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Oto słowo Boże

  Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze 
przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast 
radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał 
krzyż, nie bacząc na (jego) hańbę, i zasiadł po 
prawicy tronu Boga. 

Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze 
strony grzeszników taką wielką wycierpiał wro-
gość przeciw sobie, abyście nie ustawali, zła-
mani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż 
do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 10, 27

Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, 
a one idą za Mną.

EWANGELIA 
Łk 12, 49–53

Jezus powiedział do swoich uczniów: Przy-
szedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo 
pragnę, żeby on już zapłonął. 

Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udrę-
ki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przysze-
dłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, 
lecz rozłam. 

Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwo-
jonych w jednym domu: troje stanie przeciw 
dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec prze-
ciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw 
córce, a córka przeciw matce; teściowa prze-
ciw synowej, a synowa przeciw teściowej.

PIERWSZE CZYTANIE 
Jr 38, 4–6.8–10

W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, 
którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu, po-
wiedzieli do króla: Niech umrze ten człowiek, 
bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, 
którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego 
ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Czło-
wiek ten nie szuka przecież pomyślności dla 
tego ludu, lecz nieszczęścia. 

Król Sedecjasz odrzekł: Oto jest w waszych 
rękach! Nie mógł bowiem król nic uczynić 
przeciw nim. 

Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spusz-
czając na linach, do cysterny Malkiasza, 
syna królewskiego, która się znajdowała na 
dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie było 
wody, lecz błoto; zanurzył się więc Jeremiasz 
w błocie. Ebedmelek wyszedł z domu królew-
skiego i rzekł do króla: Panie mój, królu! Źle 
zrobili ci ludzie, tak postępując z prorokiem Je-
remiaszem i wrzucając go do cysterny. Prze-
cież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza 
że nie ma już chleba w mieście. 

Rozkazał król Kuszycie Ebedmelekowi: Weź 
sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij proroka Je-
remiasza z cysterny, zanim umrze.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 40, 2–4.18

REFREN: 
Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą.

Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Wydobył mnie z dołu zagłady, 
z błotnego grzęzawiska,
stopy moje postawił na skale
i umocnił moje kroki.

Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.
Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga,
i zaufają Panu.

Ja zaś jestem ubogi i nędzny,
ale Pan troszczy się o mnie.
Tyś moim wspomożycielem i wybawcą,
Boże mój, nie zwlekaj. 

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 12, 1–4

Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, 
odłożywszy wszelki ciężar, (a przede wszystkim) 
grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy 
wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach.

Ogień, chrzest i pokój to główne 
słowa dzisiejszej Ewangelii. Jeśli nie 
zrozumiemy ich znaczenia to dalsza 
część wypowiedzi Jezusa będzie dla 
nas bulwersująca.

Ogniem rzuconym na ziemię jest 
Duch Święty. W dniu Pięćdziesiątnicy 
na Apostołów stąpiły ogniste języki. Dar 
Ducha Świętego napełnił ich mocą, aby 
głosili światu orędzie miłości i pokoju, 
orędzie zbawienia.

Chrystus przez swoją mękę i śmierć 
na krzyżu pojednał nas z Ojcem. 
Zmartwychwstając przywrócił nam 
życie. Ten jedyny w swoim rodzaju 
chrzest krwi przeprowadza nas 
zjednoczonych w Jezusie ze śmierci do 
życia.

   Pokój Chrystusowy jest inny od tego, 
który daje świat, bo jest darem samego 
Boga. Ten pokój jest wynikiem 
objawionej prawdy. 

Fra Bartolomeo, Jezus i Ewangeliści 
1516, Galleria Palatina (Palazzo Pitti), 

Florencja
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K O M E N T A R Z

 Świat kieruje się własnymi war-
tościami i w imię tzw. poprawności 
bardzo często zapomina lub wręcz 
odrzuca prawdę. Jest ona w wielu 
wypadkach niewygodna w realizacji 
przyziemnych, małostkowych i 
doraźnych celów.

   Zło i dobro nie mogą być pojęciami 
relatywnymi. Dobra należy pragnąć i je 
realizować, zaś złu należy się 
przeciwstawić. Tego od nas wymaga 
nasz Pan i Zbawiciel.
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1.

2.

„O Miłości wiekuista, pragnę, aby Cię poznały 
wszystkie dusze, któreś stworzył. Pragnęłabym 

się stać kapłanem, mówiłabym nieustannie 
o miłosierdziu Twoim duszom grzesznym, 
pogrążonym w rozpaczy. Pragnęłabym być 
misjonarzem i nieść światło wiary w dzikie 
kraje, by duszom dać poznać Ciebie, by dla 

nich wyniszczona umrzeć śmiercią męczeńską, 
jakąś Ty umarł dla mnie i dla nich."

(Dzienniczek, 302)

3.

6.

– w poniedziałek, 15 sierpnia, Uroczystość
Wniebowzięcia NMP. Msze św. z uro-
czystości zostaną odprawione o godz.:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00.
Na każdej Mszy św. po komunii świętej
poświęcimy kwiaty i owoce z naszych
pól, działek i ogrodów;

– w środę, 17 sierpnia, wspomnienie
św. Jacka, kapłana;

– w sobotę, 20 sierpnia, wspomnienie
św. Bernarda, opata i Doktora Kościoła.

„Podziel się swoją ulubioną książką z chorymi" - 
zachęca Caritas Archidiecezji Warszawskiej. 

Chce stworzyć bibliotekę Hospicjum 
Stacjonarnego i Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego.

Czekamy na książki nowe lub używane w 
bardzo dobrym stanie. Można je przynosić na 
portiernię Caritas Archidiecezji Warszawskiej, 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 62.

5. W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:

Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.
Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się dziś o godz. 16.00.
Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego.

4. Zapraszamy do naszego kościoła na
Adorację Najświętszego Sakramentu w 
najbliższy piątek, 19 sierpnia, od godz. 
13.00 do 17.00 oraz od godz. 18.30 do 
20.00.

EFFATY
która mieści się w prawym 
przedsionku świątyni.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.
W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą: 
Roman Jerzy Piętakiewicz, kawaler 
z parafii tutejszej
i Aleksandra Justyna Holc, panna 
z parafii tutejszej
– zapowiedź II;
Grzegorz Julian Błoszyk, kawaler 
z parafii tutejszej
i Aleksandra Maria Dudek, panna z parafii 
pw. św. Józefa w Konstancinie-Jeziorna.
– zapowiedź II.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach 
zachodzących między narzeczonymi zobo-
wiązany jest powiadomić kancelarię para-
fialną. Narzeczonych polecamy modlitwie 
parafian.

od 14.08 do 11.09.2016 r.
Módlmy się, aby Pan dawał młodzieży 
odwagę do mierzenia się z trudnymi 

pytaniami i szukania w Słowie Bożym 
światła na drogi życia.

Zapraszamy do księgarenki parafialnej

Podaruj naszym pacjentom książkę, która była 
dla Ciebie ważna i inspirująca lub po prostu jej 
lektura okazała się znakomitą rozrywką. 
Romans, kryminał, powieść historyczna, tom 
poetycki… każdy z rodzajów i gatunków 
literackich jest mile widziany. Pozostaw ślad – 
książkę opatrz osobistą dedykacją dla naszych 
podopiecznych – wszystkich chorych, którzy 
przez wiele lat będą mogli, tak jak Ty, cieszyć się 
z jej lektury – zachęcają pracownicy hospicjum 
i zakładu leczniczego Caritas. Zapewniają, że 
będą czytać książki swoim podopiecznym.

Zapraszamy do naszego kościoła na 
Adorację Najświętszego Sakramentu 

w ciszy 
w najbliższy piątek, 19 sierpnia

od godz. 13.00 do 17.00
oraz od godz. 18.30 do 19.30
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