
1 Nr 232

Nr 232 / 4 sierpnia 2013
XVIII Niedziela Zwykła

ISSN 2080-0010

L I T U R G I A  S Ł O W A   
go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, 
obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, 
Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we 
wszystkich /jest/ Chrystus.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 5,3

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem  
do nich należy królestwo niebieskie.

EWANGELIA
Łk 12,13-21

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, 
powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze 
mną spadkiem. Lecz On mu odpowiedział: 
Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo 
rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: 
Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, 
bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], ży-
cie jego nie jest zależne od jego mienia. 

I opowiedział im przypowieść: Pewnemu 
zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło 
pole. I rozważał sam w sobie: Co tu począć? 
Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. 
I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, 
a pobuduję większe i tam zgromadzę całe 
zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz 
wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; 
odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg rzekł 
do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają 
twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie 
to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, 
kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bo-
gaty przed Bogiem.

Oto słowo Pańskie.

PIERWSZE CZYTANIE
Koh 1,2;2,21-23

Marność nad marnościami, powiada Kohe-
let, marność nad marnościami - wszystko mar-
ność. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy 
odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, 
a udział swój musi on oddać człowiekowi, który 
nie włożył w nią trudu. To także jest marność  
i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszel-
kiego swego trudu i z pracy ducha swego, 
którą mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie 
dni jego są cierpieniem, a zajęcia jego utra-
pieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna 
spokoju. To także jest marność.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 95,1-2.6-9

REFREN:  
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznosimy okrzyki ku chwale  
Opoki naszego zbawienia,
stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem,  
który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska  
i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”. 

DRUGIE CZYTANIE
Kol 3,1-5.9-11

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali 
z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie 
przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy 
Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, 
co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie 
jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się 
ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem  
z Nim ukażecie się w chwale. 

Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziem-
ne w /waszych/ członkach: rozpuście, nieczy-
stości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo 
ona jest bałwochwalstwem. Nie okłamujcie się 
nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego 
człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli no-
wego, który wciąż się odnawia ku głębszemu 
poznaniu /Boga/, według obrazu Tego, który 

K O M E N T A R Z
Jezus podając przykład człowieka, 

który dzięki obfitości zbiorów niezmier-
nie się wzbogacił, nie krytykuje go za 
stan posiadania, lecz za to, jak chciał 
ten majątek wykorzystać. Taką posta-
wę wprost nazywa chciwością i prze-
ciwstawia ją Królestwu Bożemu.

Zbawienie nie zależy od posiada-
nego majątku, ten bowiem w oczach 
Bożych nie ma wartości. Wartością 
jest czynione przez człowieka dobro,  
a środki materialne mają jedynie po-
móc w jego realizacji.

Prawo spadkowe w Izraelu jasno 
określało sposób podziału ojcowizny 
pomiędzy spadkobierców. Musiało być 
zatem coś nienaturalnego w postawie 
pokrzywdzonego brata, skoro Jezus 
uchylił się od rozstrzygnięcia sporu.

Wypowiedź Jezusa dotycząca chci-
wości miała ukazać słuchającym Go 
zasadniczą prawdę: bogactwo docze-
sne jest niczym wobec bogactwa przed 
Bogiem. To ostatnie jest bowiem nie-
przemijające.

Każdy człowiek zaangażowany  
w rzeczywistość doczesną musi trosz-
czyć się o zapewnienie godziwych wa-
runków życia dla siebie i swoich najbliż-
szych, nad którymi sprawuje opiekę. 
Zawsze jednak musimy pamiętać, by 
dobra materialne nie przysłoniły nam 
Boga i Jego Królestwa.

ks. dr Waldemar R. Macko
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SKOK PRZEZ ROK LITURGICZNY – część III
zadanie: Rozwiąż test:

1. Co rozpoczyna okres wielkanocny?
□ a) Msza św. w noc lub poranek Zmar-

twychwstania Pańskiego
□ b) Msza św. Wieczerzy Pańskiej  

w Wielki Czwartek
□ c) Msza św. w uroczystość Zesłania 

Ducha Świętego
□ d) Msza św. w Niedzielę Palmową 

Męki Pańskiej

2. Uzupełnij: 
 Okres wielkanocny trwa (I.) …… dni  

i kończy się (II.) ……  
□ a) I. 50, II. świętem Wniebowstąpienia 

Pańskiego
□ b) I. 40, II. uroczystością Zesłania Du-

cha Świętego
□ c) I. 8, II. Niedzielą Miłosierdzia Boże-

go
□ d) I. 50, II. uroczystością Zesłania Du-

cha Świętego

3. Określ prawdziwość poniższych 
zdań:

I. Niedziela Miłosierdzia Bożego przypa-
da w II Niedzielę Wielkanocną.

II. Niedziela Miłosierdzia Bożego zwana 
jest również „białą niedzielą”.

□ a) P/P    
□ b) F/F               
□ c) P/F  
□ d) F/P

4. Jaki kolor szat liturgicznych obowią-
zuje w okresie wielkanocnym?

□ a) czerwony
□ b) fioletowy
□ c) biały
□ d) zielony
 
5. Uzupełnij: (I.) …… to świeca, która 

symbolizuje Zmartwychwstałego 
Pana Jezusa. Widnieje na niej krzyż 
i pięć ziaren upamiętniających pięć 
(II.) …… Chrystusa. Zapala się ją 
podczas (III.) …… .

□ a) I. Roratka, II. ran, III. chrztów i po-
grzebów

□ b) I. Lampion, II. ran, III. ślubów i po-
grzebów

□ c) I. Paschał, II. ran, III. chrztów i po-
grzebów

□ d) I. Paschał, II. ran, III. ślubów i po-
grzebów

6. Uzupełnij: 3 maja obchodzimy  
(I.) …… (II.) ……, która przypada za-
wsze w okresie (III.) …… roku litur-
gicznego.

□ a) I. święto, II. NMP Królowej Polski, III. 
wielkanocnym

□ b) I. uroczystość, II. NMP Królowej Pol-
ski, III. zwykłym

□ c) I. uroczystość, II. NMP Królowej Pol-
ski, III. wielkanocnym

□ d) I. wspomnienie, II. NMP Fatimskiej, 
III. wielkanocnym

     

7. Kiedy obchodzimy święto Nawie-
dzenia NMP?

□ a) 31 maja
□ b) 13 maja
□ c) 24 maja
□ d) 3 maja

8. Podczas nabożeństwa majowego 
śpiewamy litanię:

□ a) do Najświętszego Serca Pana Jezusa
□ b) do św. Józefa
□ c) do Najświętszego Imienia Jezusa
□ d) Loretańską.

9. Określ prawdziwość poniższych 
zdań (P/F):

I. Czerwiec poświęcony jest szczególnie 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

II. Uroczystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa obchodzimy w sobotę 
po uroczystości Najświętszego Ciała 
i Krwi Pana Jezusa.

III. Uroczystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa obchodzimy kolejnego 
dnia po zakończeniu oktawy Bożego 
Ciała.

□ a) F/F/F        
□ b) P/P/P          
□ c) P/F/P  
□ d) P/F/F
 
10. Uzupełnij: Uroczystość Zesłania 

Ducha Świętego, inaczej (I.) …… 
lub (II.) ……, obchodzimy (III.) …… 
dni po uroczystości Zmartwych-
wstania Pańskiego. Tego dnia obo-
wiązuje (IV.) …… kolor szat litur-
gicznych. 

□ a) I. Zielone Świątki, II. Dzień Pięćdzie-
siątnicy, III. 50, IV. czerwony

□ b) I. Zielone Świątki, II. Zaduszki,  
III. 50, IV. biały

□ c) I. Święto Dziękczynienia, II. Dzień 
Pięćdziesiątnicy, III. 50, IV. biały

□ d) I. Zaduszki, II. Święto Dziękczynie-
nia, III. 50, IV. zielony

11. Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa obchodzimy:

□ a) w czwartek następujący po uroczy-
stości Zesłania Ducha Świętego

□ b) we wtorek następujący po uroczy-
stości Trójcy Przenajświętszej

□ c) w czwartek następujący po uroczy-
stości Trójcy Przenajświętszej

□ d) we wtorek następujący po uroczy-
stości Zesłania Ducha Świętego

12. Święto Jezusa Chrystusa Najwyż-
szego i Wiecznego Kapłana przy-
pada w:

□ a) czwartek po uroczystości Zesłania 
Ducha Świętego

□ b) środę po uroczystości Zesłania Du-
cha Świętego

□ c) ostatni wtorek maja
□ d) czwartek po uroczystości Trójcy 

Przenajświętszej.

Światowe  
Dni Młodzieży  
w Krakowie

Kraków cieszy się z zapowiedzia-
nych na 2016 rok Światowych Dni Mło-
dzieży w stolicy Małopolski. Kard. Ka-
zimierz Nycz komentując wiadomość 
o tym, że kolejne spotkanie młodych 
odbędzie się pod Wawelem, określił 
ten wybór jako „wielki dar i wielkie 
wyróżnienie dla Polski”. Zauważył po-
nadto, że w 2016 r. minie 25 lat od VI 
Światowych Dni Młodzieży w Często-
chowie.

Metropolita warszawski podkreślił, że  
w ŚDM w Krakowie powinna uczestniczyć 
duża liczba młodych ze Wschodu. 

Zapowiedział, że już podczas sierpnio-
wego spotkania biskupów na Jasnej Gó-
rze, w ramach obrad Rady Stałej Episko-
patu Polski i biskupów diecezjalnych, bę-
dzie mowa o przygotowaniach do krakow-
skiego wydarzenia. Być może już wtedy 
rozdzielone zostaną pewne zadania.  
W opinii kard. Nycza, wszystkie diecezje 
włączą się w organizację tego przedsię-
wzięcia. Jednym z głównych zamierzeń 
będzie m.in. wyznaczenie punktów pro-
wadzenia katechez w kilku diecezjach, 
albowiem – jak zauważył metropolita – 
nawet diecezja Rio de Janeiro nie potrafi-
ła tego sama przeprowadzić, zarówno ze 
względów logistycznych, jak i z braku wy-
starczającej liczby odpowiednich ku temu 
miejsc.

Wilanów  
Jazz All Stars 

4 sierpnia, o godz. 19.00, na dzie-
dzińcu Muzeum Plakatu w Wilanowie 
wystąpi japońska wokalistka – Akiko, 
której towarzyszyć będzie Marcin Olak 
Trio.

Wstęp na koncert jest bezpłatny, liczba 
miejsc ograniczona.

Opracowała Anna Biesiekierska

W czasie wakacji  
pamiętaj o udziale 
w niedzielnej Eucharystii  
i codziennej modlitwie.
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1. Dziś przypada I niedziela miesiąca.
 Nabożeństwo adoracyjne zostanie odpra-

wione o godz. 17.00. Następnie będziemy 
się modlić w intencji zmarłych polecanych 
w wypominkach rocznych.

2. We wtorek, 6 sierpnia, w święto Przemie-
nienia Pańskiego, zostanie odprawiona na 
cmentarzu Msza św. za zmarłych z naszych 
rodzin. Rozpoczniemy ją o godz. 19.00.

 Miłosierdziu Bożemu, w sposób szczegól-
ny, polecać będziemy tych, którzy opuścili 
nas w ostatnim czasie.

 Zmarłych, w intencji których będziemy się 
modlić, prosimy zgłaszać w zakrystii lub 
bezpośrednio przed nabożeństwem.

 Procesja na cmentarz wyruszy z naszego 
kościoła po Mszy św. o godz. 18.00.

3. Co roku pomagamy najuboższym rodzi-
nom z naszej parafii w przygotowaniu ich 
dzieci do nowego roku szkolnego, dlatego 
w następną niedzielę, 11 sierpnia, przepro-
wadzimy przed kościołem zbiórkę ofiar na 
podręczniki, zeszyty i przybory do pisania.

4. W przyszłą niedzielę taca przeznaczona 
będzie na potrzeby Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego.

5. W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

- we wtorek, 6 sierpnia – święto Przemienienia 
Pańskiego;

- w czwartek, 8 sierpnia – wspomnienie św. Do-
minika, kapłana;

- w piątek, 9 sierpnia – święto św. Teresy Be-
nedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy;

- w sobotę, 10 sierpnia – święto św. Wawrzyń-
ca, diakona i męczennika.

 Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy serdeczne życzenia bło-
gosławieństwa Bożego oraz wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym i zawodowym.

6. W najbliższym czasie sakramentalny zwią-
zek małżeński zawrą:

- Piotr Ryszard Wosiński, kawaler z parafii tu-
tejszej, i Marlena Gontarek, panna z parafii 

pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty  
w Warszawie – zapowiedź II.

 Każdy, kto by wiedział o przeszkodach za-
chodzących między narzeczonymi, zobo-
wiązany jest powiadomić kancelarię para-
fialną. Narzeczonych polecamy modlitwie 
parafian.

7. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych  
w ostatnim miesiącu naszych parafian:

- śp. Adama Gila,
- śp. Teresę Ewę Puławską,
- śp. Kazimierza Ireneusza Sęka,
- śp. Krzysztofa Wiktora Adamczyka.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a świa-
tłość wiekuista niechaj im świeci. Niech od-
poczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

- Wydawca 
Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(telefon czynny w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00

Kredyt Bank SA Filia nr 2 w Warszawie
- V O/Warszawa,
ul. Kosiarzy 37, 02-953 Warszawa
Nr rachunku:
62 1500 1272 1212 7002 4425 0000
internet: www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl 
e-mail Redakcji: klimaty@parafiawilanow.pl

 

od 9.06.2013 do 11.08.2013
Aby wierzący potrafili  

rozpoznawać w Eucharystii  
żywą obecność Chrystusa,  

który im towarzyszy  
w życiu codziennym.

Zapraszamy na strony internetowe Parafii pw. św. Anny

www.parafiawilanow.pl

Zeskanuj kod QR 
i czytaj „Klimaty”  
w smartfonie lub 
na tablecie.

Zarówno nasza parafia, 
jak i Fundacja Ecclesia 
Villanovensis są także 
obecne na Facebooku.
www. facebook.com/parafia.wilanow


