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EWANGELIA (Mk 4, 26-34) 

 

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, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie 

wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. 

A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na 

żniwo". 

Mówił jeszcze: "Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej 

przypowieści je przedstawimy? 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; wypuszcza wielkie 

gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu". 

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją 

zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś 

objaśniał wszystko swoim uczniom. 

 

KOMENTARZ 
 

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli porusza temat uprawy roślin; a 

właściwie ich kiełkowania i wzrostu. Ten cud natury nadal nie przestaje 

nas zadziwiać, podobnie jak ludzi współczesnych Jezusowi. Wiosna i 

wczesne lato jest porą, w której w sposób szczególny w naszej strefie 

klimatycznej możemy obserwować intensywnie rosnące i dojrzewające 

zboża na polach. Chrystus nie bez przyczyny posługuje się takim 
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obrazem. Owa niezauważalna moc, tkwiąca w nasionach, dająca im 

niewyobrażalne możliwości wzrostu jest obrazem mocy posiadanej przez 

Kościół. Tak to właśnie z ów maleńkiego ziarenka na prowincji 

Imperium Romanum, powoli, ale konsekwentnie mocą Ducha Świętego 

rósł Kościół święty.  

Z małego ziarenka gorczycy Pan, jak najlepszy ogrodnik, wyhodował 

wielki drzewo, w cieniu którego mogą chronić się ptaki podniebne. Tymi 

ptakami jesteśmy my. Niestety, jak widzimy od dłuższego czasu głosy 

wrogie Kościołowi chcą byśmy przestali chronić się w bezpiecznych 

gałęziach naszego Domu i porzucili na zawsze jego błogosławiony cień. 

Czy jednak ptak może przeżyć na pustyni bez zacienionego i bogatego w 

pożywienie miejsca? Tak też i my, jeśli wzgardzimy tą najżyźniejszą 

oazą, jaką jest Kościół, zostawioną nam przez Boga, zginiemy z głodu 

duchowego. To w Kościele właśnie Jezus karmi nas swoim Ciałem i poi 

własną Krwią. To w Kościele nasyca nas swoim słowem i uświęca 

sakramentami. 

Tym smutniejszy jest fakt, że da się słyszeć coraz bardziej zatrważające 

hasła. Już nie tylko Chrystus - tak , Kościół - nie, ale także Bóg - tak, 

Chrystus nie i najbardziej skrajne Bóg - nie, religia - tak. Próba negacji 

Kościoła jest zawsze w końcowym rozrachunku negacją samego Boga. 

W konsekwencji zostaje duchowa śmierć i jałowa pustynia na wieczność. 

Bo nie da się zrozumieć Chrystusa bez Kościoła, nie da się inaczej żyć. 

Czy więc nadal będziesz tkwił w błędnym przeświadczeniu, że Kościół 

to tylko instytucja, czy zamieszkasz wśród jego gałęzi i niczym ptak 

uwijesz w jego cieniu gniazdo dla siebie i Twej rodziny? 

Ks. Szymon 

 

Dyspensy zostaną zniesione 
 

Biskupi podjęli jednogłośną decyzję o zniesieniu dyspens od 

uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane.  

Biskupi zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji 

Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej zdecydowali, że 20 

czerwca br. dyspensy zostaną zniesione jednocześnie we wszystkich 

diecezjach, w których do tej pory obowiązywały w związku z pandemią 

Covid-19. 
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 Róża Czacka - beatyfikacja 
 

Róża Czacka urodziła się 22 października 1876 roku w Białej Cerkwi 

(obecnie Ukraina). Od dzieciństwa miała problemy ze wzrokiem, mimo 

licznych operacji, całkowicie traci go w wieku 22 lat. Młoda, 

wykształcona, religijna dziewczyna rozpoczyna życie "po 

niewidomemu". Uczy się alfabetu Braille’a, zapoznaje z najnowszymi 

osiągnięciami nauki o niewidomych, dużo podróżuje po Europie (m.in. 

do Francji, Austrii, Szwajcarii). W 1911 roku zakłada Towarzystwo 

Opieki nad Ociemniałymi. Staraniem nowej instytucji powstają 

w Warszawie: ochronka, szkoła powszechna, warsztaty, biblioteka 

brajlowska. 

Lata I wojny światowej Róża Czacka spędziła w Żytomierzu. Pojawiła 

się myśl o podjęciu życia zakonnego oraz o powołaniu nowego 

zgromadzenia zakonnego, które służyłoby ludziom niewidomym. 

W 1917 roku Róża Czacka przyjmuje habit franciszkański i składa śluby 

wieczyste w III Zakonie św. Franciszka. 

W maju 1918 roku wraca do Warszawy jako siostra Elżbieta. Po 

uzyskaniu koniecznych pozwoleń przyjmuje kandydatki do nowego 

zgromadzenia, które od 1 grudnia 1918 roku zaczyna istnieć jako 

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Jego 

charyzmatem staje się służba ludziom niewidomym i wynagradzanie 

za duchową ślepotę świata. Opiekunem duchowym Zgromadzenia i 

całego Dzieła zostaje ksiądz Władysław Korniłowicz . 

W 1922 roku, dzięki otrzymanej darowiźnie kilku mórg ziemi w Laskach, 

Matka Elżbieta rozpoczyna budowę zakładu dla niewidomych. To tutaj 

stopniowo zostają przeniesione placówki dla niewidomych dzieci – 

szkoła i warsztaty; powstaje dom macierzysty Zgromadzenia. 

Do wybuchu II wojny światowej, Laski kierowane przez Matkę Czacką 

stają się nowoczesną placówką dającą niewidomym wychowankom 

wykształcenie podstawowe i zawodowe, pozwalające na samodzielne i 

niezależne finansowo życie, przywracające im ludzką godność. 

We wrześniu 1939 roku, w czasie bombardowania Warszawy, Matka 

Czacka zostaje ranna w głowę i traci oko. Po powrocie do Lasek kieruje 

odbudową zakładu. 

W 1950 roku rozpoczyna się trwająca do śmierci choroba Róży Czackiej. 

Przekazuje kierownictwo swojej następczyni i wspiera Dzieło modlitwą 

i ofiarą cierpienia. Matka Elżbieta Róża Czacka zmarła w opinii 
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świętości 15 maja 1961 roku w Laskach. Została pochowana na 

cmentarzu, który znajduje się na terenie Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Laskach. 

Ogłoszenia 
 

- Dziś, 13 czerwca nabożeństwo fatimskie o godz. 17.30. Rozpoczniemy 

je wystawieniem Najświętszego Sakramentu i litanią do Serca Pana 

Jezusa. Intencje modlitewne, które będą polecane w czasie różańca, 

można składać w zakrystii lub w kaplicy Krzyża przy figurze Matki 

Bożej Fatimskiej. 
 

- W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tacę, będą przeznaczone na 

potrzeby związane z rozbudową domu parafialnego. Obecnie 

przygotowujemy teren wokół budynku do położenia kostki. Składamy 

serdeczne Bóg zapłać za życzliwą pomoc w realizacji tej inwestycji. 
 

- W przyszłą, ostatnią niedzielę przed wakacjami odbędzie się 

błogosławieństwo kierowców i pojazdów po Mszach św. o godz. 10.00, 

13.00 i 18.30, wzdłuż ulicy Kościelnej i na placu przed kościołem. 
 

- Za tydzień o godz. 11.30 zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna za 

miniony rok szkolny z prośbą o Boże błogosławieństwo na czas wakacji. 
 

- Za tydzień o godz. 13.00 nowo wyświęcony kapłan Zbigniew Żurek, 

który posługiwał w naszej parafii,  odprawi Mszę św. prymicyjną i udzieli 

błogosławieństwa. 
 

- Organizujemy pielgrzymkę autokarową do sanktuarium św. Józefa w 

Kaliszu 1 lipca, w pierwszy czwartek miesiąca. Bliższe informacje i za-

pisy w zakrystii. 
 

- Piaseczyńska Pielgrzymka Rowerowa do Częstochowy odbędzie się w 

dniach 6-12 lipca. Szczegóły w gablocie Akcji Katolickiej i na stronie 

internetowej Parafii. Zapisy w zakrystii.                 
 

- Mikroszkoła Konstancin prowadząca naukę w oparciu o wartości 

chrześcijańskie, twórcze metody pracy i indywidualne podejście do 

ucznia zaprasza do udziału w rekrutacji uzupełniającej do zerówki i klas 

1-3. Więcej informacji na plakacie przy kościele.  
 

- Zapraszamy do wspólnego odmawiania Koronki do Miłosierdzia 

Bożego w kaplicy Krzyża od poniedziałku do piątku o godz. 15.00. 


