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L I T U R G I A  S Ł O W A   
W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąw-
szy 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. Gdy-
by zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby 
sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lep-
szej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg 
nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż 
przysposobił im miasto. Przez wiarę Abra-
ham, 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. Pomy-
ślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także 
umarłych, i dlatego odzyskał go, jako podobień-
stwo [śmierci i zmartwychwstania Chrystusa].

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 po-
dejmą jednakowo, i już zaczęli śpiewać hymny 
przodków.

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, które-
go 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, współdzie-
dzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem 
miasta zbudowanego na silnych fundamen-
tach, 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 niezliczo-
ny piasek, który jest nad brzegiem morskim.  

K O M E N T A R Z

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. Sprzedaj-
cie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Spraw-
cie 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 we-
selnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy 
nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, 
których pan zastanie czuwających, gdy na-
dejdzie. 

Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się 
i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc bę-
dzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej 
straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak za-
stanie. 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 mó-
wisz 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 ćwiarto-
wać 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.

Jezus podaje uczniom kolejne wskazów-
ki dotyczące zbawienia. Zwraca uwagę na 
prawdę, że „gdzie jest skarb wasz, tam 
będzie i serce wasze”. W tym stwierdzeniu 
chodzi oczywiście o przedkładanie dobra 
wiecznego nad dobro doczesne. Skarby 
należy gromadzić tam, „gdzie złodziej się 
nie dostaje ani mól nie niszczy”.

Jakiej nagrody możemy oczekiwać za 
takie postępowanie? Odpowiedź odczy-
tujemy w słowach Jezusa o panu, powra-
cającym z uczty weselnej, który znajduje 
swoich służących wypełniających powie-
rzone im zadania.

W czasach ziemskiego życia Jezusa 
niemożliwe było, aby to pan usługiwał swo-
im służącym. Ten obraz stanowi alegorię 
przybliżającą nam rzeczywistość wiecznej 
szczęśliwości. Tak bowiem jak niewyobra-
żalne jest posługiwanie służącym, tak nie-
wyobrażalna jest nagroda w niebie.

Na jeszcze jedną rzecz musimy zwrócić 
uwagę, czytając dzisiejszą Ewangelię: 
nagroda spotyka tych, którzy wypełniają 
swoje obowiązki. Nic wielkiego, zwykłe 
zajęcia, ale wykonywane z rzetelnością  
i oddaniem. Oto odpowiedź na pytanie, co 
należy czynić, aby się zbawić.

ks. dr Waldemar R. Macko
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1. Nabożeństwo różańcowe w intencji piel-
grzymów zostanie odprawione o godz. 
17.00. Następnie będziemy się modlić w in-
tencji zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.

2. Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się dziś, o godz. 16.00.

3. Jak co roku pomagamy najuboższym ro-
dzinom z naszej parafii w przygotowaniu 
ich dzieci do nowego roku szkolnego, dla-
tego dziś i w przyszłą niedzielę prowadzimy 
przed kościołem zbiórkę ofiar na podręczni-
ki, zeszyty i przybory do pisania.

4. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego.

5. W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

- w środę, 14 sierpnia – wspomnienie św. Mak-
symiliana Marii Kolbego, kapłana i męczen-
nika;

- w czwartek, 15 sierpnia – uroczystość Wnie-
bowzięcia NMP;

- w sobotę, 17 sierpnia – wspomnienie św. Jac-
ka, kapłana.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imie-
niny składamy serdeczne życzenia błogo-
sławieństwa Bożego oraz wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym i zawodowym.

6. Porządek Mszy św. w uroczystość Wniebo-
wzięcia NMP jak w każdą niedzielę: o godz. 
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00.  
Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00. Na każ-
dej Eucharystii, po Komunii Świętej, poświę-

cimy kwiaty i owoce z naszych pól, działek  
i ogrodów.

7. W bieżącym miesiącu mamy jeszcze wolne 
intencje mszalne.

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

-  Sławomir Stanisław Borgus, kawaler z pa-
rafii tutejszej, i Natalia Konwińska, panna  
z parafii pw. św. Antoniego Marii Zaccarii w 
Warszawie – zapowiedź I;

-  Nazar Bieliajew, kawaler z parafii pw. św. 
Józefa w Józefosławiu, i Ewa Porębska, 
panna z parafii tutejszej – zapowiedź I.

 Każdy, kto by wiedział o przeszkodach za-
chodzących między narzeczonymi, zobo-
wiązany jest powiadomić kancelarię para-
fialną. Narzeczonych polecamy modlitwie 
parafian.
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Zeskanuj kod QR 
i czytaj „Klimaty”  
w smartfonie lub 
na tablecie.

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

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

- 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

www.fundacja-wilanow.pl

KONTO FUNDACJI:
36 2490 0005 0000 4530 3780 8094
  Alior Bank
  Al. Jerozolimskie 94,
  00-807 Warszawa

Wszystkim ofiarodawcom Serdeczne 
Bóg zapłać!

Fotoreportaże z renowacji publikujemy  
na stronach internetowych.

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ KOŚCIOŁA św.ANNY w Wilanowie

Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się w prawym 
przedsionku świątyni.

Oprócz książek można tu zakupić:
● kalendarze ● świece ●

● okolicznościowe kartki ●
● różańce ● medaliki ●

i inne dewocjonalia.

Księgarenka przyjmuje zamówienia na Katechizm Kościoła Katolickiego oraz na inne książki.

 

od 11.08.2013 do 8.09.2013
Za wszystkich nauczycieli, 

aby umieli przekazywać umi-
łowanie prawdy i wpajać dzie-
ciom i młodzieży autentyczne 
wartości moralne i duchowe.

Zapraszamy wszystkich członków 
oraz tych, którzy chcą dołączyć do 
wspólnoty modlitewnej, na dzisiejsze, 
wakacyjne spotkanie Kół Żywego  
Różańca, które rozpocznie się o godz. 
16.00 w kanonii.


