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1 - Od wczesnego dzieciństwa dawajcie dziecku wszystko, czego zechce: w ten
sposób dorośnie w przekonaniu, że świat ma obowiązek go utrzymywać.
2 - Gdy powtarza jakieś wulgarne słowo, śmiejcie się z tego. Pomyśli, że zacho-
wując się w ten sposób, jest zabawny i dowcipny.
3 - Nie chodźcie razem z nim w niedzielę do kościoła. Nie dawajcie mu żadnego
wychowania religijnego. Poczekajcie, aż skończy 18 lat, a wtedy sam zdecyduje.

(ciąg dalszy ze str. 7)

Przez ostatnie 6 lat
w swojej pełni lat będąc
w domu ss. Albertynek
w Wadowicach, bardzo wy-
datnie swoją obecnością po-
magała innym chorym ko-

bietom mieszkającym w tym domu.
Mam wielką wdzięczność dla ss. Alber-

tynek, które dzień po dniu, przez 6 lat opie-
kowały się chorą P. Anną. Ile razy ją od-

wiedzałem, zawsze wy-
rażała mi wdzięczność
za to, że zadbałem o nią
na starość, umieszcza-
jąc ją w domu ss. Al-
bertynek. Często po-
wtarzała: „Kto by się mną na plebani tak
opiekował, jak tutaj troszczą się o mnie sio-
strzyczki.”

Modlę się do miłosiernego Chrystusa, by
obdarzył wiecznym szczęściem tę, która
przez całe życie służyła, służyła, służyła.

10 czerwca 2004 roku Fundacja Ziemi
Krakowskiej zorganizowała na Krakow-
skich Błoniach uroczystości z
okazji 25. rocznicy Pierwszej
Papieskiej Pielgrzymki do Pol-
ski. Centralnym punktem uro-
czystości, obok występów ar-
tystycznych i składania kwia-
tów pod Skałą Papieską był
Apel Jasnogórski i wystawie-
nie pamiątkowej księgi. W księdze tej wpi-
sywali się mieszkańcy Krakowa, jak rów-
nież przyjezdni z całej Polski i zagranicy.

Pragnieniem organizatorów uroczystości
jest wędrówka księgi po miejscach, które
nawiedził Ojciec Święty podczas swojej
pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny. Pod-
pisy składano już na krakowskich Błoniach,
Klasztorze 00. Paulinów na Skałce, w Opac-
twie 00. Cystersów w Mogile.

Tą drogą zwracamy się z gorąca prośbą
do Księdza Prałata o rozpropagowanie na-

szej idei wśród parafian i pielgrzymów przy-
bywających do Wadowic. Z księgą przy-

jadą przedstawiciele naszej
Fundacji, którzy wystawią ją
w wyznaczonym przez Księ-
dza Prałata miejscu. Prosimy
o wskazanie miejsca na usta-
wienie stolika z zadaszeniem
w pobliżu wejścia do Bazyliki.

Dziękujemy za przychylność
Księdza Prałata do uświetnienia uroczysto-
ści, które przygotowała Fundacja na Kra-
kowskich Błoniach 10 czerwca br.
i są nadal kontynuowane szlakiem Pierw-
szej Pielgrzymki.

Fundacja Ziemi Krakowskiej im. Jana
Sroczyńskiego przekaże Jubileuszową
Księgę Ojcu Świętemu, a jej kopie trafią
do Biblioteki Jagie1lońskiej i Kurii Metro-
politalnej w Krakowie.

KSIĘGA JUBILEUSZOWA
25 ROCZNICY PIERWSZEJ PIELGRZYMKI PAPIEŻA DO OJCZYZNY

Prezes Zarządu Fundacji
Adam Piaśnik

Dziesięć przykazań, jak wychować dziecko  na przestępcę

Ks. Proboszcz

cdn.
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŚW. PAW-
ŁA APOSTOŁA DO KOLOSAN:

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI RO-
DZAJU:
Rdz 18, 1-10a
Abraham przyjmuje Boga

EWANGELIA:  Łk 10, 38-42
Marta i Maria przyjmują Chrystusa

Kol 1, 15-20
Cierpiąc z Chrystusem dopełniamy Jego dzieła

Oto słowo Pańskie

(ciąg dalszy na str. 8)

Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do
swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się
Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego
i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu?
Powiedz jej, żeby mi pomogła».

A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba
mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».

Niektóre spotkania mogą wywrzeć
wpływ na całe nasze życie. Doświadczył
tego Abraham - nie wiedział, że podejmu-
jąc w cieniu dębów Mamre „trzy ludzkie
postacie”, samemu Bogu udzielił gościny.
Wtedy otrzymał potwierdzenie danej mu
przez Boga obietnicy, że będzie miał syna.
I odmieniło się jego życie. Z biblijnej relacji
wynika, że Abraham zadbał nie tylko o to,
by gości nakarmić, ale także o to, by z ni-
mi porozmawiać.

Mniej roztropności wykazała Marta
goszcząca Chrystusa w swoim domu
w Betanii. W szczerości serca „uwijała się
koło rozmaitych posług”, by gościna wy-
padła jak najlepiej, ale z Chrystusem wła-

ściwie się rozminęła. Wykorzystała to jej
siostra Maria, która „siadła u nóg Pana
i przysłuchiwała się Jego mowie”. Według
Jezusa, wybierając dar spotkania z Nim,
Maria wybrała „najlepszą cząstkę”.

Jednak „cząstka” to jeszcze nie całość.
Pozostawiając swoją siostrę Martę „przy
usługiwaniu”, uniemożliwiła jej udział
w owej „lepszej cząstce” . Ewangeliczna
opowieść o Marii i Marcie niesie również -
w kontekście Listu do Kolosan - przesłanie,
że gdy staje „Chrystus po śród nas - na-
dzieja chwały”, nawet z Jego powodu nie
wolno zapominać o braciach i siostrach.
Każdy bowiem ma okazać się „doskonałym
w Chrystusie” .

Chrystus pośród nas

ks. Antoni Dunajski

„Maria obrała najlepszą cząstkę”.
(Łk 10,42)

Wspominam...
Zawsze wierny
Upłynęło dwa i pół miesiąca od pogrzebu

śp. Władysława Brańki. Śmierć 64 letniego
inżyniera jest dla mnie dużą wyrwą. Brak
mi go w kościele, gdyż systematycznie sia-
dywał w tej samej ławce na tej samej Mszy
Św. Nieraz ze smutkiem patrząc od ołtarza,
że choć to miejsce w ławce jest zajęte przez
inną osobę – to jednak dla mnie naznaczony
jest jego osobą.

Odczuwam dużą potrzebę poradzenia się
fachowca przy różnych remontach kościoła
i plebani. Jego inżynierskie doświadczenie
było dla mnie dużym wsparciem przy po-
dejmowaniu konkretnych decyzji gospodar-
czych i remontowych.

W naszej wspólnocie parafialnej dość trud-
no jest o zaangażowanie mężczyzn w kon-
kretne wspólnoty parafialne. Bez większych
próśb podjął się prowadzenia parafialnego
oddziału Akcji Katolickiej i robił to z dużą
umiejętnością oraz taktem.

Często w mojej pracy duszpasterskiej tu-
taj w Wadowicach odczuwam potrzebę
oparcia się na mądrych, zaangażowanych
parafianach. Niektóre problemy, związane
zwłaszcza z odpowiednim planowaniem pra-
cy remontowej, bardzo mnie przygniatają.
Czuję się nimi obciążony. Trzeba się na kimś
oprzeć. Niewątpliwie takim człowiekiem był
dla mnie zmarły inż. Władysław Brańka.

Zdaje sobie sprawę, że jest to bardzo wy-
cinkowe wspomnienie o tym parafianinie.
Wiem, że każdy człowiek to księga spisana
z wielu rozdziałów. Ja dotknąłem w sposób
bardzo powierzchowny tylko maleńkiego
podrozdziału z tego bogatego życia. Bogu
niech będą dzięki za te ubogacające spotka-
nia. Modlę się o wieczną szczęśliwość dla
zmarłego.

Służba
Długie, 90 letnie życie pani Anny Józe-

fowskiej było wyjątkowo monotonne, a jed-
nocześnie przedziwnie barwne. Gdy miała
naście lat – chyba 14, wyszła za chlebem
w okresie międzywojennym z pobliskich
Witanowic. Na służbie u ks. Doktora Edwar-
da Zachera nigdy nie brakowało jej chleba,
ale jeszcze bardziej nie brakło jej pracy oraz
ochoty do niej. Zdawała sobie sprawę, że
ze względu na ułomność swej nogi trudno
jej będzie wyjść za mąż. Jako panna cała
oddała siebie i swój czas na służbę Kościoła
poprzez pracę, najpierw u katechety wado-
wickiego, a później, gdy on został probosz-
czem na plebani. Nie wiem, czy w młodo-
ści myślała o tym powiedzeniu: „jak się nie
wydam, to się ludziom przydam” – później-
sze życie ukazywało jak bardzo się im przy-
dawała. Była tytanem pracy. Na plebani nie
tylko gotowało 8 księżom jedzenie, ale do-
glądała gospodarstwa. Ona również przez
całe lata ubierała w kwiaty nasz kościół oraz
prała bieliznę kościelną: komże, alby, obru-
sy itd. Dziwili się patrzący z boku – skąd
bierze siły, by tyle pracować.

Przy tej służbie księżom na plebani bar-
dzo się troszczyła o swoje życie religijne.
Należała do Trzeciego Zakonu Karmelitań-
skiego. Codziennie uczestniczyła we Mszy
Św. o godz. 6.00.

Piękną kartą jej życia była troska o cho-
rego ks. infułata Edwarda Zachera. Przez
prawie 5 lat była nieustannie czuwającym
Aniołem Stróżem. Była dla niego salową,
pielęgniarką. Była na każde jego zawołanie.

Coraz więcej lat przybywało i siły fizycz-
ne ją opuszczały. Uważałem, że należy się
jej duża opieka za jej opiekuńczość. Prosi-
łem nasze ss. Albertynki, aby zatroszczyły
się o nią – wiedząc, że na plebani może jej
pomocy zabraknąć.

Ks. Proboszcz
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/-/Ks. Jakub Gil - Proboszcz

 Poniedziałek   19 lipca
  6.00

  7.00 Śp. Barbara Gzela
  8.00 Śp. Ludwik Wiktor
 12.00 O błog. Boże dla Sary w 1 r. urodzin

i dla Oliwii
 18.00 Śp. Anna Józefowska

Wtorek  20 lipca
  6.00

  7.00 Śp. Anna Józefowska
  8.00 Śp. Barbara Gzela
 12.00

 18.00 Śp. Ludwik Wiktor

Środa   21 lipca
   6.00

   7.00 Śp. Barbara Gzela
  8.00 Śp.Stefania i Czesław Putek, Anna

i Franciszek Śmiech, wnuk Rafał
  8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 12.00

 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz

w intencjach składanych próśb i podziękowań

Czwartek  22 lipca
  6.00 Śp. Barbara Gzela
  7.00 Śp. Janusz Wojtas - 2 r.śm.
  8.00 O zdrowie i błog. Boże dla Anny
 12.00

 18.00 Śp. Ludwik Wiktor
O błog. Boże dla ks. Proboszcza
z ok. imienin od Straży Honorowej NSPJ

Piątek  23 lipca
   6.00

   7.00

   8.00 Śp. Ks. Czesław Adamaszek
 12.00

 18.00

Sobota  24 lipca
  6.00

  7.00

  8.00

 12.00

 18.00 O błog. Boże dla Ks. Proboszcza
od Chóru Parafialnego

Niedziela 25 lipca
 6.00

 7.30 O błog. Boże dla Ks. Proboszcza o VI Róży
  9.00 Śp. Stanisław Bobik - 6 r. śm.
10.30 Śp. Ludwik Wiktor
12.00 Śp. Jan Kopeć
13.15 Śp. Helena Kajdas, Rodzina i ks. Stefan
19.00 O zdrowie i błog. Boze dla

ks. Proboszcza od Róży Rodzin

O G Ł O S Z E N I A  P A R A F I A L N E
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.07.2004

1. Dzisiaj i w następną niedzielą przy na-
szej bazylice po mszach św. przedstawi-
ciele Fundacji Ziemi Krakowskiej zapraszają
do wpisu w specjalną księgę z okazji 25-
rocznicy Pierwszej Papieskiej Pielgrzymki
do Polski.

2. Jutro wieczorem ok. godz. 20.00 wi-
tamy w bazylice uczestników XIX Pieszej
Pielgrzymki wadowickiej.

3. W imię Boże, w bieżącym tygodniu
rozpoczniemy generalny remont wieży
i dachu naszej bazyliki. Ta potężna inwe-
stycja będzie parafię kosztować ok. 700 tys.
zł. Nie jesteśmy w stanie zrealizować jej
w ciągu roku, dlatego podzielimy ją na trzy
etapy. W tym roku chcemy blachą miedzia-
ną przykryć wieżę. Z wymianą blachy bę-
dzie się najprawdopodobniej łączyła wymia-
na desek pod pokrycie miedziane.

4. W najbliższą sobotę po mszy św. wie-
czornej w naszej bazylice odbędzie się spe-
cjalny koncert pieśni religijnej francuskie-
go chóru żeńskiego z Saint Quentin
k/Amiens.

5. Od przyszłej niedzieli przez tydzień
będzie w naszej parafii Spotkanie Młodych,
którym będzie przewodniczyć Wspólnota
Emannuel. Spotkania będą się odbywać
w namiocie przy klasztorze OO. Karmeli-
tów. Organizatorzy proszą nasze rodziny,
by zechciały na ten okres przyjąć na miesz-
kanie uczestników. Chętni niech się w tym
tygodniu zgłoszą do furty OO. Karmelitów
na Górce.

6. Patrona kierowców – św. Krzysztofa
jest w następną niedzielę – z tej okazji po

każdej Mszy Św. - modląc się o szczęśliwą
jazdę – w kościele poświęcimy kluczyki od
samochodów, a na zewnątrz chętnym świę-
cić będziemy samochody. Ministranci przy
kościele będą kwestować na pomoc w za-
kupie samochodu dla misjonarzy. Kultura
na jezdni, która wyraża się także w prze-
strzeganiu znaków drogowych, jest obo-
wiązkiem moralnym każdego chrześcijani-
na. Grzeszy ten, kto używając napojów al-
koholowych kieruje pojazdem oraz, kto
świadomie łamie przepisy drogowe.

7. Czas letni to okres intensywnej pracy
rolników przy żniwach. Pamiętajmy o ich
mozolnej pracy. Na różny sposób starajmy
się im pomagać, a także szanować ich pra-
cę. Miejmy we czci chleb, bo na niego trzeba
ciężko pracować. Naszą modlitwę na No-
wennie do Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy w środę o godz. 8.30 i 17.30 ofiaruje-
my w intencji rolników.

8. Spotkanie Straży Honorowej Serca
Bożego odbędzie się w czwartek o godz.
16.30.

9. W piątek pielgrzymujemy do Łagiew-
nik wyjazd o godz. 13.00. Koszt przejazdu
12 zł. W drodze powrotnej odwiedzimy
Kalwarię Zebrzydowską.

10. W poniedziałek i wtorek 2 i 3 sierp-
nia będziemy pielgrzymować do Lichenia
przez Pole Wilamowskie w Warszawie,
Niepokalanów, oraz Kalisz. Koszt przejaz-
du wraz z noclegiem 80 zł. Wyjazd 2 sierp-
nia o godz. 4.00 rano.POGRZEB Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszł do wieczności:

Śp. Anna Marianna Józefowska, ur. 1914 r., zam. ul. Mickiewicza

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie

Święci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie bł. Czesława, kapłana, w środę –
wspomnienie św. Wawrzyńca z Brindisi, kapłana i doktora Kościoła oraz św. Apolinarego,
biskupa i męczennika, w czwartek – wspomnienie św. Marii Magdaleny, w piątek – Święto
św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy, w sobotę – wspomnienie św. Kingi.

Intencje mszalne
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Ks. Proboszcz

Aby parafia domem była
Wizytujący naszą parafię ks. bp Jan Szko-

doń w środę rano 9 czerwca odprawiał Mszę
Świętą. Zaprosiliśmy na nią wszystkich
czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Od koronacji 16 czerwca 1999 roku w każ-
dą środę odprawiamy rano po mszy świę-
tej o godz. 8.00 i wieczorem: przed mszą
świętą o godz. 18.00 nowennę do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy. Nabożeństwo
to gromadzi rano około 300 uczestników,
a wieczorem do 200. Co tydzień jest prze-
szło 100 kartek do odczytania z podzięko-
waniami i prośbami do Matki Bożej. Co-
dziennie przed ukoronowanym obrazem
Nieustającej Pomocy modlą się wierni
w różnym wieku. Dzięki czczonej ikonie
Matki Bożej nasz kościół tchnie duchem mo-
dlitwy. Obecność Matki stanowi o tym, że
bazylika jest domem. Tam gdzie Matka tam
jest dom. Mówi się o tym, że jak długo żyje
Matka – tak długo jest żywa rodzina, żywy
dom. Dzieci choć już dorosłe chętnie od-
wiedzają swoją matkę. Gdy jej zabraknie –
dom pustoszeje. Nie ma magnesu, któryby
ściągał. Te i tym podobne myśli napełniają
moją głowę i serce, gdy ks. Biskup pod-
czas odprawianej Mszy Św. wizytacyjnej
mówi o roli Matki Najświętszej w życiu
człowieka wierzącego. Podkładem tej ho-
milii jest urywek ewangeliczny mówiący
o Zwiastowaniu.

Wizytacja biskupia ma za cel obserwo-
wać znaki wiary w parafii, a także pomna-
żać ją w sercach wiernych. Wraz z Bisku-
pem zastanawiam się, na ile w naszej para-
fii podejmujemy w pracy duszpasterskiej ten
niezwykły charyzmat: obecność cudowne-
go obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy, a także łaska Chrztu Św. którą otrzymał
w naszym kościele obecny Ojciec Święty

Jan Paweł II. Nasz kościół naznaczony jest
piętnem maryjnym i papieskim. Matka i Oj-
ciec. Jest to charyzmatyczne wezwanie do
tworzenia w pracy duszpasterskiej atmos-
fery domu, ciepła rodzinnego. Zabiegania
o bezpieczeństwo, które wyraża się
w trosce o poszczególnego człowieka, kon-
kretnego parafianina. „Mój dom to moja
twierdza”- podobno takie powiedzenie krą-
ży w Anglii. W tym adagium zawarta jest
myśl o bezpieczeństwie i o dowartościo-
waniu. Jakiż to bardzo ewangeliczny kie-
runek, który staramy się realizować w na-
szej parafii.

Po porannej celebrze mszy św. oraz uka-
zaniu roli Maryi w życiu każdego z nas,
idziemy z ks. Biskupem do Zespołu Szkół
Publicznych, które mieści się przy ul. Sło-
wackiego, dawna 4. Uczy się w Podsta-
wówce i Gimnazjum około 800 uczniów.
Nauczycieli jest niespełna 90. Przy składa-
nej wizycie uczniom i nauczycielom tej
szkoły odnosiło się wrażenie, że panuje tu
atmosfera domu. Szkoła to także dom.
Bezpieczeństwo ucznia i troska o niego.
Przy dużym szacunku do nauczycieli
i wychowawców. Czwarte przykazanie
boskie odgrywa wielką rolę w każdej szko-
le, by ona mogła normalnie funkcjonować.
Bardzo piękny był w tej szkole program
artystyczny w wykonaniu uczniów. Pełna
życzliwości była atmosfera spotkania na-
uczycielstwa z ks. Biskupem. Bogu niech
będą dzięki za wszystkich nauczycieli, któ-
rzy pracują w wadowickich szkołach. Na-
leży się im wdzięczność za wysiłek wło-
żony, by godnie przyjąć Następcę Aposto-
łów w murach szkolnych.

Wielkim przeżyciem dla ks. Biskupa było
nawiedzenie szpitala wadowickiego, który
nosi imię Jana Pawła II. W spotkaniu
z dyrekcją oraz lekarzami wyczuwało się

jak Ci, którzy stoją na straży ludzkiego
zdrowia starają się, by chorzy tego szpi-
tala byli traktowani podmiotowo. Nie jak
rzecz albo przypadek chorobowy, lecz
jako pełny człowiek, który przeżywa cho-
robę. Przechodził ks. Biskup w otoczeniu
lekarzy poszczególne sale chorych. Cho-
roba jest zawsze krzyżem. Człowiek wie-
rzący chce odkrywać tę podstawową
prawdę, że w każdy ludzki krzyż wcho-
dzi Chrystus. Wadowicki szpital wraz
z medycznym personelem, a także inny-
mi służbami stara się w swoich pacjen-
tach budzić nadzieję. W wyleczeniu za-
wsze dużą rolę odgrywa współpraca cho-
rego z doświadczeniem mądrego lekarza.
Szpital zawsze ma coś z sanktuarium
Krzyża Św. Tutaj sprawdzają się na co
dzień te piękne słowa: „Służba zdrowia”.
Błogosławi Ks. Biskup trudną i bardzo od-
powiedzialną pracę lekarzy. Współczuje
licznym zagrożeniom finansowym tyczą-
cym dbałości o zdrowie. Z nadzieją pa-
trzy na powstający nowy oddział szpitala
wadowickiego. Oby on mógł jak najszyb-
ciej zafunkcjonować na naszej ziemi.

Kończy ks. Biskup wizytację wieczor-
ną Mszą Św. w wigilię Bożego Ciała. Ka-
zanie opiera na ostatniej encyklice Papie-

ża o Eucharystii. Kościół funkcjonuje dzięki
żywej łączności z Najświętszym Sakramen-
tem. Parafia jako cząstka Kościoła powinna
się troszczyć o cześć do Najświętszego Sa-
kramentu. Jej zadaniem jest żywa łączność
poszczególnych parafian z Jezusem w Naj-
świętszym Sakramencie.

Poprzez poszczególne zespoły parafialne
wraz z Duszpasterską Radą dziękujemy
ks. Biskupowi Janowi Szkodoniowi za bło-
gosławione dni wizytacji. W podziękowanie
to przepięknie wplotła się delegacja z Roko-
wa. To najdalszy parafialny przyczółek. Do
kościoła mają 5 km. Bardzo chcą, by tam
powstała kaplica. Jest tylko jeden manka-
ment w tym pragnieniu, że jeszcze do koń-
ca nie uświadomili sobie, kto ją ma budo-
wać. Jeśli jest to sprawa Boża to ona doj-
rzeje i zaowocuje, a gdy jest to tylko zamysł
niektórych ludzi to trudności zniechęcą i
szczytne pragnienia przepadną.

„I tak nastał poranek, minął dzień piąty
wizytacji i przyszedł wieczór. I widział Bóg
trud i umęczenie Ks. Biskupa wizytującego,
a także duszpasterzy miejscowych, jak rów-
nież wielkie przywiązanie do Kościoła wielu
parafian wadowickich. I błogosławił Bóg to
zbożne dzieło.”

Poniedziałek - Mi 6, 1-4. 6-8; Mt 12, 38-42
Wtorek - Mi 7, 14-15. 18-20; Mt 12, 46-50
Środa - Jr 1, 1. 4-10; Mt 13, 1-9
Czwartek - Pnp 8, 6-7; J 20, 1.11-18
Piątek - Ga 2, 19-20; J 15, 1-8
Sobota - Jr 7, 1-11; Mt 13, 24-30
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