, dominikaninem, a Magdalena Pajkow-
ska dziennikarką, tłumaczką języka włoskiego, żoną, matką.  
Wydawnictwo wyjaśnia pojęcie Sankofa, pojawiające się w tytule: „Tytułowa San-
kofa to aforyzm z Afryki, który oznacza mitycznego ptaka patrzącego w przeszłość, 
po to, żeby ją zrozumieć i ruszyć ku przyszłości. Warto przypomnieć sobie, skąd 
idziemy, kto nam towarzyszył, czego dokonaliśmy, a co nam nie wyszło. Dzięki te-
mu możemy w pełni przeżywać teraźniejszość i z nadzieją odkrywać przyszłość.” 
Autorzy: Tomasz Gaj OP, Magdalena Pajkowska 
Tytuł: Sankofa. Nie zmarnuj życia 
Rok wydania: 2017 
Wydawnictwo: W Drodze 
Jeśli ktoś z Państwa chciałby wysłuchać audycji radiowej, w której gościli Magdale-
na Pajkowska i Tomasz  Gaj, odsyłamy na stronę: 
 http://www.polskieradio.pl/7/5347/Artykul/1790710,Eureka-19-lipca-godz-1910, 

               Święty Jan Paweł II – promotor cywilizacji miłości. 
„Nadszedł czas, aby orędzie o Bożym miłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję  
i stało się zarzewiem nowej cywilizacji - cywilizacji miłości. (…) Trzeba spojrzenia 
miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, 
możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje poczucia 
opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba "wyobraźni miłosierdzia", aby przyjść 
z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się  
od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub 
przestępstwa; aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy 
podejmują wewnętrzną walkę ze złem. (...) Pomóżcie współczesnemu człowiekowi 
zaznawać miłosiernej miłości Boga! Niech w jej blasku i cieple ocala swoje 
człowieczeństwo!” 
„Syn Boży, który z miłości do człowieka przyszedł na świat dwa tysiące lat temu, 
także dzisiaj prowadzi swoje dzieło: musimy mieć przenikliwy wzrok, aby je 
dostrzec, a nade wszystko wielkie serce, abyśmy sami stawali się jego narzędziami. 
(…) Potrzebna jest dziś nowa «wyobraźnia miłosierdzia», której przejawem będzie 
nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego 
człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwany jako 
poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr”. 
„Nie będzie pokoju na ziemi, dopóki będą istniały ucisk narodów, niesprawiedliwość 
społeczna i brak równowagi gospodarczej, utrzymujące się do tej pory. Lecz aby 
mogły nastąpić wielkie, pożądane zmiany strukturalne, nie wystarczą inicjatywy  
i interwencje zewnętrzne; potrzebne jest przede wszystkim powszechne 
nawrócenie serc do miłości”. 
(Kraków 18.08.2002, List apostolski „Novo millennio ineunte” 50, Rzym 5.03.2003) 

Z życia parafii 
Powrót Matki Bożej 

 

W dniu 12 lipca do naszej świątyni wrócił 
obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Renowacja 
zabytku pozwoliła na odkrycie wizerunku 
Matki Bożej ukrytego pod srebrną sukienką. 
Wcześniej mogliśmy zobaczyć jedynie twarze 
i dłonie postaci. Dzięki staraniom Ks. Pro-
boszcza Piotra Sachy został zainstalowany 
mechanizm, który pozwoli oglądać obraz 
Matki Bożej zarówno ze srebrnym zdobie-
niem w postaci sukienki, jak i bez niego.  

 

 

 

Wizerunek Matki Bożej w głównym ołtarzu 
naszego kościoła prezentuje się teraz wyjąt-
kowo pięknie, zwłaszcza, kiedy jest oświe-
tlony przez lampy umieszczone w prezbite-
rium. Można rzec, iż Matka Boża z Dzieciąt-
kiem olśniewa nas swoim blaskiem. Lśni 
każdy fragment, każdy ozdobny kamień 
srebrnej sukienki. 

 

Koszt renowacji obrazu to 25 tys. zł. Konser-
wacja całego ołtarza głównego to koszty 
około 200 tys. zł. 

 

„Oto największy dar 

miłosierdzia – prowadzić 

ludzi do Chrystusa, 

pozwolić im poznać 

i zakosztować  
Jego miłości”. 

        

 

 

„Miłosierdzie czynów 

nadaje nieodpartą moc 

miłosierdziu słów”. 
       

 św. Jan Paweł II 

 


