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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 14, 6

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. 
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej 
jak tylko przeze Mnie.

EWANGELIA 
Łk 13, 22–30

Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie 
i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś 
Go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą 
zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść 
przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam 
wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. 
Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, 
wówczas stojąc na dworze, zaczniecie koła-
tać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam! Lecz 
On wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. 
Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy 
i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych naucza-
łeś. Lecz On rzecze: Powiadam wam, nie 
wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie 
wszyscy dopuszczający się niesprawiedli-
wości! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, 
gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, 
i wszystkich proroków w królestwie Bożym, 
a siebie samych precz wyrzuconych. Przyj-
dą ze wschodu i zachodu, z północy i połu-
dnia i siądą za stołem w królestwie Bożym. 
Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, 
i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 66, 18–21

Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, 
by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą 
i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak 
i wyślę niektórych ocalałych z nich do na-
rodów Tarszisz, Put, Meszek i Rosz, Tubal 
i Jawan, do wysp dalekich, które nie słysza-
ły mojej sławy ani nie widziały mojej chwały. 
Oni ogłoszą chwałę moją wśród narodów. 
Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar 
dla Pana wszystkich waszych braci – na 
koniach, na wozach, w lektykach, na mułach 
i na dromaderach – na moją świętą górę 
w Jeruzalem – mówi Pan – podobnie jak Izra-
elici przynoszą ofi arę z pokarmów w czystych 
naczyniach. Z nich także wezmę sobie niektó-
rych jako kapłanów i lewitów – mówi Pan.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 117, 1–2

Całemu światu głoście Ewangelię
Chwalcie Pana, wszystkie narody, 
wysławiajcie Go wszystkie ludy, 
bo potężna nad wami Jego łaska, 
a wierność Pana trwa na wieki. 

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 12, 5–7.11–13

Zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się 
zwraca do was, jako do synów: Synu mój, nie 
lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, 
gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, 
tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego 
za syna przyjmuje. Trwajcież w karności! Bóg 
obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to 
bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Jeśli 
jesteście bez karania, którego uczestnikami 
stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale 
dziećmi nieprawymi. Zresztą, jeśliśmy cenili 
i szanowali ojców naszych według ciała, mimo 
że nas karcili, czyż nie bardziej winniśmy 
posłuszeństwo Ojcu dusz, a żyć będziemy? 
Tamci karcili nas według swej woli na czas 
znikomych dni. Ten zaś czyni to dla naszego 
dobra, aby nas uczynić uczestnikami swojej 
świętości. Wszelkie karcenie na razie nie wy-
daje się radosne, ale smutne, potem jednak 
przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi 
plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie 
opadłe ręce i osłabłe kolana! Proste czyńcie 
ślady nogami, aby kto chromy, nie zbłądził, ale 
był raczej uzdrowiony.

Kto więc będzie zbawiony? Czy tylko 
nieliczni? Te pytania, choć może nie 
wyrażane na głos, nurtują nasze umysły. 
A w zasadzie chodzi o jedno, najważ-
niejsze pytanie: Czy ja będę zbawiony?

Przez misterium męki, śmierci i zmar-
twychwstania Jezusa zbawienie zostało 
nam dane. Zarazem jednak zostało 
zadane. To znaczy, że Jezus pojednał 
nas ze swoim Ojcem, ale od nas zależy 
czy ten dar przyjmiemy i wykorzystamy 
we właściwy sposób.

Skąd więc tak liczne nasze obawy? 
Być może jesteśmy podobni do tych 
ewangelicznych obserwatorów, którzy 
mówili: „jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na 
ulicach naszych nauczałeś”,  lecz nie potra-
fili, czy raczej nie chcieli, przyjąć nauczania 
Jezusa i według niego postępować.

My, ludzie dwudziestego pierwszego 
wieku, nabyliśmy wiele umiejętności, 
potrafimy czynić nasze życie coraz bardziej 
wygodnym. Wykorzystując wiedzę, w wielu 
dziedzinach podporządkowaliśmy sobie 
naturę. Ale czy nabyliśmy umiejętność 
najważniejszą?

Drzwi Królestwa niebieskiego zostały 
otwarte. Czy pragniemy przez nie wejść? 
Decyzja należy do nas i tylko od nas 
zależy czy wzbudzimy w sobie takie 
pragnienie i zechcemy je zrealizować.

ks. dr Waldemar R. Macko

Sąd Ostateczny (fragment) – tryptyk malarza niderlandzkiego, Hansa Memlinga, stworzony 
między 1467 a 1471 rokiem. Obraz w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku.
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1. W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą: 

Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po nabożeństwie modlić się będzie-
my za zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.

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

2. Jak każdego roku pomagamy najuboższym
rodzinom z naszej parafii w przygotowaniu
ich dzieci do nowego roku szkolnego,
dlatego w następną niedzielę, i niedzielę
4 września przed kościołem, przeprowa-
dzimy zbiórkę ofiar na podręczniki, zeszyty
i przybory do pisania.

„Jezu mój, (...) cieszę się, 
że już o jeden dzień bliżej wieczności, 

a jeżeli pozwolisz, Jezu, jutro się zbudzić, 
rozpocznę nowy hymn ku Twojej chwale.”

(Dzienniczek, 679)

– zapowiedź I;

Adrian Kuboszek, stanu wolnego 
z parafii tutejszej
i Natalia Witkowska, stanu wolnego 
z parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej 
w Wołczynie

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.

3.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.

W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:

– w środę, 24 sierpnia, święto
św. Bartłomieja, Apostoła;

– w poniedziałek, 22 sierpnia, wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny, Królowej;

6.

– w piątek, 26 sierpnia, Uroczystość
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej;

Na tacę z poprzedniej niedzieli przezna-
czonej na potrzeby Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego zebraliśmy 7041 PLN.
Wszystkim ofiarodawcom składamy serde-
czne Bóg zapłać.

7.

– w sobotę, 27 sierpnia, wspomnienie
św. Moniki.

Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się w prawym 
przedsionku świątyni.

4. W dniach 11 i 12 września gościć będziemy
Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Piotra
Jareckiego, który dokona wizytacji kanoni-
cznej naszej parafii. Szczegółowy program
wizytacji zostanie podany w terminie
późniejszym.

5. Uroczysta Msza święta w 333. rocznicę
Wiktorii Wiedeńskiej zostanie odprawiona
w naszym kościele, w poniedziałek,
12 września, o godz. 18.00. Mszy św.
przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja                   
Ks. Biskup Piotr Jarecki. W czasie Mszy św.
modlić się będziemy za naszych parafian
i wszystkich mieszkańców Wilanowa. Zapra-
szamy do licznego udziału w uroczystości.

– zapowiedź I;

Mariusz Jerzy Osiński, kawaler 
z parafii tutejszej
i Katrina Javurkova, panna 
z parafii tutejszej

– zapowiedź I;

Łukasz Sebastian Woźniak, kawaler 
z parafii pw. NMP Matki Miłosierdzia 
w Warszawie
i Natalia Wiśniewska, panna 
z parafii tutejszej

– zapowiedź I.

Tomasz Jerzy Dzioch, kawaler 
z parafii tutejszej
i Iwa Paulina Ciepielewska, panna
z parafii tutejszej

Zapraszamy do naszego kościoła na 
Adorację Najświętszego Sakramentu 

w ciszy 
w najbliższy piątek, 26 sierpnia

od godz. 13.00 do 17.00
oraz od godz. 18.30 do 20.00

"Adoracja 
to mówienie 

sercem 
do Serca"

bp Grzegorz Ryś
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