
Słowo na Niedzielę
Życiodajny Siewca

Jezus często nauczał w formie przypowieści, żywych i barwnych opowiadań i porów-
nań. Używał obrazów zaczerpniętych z życia współczesnych Mu ludzi. Za pomocą tego, co 
było im znane, z czym na co dzień mieli do czynienia, ukazywał i wyjaśniał im sprawy „nie 
z tego świata”, sprawy Boże. 

Obraz Siewcy wyłaniający się z Chrystusowego przepowiadania jest tak prosty, że bez 
trudu można uchwycić jego sens. Ziarnem jest słowo Boże. Słowo o prawdzie, o życiu, o do-
bru i o miłości. Słowo pocieszenia, napomnienia, obietnicy i nadziei. A za każdym z tych słów 
stoi Siewca. Można Go odnaleźć w każdym Jego słowie. On nigdy nie odwołuje swoich słów, 
do każdego się przyznaje i za każde bierze odpowiedzialność. 

Porównanie ludzkiego słowa do ziarna budzi wiele ciekawych i inspirujących skoja-
rzeń. Słowo, jak ziarno, jest niewielkie i niepozorne, ale zawiera w sobie zaskakujący poten-
cjał życia i wzrostu. 

Siewca wyszedł siać… Ten Siewca sieje wielkodusznie, wręcz rozrzutnie i wbrew 
wszelkiemu rolniczemu rozsądkowi. Ziarno rzuca wszędzie, nie tylko na przygotowaną zie-
mię uprawną, ale także na drogę, między ciernie i na kamienie. Taki zasiew bardzo szybko 
tam ginie i nie ma najmniejszych szans na wydanie choćby najmizerniejszego plonu. Zo-
staje zmarnowany: podeptany przez ludzi, wydziobany przez ptaki, zagłuszony przez ciernie 
i chwasty, usycha bez możliwości zakorzenienia. 

Jezus jako Siewca prawdy o Bogu i Jego miłości do każdego człowieka był rozrzutny 
w dosłownym tego słowa znaczeniu. Siał, nie zważając zbytnio na to, gdzie padnie Jego za-
siew, a jedyną Jego troską było, aby jak najwięcej ludzi usłyszało, zobaczyło i doświadczyło 
Boga w Jego słowach i czynach. I dlatego przemawiał w synagogach, będąc gościem u ludzi, 
a gdy tych były tłumy nauczał z łodzi albo na zboczu góry, aby każdy mógł Go usłyszeć. 
Dlatego był tak blisko tych, których uważano za grzeszników, ale nie uciekał też przed uczo-
nymi w prawie i faryzeuszami, którzy nieustannie wystawiali Go na próbę. Ten hojny Siewca 
nie zrażał się fiaskiem swoich wysiłków. Wiemy, jak ostatecznie Go przyjęto: jedni chcieli 
obwołać Go królem, ale inni Nim wzgardzili i przeznaczyli Mu krzyż. Tylko nieliczni okazali 
się dobrą i przyjazną glebą. I właśnie oni, którzy – podobnie jak Szymon Piotr – stwierdzili: 
Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego (J 6,68), wydali plon stokrotny. 
A słowo, które sami przyjęli, zanieśli do innych ludzi.

Od chwili chrztu jesteśmy włączeni we wspólnotę Kościoła. I chociaż gleba naszych 
serc niejednokrotnie pozostawia wiele do życzenia, Bóg wciąż sieje ziarno swego słowa. 
I  ciągle czeka, aż zaczniemy żyć według Jego nakazów. Stąd jak najszybciej wypleńmy 
chwasty grzechów i pozwólmy, by Boże słowo zapuściło w nas korzenie. Nie zagłuszajmy go 
troskami zwykłej codzienności. Dopuśćmy do działania Chrystusa Eucharystycznego, który 
pomoże nam przetrwać wszelkie niedogodności i pokonać nawet największe przeciwności.  
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Serock nigdy nie należał do miast 
szczególnie znaczących na północnym Ma-
zowszu. Nie był ośrodkiem władzy książę-
cej ani królewskiej, nie powstał tutaj żaden 
klasztor męski ani żeński, nie istniał też stra-
tegiczny węzeł komunikacyjny. Jako skrom-
na osada handlowa przy trakcie handlowo
-wojennym z Warszawy do Prus pozostawał 
bardziej w  cieniu sąsiedniego Pułtuska – 
miasta biskupiego, które mając w swoich 
murach okazałą kolegiatę, seminarium du-
chowne oraz konwent jezuitów współtwo-
rzyło razem z Płockiem środowisko kultu-
ralne rozległej diecezji płockiej. Niemniej 
jednak w Serocku powstał kościół, który 
jest zaliczany do jednego z cenniejszych za-
bytków późnogotyckich w regionie.

Gród w Serocku istniał już w XI 
w., a jego świadectwem jest zachowane do 
dziś grodzisko Barbarka, usytuowane na 
wysokiej skarpie nad Narwią. Pierwsza pi-
semna wzmianka o osadzie pochodzi z tzw. 
falsyfikatu mogileńskiego, antydatowanego 
na 1065 r. (w rzeczywistości powstał ok. 
100 lat później), w którym wyszczególniono 
nadania i dochody opactwa benedyktynów 
w Mogilnie. Znaczenie regionu wzrosło 
w ciągu XV w., gdy Serock wraz z innymi 
osadami północno-wschodniego Mazowsza, 
m. in. Zegrzem, Różanem, Zakroczymiem 
i Ostrołęką otrzymał prawa miejskie. Loka-
cja miasta na prawie chełmińskim wpłynęła 
na zachowany do dziś układ urbanistyczny 
miasta z czworobocznym rynkiem - miej-
scem odbywania targów, ratuszem i ulicami 
krzyżującymi się pod kątem prostym. Pod 
względem gospodarczym dało się zauważyć 
powiązania miasta z Warszawą za sprawą 
niedużej odległości dzielącej obydwa ośrod-
ki (40 km). Około 1525 r. z inicjatywy książąt 
Janusza III i Stanisława oraz plebana seroc-
kiego i kanonika warszawskiego Wojciecha 

z Popielżyna rozpoczęto budowę nowego 
kościoła parafialnego, który dedykowano 
św. Wojciechowi (później zmieniono tytuł 
na Zwiastowanie NMP). Świątynia stanęła 
w malowniczym miejscu, na szczycie skar-
py wznoszącej się naprzeciw ujścia Bugu do 
Narwi i zastąpiła poprzedni kościół drew-
niany. Ze względu na topografię miejsca ko-
ściół miał charakter warowny, co widać na 
przykładzie masywnej kubatury budynku 
oraz okalającego go muru. W narożnikach 
kościoła widoczne są cylindryczne szkarpy 
przypominające baszty, które wzmacniają 
ściany i zabezpieczają je przed osuwaniem 
się.

Gotycka bryła budowli była w kolej-
nych stuleciach tylko nieznacznie prze-
kształcana, dzięki czemu zachowała swój 
oryginalny, późnogotycki charakter. 
W XVIII w. wyposażono kościół w trzy ba-
rokowe ołtarze: główny z obrazem Zwiasto-
wania NMP i boczne (św. Anny - patronki 
parafii i św. Barbary). Harmonijny komplet 
z ołtarzami tworzą ambona i chrzcielnica. 
Kościół serocki szczęśliwie uniknął wstrzą-
sów, jakie stały się udziałem miasta w cza-
sie licznych wojen i przemarszów wojsk. 
Być może dlatego, że aż do XIX w. był jed-
ną z nielicznych (jeśli nie jedyną) budowli 
murowanych w mieście. Niemal wszystkie 
budynki w Serocku, podobnie jak w innych 
miasteczkach mazowieckich, reprezentowa-
ły w tamtym czasie zabudowę drewnianą. 
Parafia serocka nigdy nie zmieniła przyna-
leżności diecezjalnej i od początku istnienia 
należy do diecezji płockiej. Jest też siedzibą 
rozległego dekanatu serockiego, rozciąga-
jącego się od Woli Kiełpińskiej k. Zegrza 
aż do Zator pod Pułtuskiem. Znikome dane 
na temat dziejów kościelnych miasta nie 
pozwalają rozstrzygnąć, czy parafia wydała 
na świat bardziej znaczących przedstawicieli 

Poznajemy kościoły Mazowsza cz. III
Na łamach „Koła Niedzieli” kontynuujemy cykl krótkich artykułów, których zamia-
rem jest przypominanie i popularyzowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego 
Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem najstarszych kościołów, będących nie 
tylko przestrzenią spotkania człowieka z Bogiem, ale również miejscem twórczej 

pracy wielu pokoleń mieszkańców regionu.

Kościół pw. Zwiastowania NMP w Serocku 



duchowieństwa diecezjalnego lub zakonne-
go. Natomiast spośród duchownych pracu-
jących tutaj wypada zauważyć ks. Francisz-
ka Kuligowskiego, uczestnika powstania 
warszawskiego i dobrodzieja biblioteki se-
minaryjnej w Płocku, który w pamięci pa-
rafian serockich zapisał się jako odnowiciel 
kościoła. Spośród świeckich osobistości 
związanych z Serockiem zauważa się poetę 
Włodzimierza Wolskiego (ur. w 1824 r.) - 
twórcę libretta do opery Halka Stanisława 
Moniuszki oraz dramaturga Jerzego Sza-
niawskiego, który mieszkał w nieistnieją-
cym już dworku w Zegrzynku.

Podstawa źródłowa: O. Kolberg, Ma-
zowsze. Cz. 4. Kraków 1888; L. Herz, Ma-
zowsze. Warszawa 2000; H. Samsonowicz, 
Gospodarka i społeczeństwo. W: Dzieje 
Mazowsza. T. 1. Red. Tenże. Pułtusk 2006, s. 
342-392; M. M. Grzybowski, [biogram ks. F. 
Kuligowskiego]. W: Dzieje parafii i kościo-
ła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej 
w Myszyńcu. Red. M. Przytocka. Ostrołęka 
2009, s. 287-290.
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Będzie się działo na Kole
PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

16 lipca 2017 r.

1. Nieszpory dziś o godz. 1815.
2. W lipcu i sierpniu nie będzie Mszy św. w dni powszednie rano o godz. 700 oraz w piątki 

o godz. 1500.
3. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując de-

klarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach modlitwy 
adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem wdzięczno-
ści i dziękczynienia za Jubileusz 30.lecia wieczystej, całodobowej adoracji Najświętszego 
Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane deklaracje można przynosić do zakrystii, bądź 
pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

4. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Osoby zainteresowane zapraszamy do 
zakrystii.

5. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” rozprowadzają dziś 
ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na druk koloro-
wej wkładki i fundusz ministrancki.

b Parafia św. Józefa 
Oblubieńca NMP na Kole

ul. Deotymy 41
01-441 Warszawa

Msze święte w Niedziele i święta 
630, 800, 900, 1015, 1130, 1300, 1900

Msze święte w dni powszednie 
630, 700, 800, 1800, 1900, piątki 1500

Kancelaria parafialna 
wtorki, środy, czwartki 1500 - 1730 

soboty 1000 - 1200

tel. 22 877 57 90

Strona internetowa parafii www.swjozef.pl

Konto bankowe parafii PKO S.A. 
48 1240 2034 1111 0010 0180 5221

Redaguje zespół duszpasterski 
pod kierunkiem ks. Proboszcza.

Kontakt z redakcją:
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