
Msza œw.
NIEDZIELA:
8.00,10.00,12.00,16.30

Ewangelia  wg   œw. Mateusza (13, 24-30)
     Jezus opowiedzia³ t³umom tê przypowieœæ:
«Królestwo niebieskie podobne jest do cz³owieka, który posia³ dobre nasienie na swojej 

roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszed³ jego nieprzyjaciel, nasia³ chwastu miêdzy pszenicê 

i odszed³. A gdy zbo¿e wyros³o i wypuœci³o k³osy, wtedy pojawi³ siê i chwast. S³udzy 

gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posia³eœ dobrego nasienia na swej 

roli? Sk¹d wiêc wzi¹³ siê na niej chwast?” Odpowiedzia³ im: „Nieprzyjazny cz³owiek to 

sprawi³”. Rzekli mu s³udzy: „Chcesz wiêc, ¿ebyœmy poszli i zebrali go?”
       A on im odrzek³: „Nie, byœcie zbieraj¹c chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. 

Pozwólcie obojgu róœæ a¿ do ¿niwa; a w czasie ¿niwa powiem ¿eñcom: Zbierzcie 

najpierw chwast i powi¹¿cie go w snopki na spalenie; pszenicê zaœ zwieŸcie do mego 

spichlerza”».
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      Przypowieœci Jezusowe o Królestwie Bo¿ym daj¹ nam do zrozumienia, ¿e Bo¿a 
rzeczywistoœæ jest niezale¿na od nas – by³a bez nas i bêdzie kiedy nas w doczesnoœci ju¿ 
nie bêdzie. Nie znaczy to, ¿e byliœmy kiedykolwiek Bogu niepotrzebni, czy obojêtni. 
Dobrze ukazuje to dzisiejsza Ewangelia, z której p³ynie nastêpuj¹cy wniosek: z³o w moim 
¿yciu (jeœli wprost nie wynika z grzechu) nie jest ode mnie zale¿ne. WyobraŸmy sobie, 
czy bez nas œwiat by³by lepszy, czy gorszy? Okazuje siê, ¿e mamy wp³yw jedynie na 
w¹skie pasmo wydarzeñ. W skali ca³oœci jesteœmy jak trawa na wietrze, co prêdko usycha 
(por. Iz 40,8). Ale Bóg uwzglêdnia nas w swoich planach. Daje nam przedsmak swojego 
Królestwa, jakby na rozbudzenie apetytu dojœcia do jego pe³ni. Ca³oœæ wzrostu dokonuje 
siê kiedy ludzie œpi¹, czyli kiedy nie kontroluj¹ swojego ¿ycia. Bóg daje wzrost nasionom 
i ziarnom w³aœnie wtedy, kiedy o tym nie myœlimy i kiedy pozornie nie ¿yjemy 
obserwuj¹c w³asne postêpy. Dlatego w Ksiêdze M¹droœci jest napisane o nawróceniu, ale 
poprzez bycie dobrym. Taki cz³owiek czyni¹c owo dobro (w ró¿ny sposób), dopiero po 
jakimœ czasie zaczyna myœleæ: „ja siê zmieniam”.
     Teraz, kiedy z tekstu wiemy o w³asnej ograniczonoœci i o pewnoœci Bo¿ej troski, 
mo¿emy ju¿ zostawiæ litery. PrzejdŸmy do wyobra¿enia sobie Boga i siebie w Jego 
czu³ym mi³osnym przytuleniu. Tak! Mnie s³abego cz³owieka, grzesznika. O czym myœlê? 
Jak reagujê na tê bezinteresown¹ mi³oœæ? Czy próbujê j¹ tak¿e zrozumieæ? Czy mam 
opory w jej przyjêciu? Czy mi tak dobrze?, Itp.

Strona internetowa klasztoru:
www.kosciolmorski.pl
zapraszamy

Franciszkañski k¹cik ogrodniczy

Warzywa w ofercie ogrodu klasztornego
w Gdañsku - Nowym Porcie:

Uprawiane  w warunkach  w pe³ni ekologicznych to znaczy : 

1. ca³kowicie bez nawo¿enia nawozami chemicznymi. 

2. Bez stosowania ochrony chemicznej.

Pomidory 
malinowe

o. Erwin Urbaniak tel: 501-630-942

Nasiona bobu znane s¹ z wyj¹tkowych w³aœciwoœci 
od¿ywczych, dlatego warto w pe³ni wykorzystaæ 
krótki niestety sezon na to warzywo i jadaæ je jak 
najczêœciej. I to nie tylko tradycyjnie: ugotowane i 
okraszone mas³em lub zrumienion¹ bu³eczk¹. Bób 
mo¿na dodawaæ do zup i sa³atek, wyœmienicie 
smakuje z czosnkiem i pomidorami, dobrze 
komponuje siê z kminkiem lub imbirem.

Bób



PogódŸ siê z ¿yciem - Phil Bosmans

¯eby byæ choæ trochê szczêœliwym,

¿eby mieæ odrobinê nieba na ziemi,

musisz pogodziæ siê z ¿yciem,

z w³asnym ¿yciem,

które dane ci jest tylko raz.

Musisz pogodziæ siê 

ze swoj¹ prac¹,

z ludŸmi dooko³a,

z ich b³êdami i wadami.

Ciesz siê swoj¹ ¿on¹,mê¿em,

nawet jeœli ju¿ wiesz,

¿e nie spotka³eœ idealnej kobiety,

¿e nie trafi³eœ na idealnego mê¿czyznê.

( Nie s¹dŸ, ¿e tacy istniej¹ ) .

Musisz pogodziæ siê

z ograniczeniami finansowymi,

ze swoj¹ twarz¹,

której sobie nie wybra³eœ,

z mieszkaniem i ubraniami,

z warunkami, w jakich przysz³o ci ¿yæ.

Nawet jeœli s¹siadowi ( jak mniemasz )

powodzi siê lepiej.

PogódŸ siê z ¿yciem.

Jesteœ we w³asnej skórze.

Nigdy nie bêdziesz móg³

narodziæ siê w innej.

WIESZ....

Wiesz, jak mali, biedni,jak samotni s¹ ludzie, jacy s¹

wra¿liwi,jak ³atwo ich zraniæ. Wiesz, ¿e s¹ ³zy,których

nie da siê otrzeæ. Wiesz, ¿e chyba nie ma wiêkszego

smutku w sercu, od tego,

który wyp³ywa z niezrozumienia.

Wiesz, ¿e dla niektórych ludzi ¿ycie to nieznoœna mêka.

B¹dŸ pogodny ! Postaraj siê zrozumieæ ludzi,

by im pomóc.

Wczuj siê w ich cierpienie, w ich samotnoœæ,

opuszczenie.

ZejdŸ z piedesta³u w³asnej samowystarczalnoœci i stañ

obok tych, którzy s¹ sami i cierpi¹,

obok pozbawionych ochrony

i bezpieczeñstwa. Nie b¹dŸ te¿ surowy w ich os¹dzaniu.

B¹dŸ ³agodny i spróbuj zrozumieæ

niewypowiedzian¹ têsknotê

za szczêœciem, która przejawia siê

w œmiesznych niekiedy ¿¹dzach.

Wtedy sam osi¹gniesz szczêœcie

i chocia¿ bêdziesz samotny i s³aby,

zdarz¹ siê cudowne chwile,

które wyrw¹ ciê z codziennego kieratu ¿ycia.

Bêdziesz mieæ serce, które ogarnie wszystkich ludzi.

W ³agodnoœci jest nieskoñczona pociecha

dla wszystkich,którzy marzn¹ w naszym zimnym,

sterowan¹ biurokracj¹ spo³eczeñstwie.
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