Nr 387 / 7 sierpnia 2016 ISSN 2080-0010
XIX Niedziela Zwykła

L I T U R G I A

PIERWSZE CZYTANIE
Mdr 18, 6–9

Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej
naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc
niechybnie, jakim przysięgom zawierzyli.
I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych,
a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś
przeciwników, tym uwielbiłeś nas, powołanych.
Pobożni synowie dobrych składali w ukryciu
ofiary i ustanowili zgodnie Boskie prawo, że
te same dobra i niebezpieczeństwa święci podejmą jednakowo, i już zaczęli śpiewać hymny
przodków.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 33, 1.12.18–20.22

REFREN:
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana
Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały.
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza oczekuje Pana.
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 11, 1–2.8–13

Wiara jest poręką tych dóbr, których się
spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości,
których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie
otrzymali świadectwo. Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania
Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć
w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd
idzie. Przez wiarę przywędrował do Ziemi
Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami
mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem
miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest
sam Bóg. Przez wiarę także i sama Sara, mimo
podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia.
Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który
udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego,
i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo
tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim.
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W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na
to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za
gości i pielgrzymów na tej ziemi. Ci bowiem, co
tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby
sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg
nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż
przysposobił im miasto. Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka,
i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który
otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było:
Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także
umarłych, i dlatego odzyskał go, jako podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Oto słowo Boże

KOMENTARZ
Po przeczytaniu tego fragmentu można
mieć mieszane uczucia. Pierwsza część
napawa nas radością i nadzieją. Dla nas
jest przygotowane Królestwo Niebieskie!
Jesteśmy do niego zaproszeni! Jednak
druga część, która jest odpowiedzią na
zadane przez Piotra pytanie, nie jest już tak
optymistyczna. Ten bowiem, kto nie potrafi
zarządzać powierzonym mu dobrem,
poniesie karę. To musi budzić niepokój.
Jezus tylko pozornie nie odpowiada na
pytanie Piotra. Kiedy bowiem zagłębimy się
w treść Jego wypowiedzi, poznajemy że
całe przesłanie dotyczy każdego z nas.
To każdy z nas jest wspomnianym
rządcą. Tylko co nam zostało powierzone?
Przecież każdy człowiek w różnym stopniu
odpowiedzialny jest za wiele rzeczy.
Jednak żadna z dziedzin, w które jesteśmy zaangażowani, nie może przesłonić tej
najważniejszej – odpowiedzialności za
nasze życie. To ono jest darem złożonym
w nasze ręce.
Gdzie jest mój skarb? Czego pragnie
moje serce? Gdzie i jakie jest moje
królestwo?
ks. dr Waldemar R. Macko

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 24, 42a.14

Czuwajcie i bądźcie gotowi,
bo w chwili, której się nie domyślacie,
Syn Człowieczy przyjdzie.

EWANGELIA
Łk 12, 32–48

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie
bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się
Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb
niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się
nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest
skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech
będą przepasane biodra wasze i zapalone
pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi,
oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy
nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy,
których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie.
Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się
i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej
straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz
wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść,
nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której
się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?
Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą
wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi
nad swoją służbą, żeby na czas wydzielił jej
żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan
powróciwszy, zastanie przy tej czynności.
Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad
całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów
powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z
powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy
tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan
tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i
o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.
Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie
przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą,
otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna
jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma
małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele
wymagać się będzie; a komu wiele zlecono,
tym więcej od niego żądać będą.
Oto słowo Pańskie
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
XIX Niedziela Zwykła – 7 sierpnia 2016 r.
1. Dziś przypada I niedziela miesiąca.
Nabożeństwo adoracyjne o godz. 17.00,
a następnie procesja eucharystyczna wokół
świątyni. Prosimy ministrantów, bielanki,
asystę kościelną i wszystkie wspólnoty
parafialne o udział w procesji. Po procesji
modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.
2. Początek sierpnia to czas pielgrzymek. Od
piątku, 5 sierpnia naszą duchową łączność
z pielgrzymami wyrażamy odmawiając
różaniec przez cały czas trwania pielgrzymki. Modlitwę różańcową odmawiamy
codziennie, w dni powszednie po Mszy św.
o godz. 17.00, chodząc wokół kościoła.
3. Zapraszamy do naszego kościoła na
Adorację
Najświętszego
Sakramentu
w najbliższy piątek, 12 sierpnia, od godz.
13.00 do 17.00 oraz od godz. 18.30 do 20.00.

„(...) Pragnę, żeby jeden dzień lub przynajmniej
jedna niedziela była poświęcona
dla uczczenia Mnie w szczególny sposób
pod imieniem Ojca całej ludzkości.
4. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona
będzie na potrzeby Katolickiego Uniwersy- (...) Jeżeli pragniecie oddać Mi tę szczególną cześć
tetu Lubelskiego.
w niedzielę, wybieram pierwszą niedzielę
sierpnia;
jeżeli w dzień powszedni, chciałbym,
5. W tym tygodniu przypadają następujące
aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca."
święta liturgiczne:

– w poniedziałek, 8 sierpnia, wspomnienie
św. Dominika, kapłana;
– we wtorek, 9 sierpnia, święto
św. Teresy Benedykty od Krzyża,
dziewicy i męczennicy, Patronki Europy;
– w środę, 10 sierpnia, wspomnienie
św. Wawrzyńca diakona i męczennika;
– w czwartek, 11 sierpnia, wspomnienie
św. Klary, dziewicy.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym i zawodowym.
W najbliższym czasie sakramentalny
6.
„(...) O miłosierny Boże, który nie pogardzasz
związek małżeński zawrą:
nami, ale ustawicznie obsypujesz nas swymi
łaskami, czynisz nas sposobnymi do królestwa
Roman Jerzy Piętakiewicz, kawaler
swego i w dobroci swojej zapełniasz ludźmi
z parafii tutejszej
miejsca, które opuścili niewdzięczni aniołowie.
i Aleksandra Justyna Holc, panna
O Boże wielkiego miłosierdzia, któryś odwrócił
z parafii tutejszej
wzrok swój święty od aniołów zbuntowanych,
– zapowiedź I.
a zwrócił ku człowiekowi skruszonemu (10),
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach
niech będzie cześć i chwała niezgłębionemu
zachodzących między narzeczonymi zobomiłosierdziu Twemu, o Boże, który nie
wiązany jest powiadomić kancelarię paragardzisz sercem uniżonym."
fialną. Narzeczonych polecamy modlitwie
(Dzienniczek, 1339) parafian.

od 10.07 do 14.08.2016 r.
Módlmy się o szczęśliwy powrót
wszystkich podróżujących
w okresie wakacji.
Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY

która mieści się w prawym
przedsionku świątyni.

„(...) Nie wierzcie, że jestem owym strasznym
starcem, którego ludzie przedstawiają na swoich
obrazach i w swoich książkach! Nie, nie, nie jestem
ani ‘młodszy’ ani ‘starszy’ od Mojego Syna i Mego
Ducha Świętego! Dlatego też chciałbym, aby
wszyscy – od dziecka do starca – wzywali Mnie
poufałym imieniem Ojca i Przyjaciela. Jestem
bowiem zawsze z wami, czynię się podobnym do
was, żeby was upodobnić do Mnie. Chciałbym
zamieszkać na stałe w każdej rodzinie jak w swoim
królestwie, aby każdy mógł powiedzieć z całą
pewnością: “Mamy Ojca, który jest nieskończenie
dobry, ogromnie bogaty i niezwykle miłosierny.
Myśli o nas i jest blisko nas, patrzy na nas, sam nas
wspiera i da nam wszystko, czego nam brak, jeżeli
Go poprosimy. Wszystkie Jego bogactwa są nasze:
będziemy mieć wszystko, czego potrzebujemy.”
Jestem tu właśnie dlatego, byście Mnie prosili o to,
czego potrzebujecie: “Proście, a otrzymacie”.
W Mojej Ojcowskiej dobroci dam wam wszystko,
aby każdy mógł uważać Mnie za prawdziwego
Ojca, żyjącego – jak jest naprawdę – wśród swoich."
(Imprimatur: Petrus Canisius van Lierde
Vic. Generalis e Vic. Civitatis Vaticanae, Rzym, 13 marca 1989)
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