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Niedziela 11 sierpnia 2019 r. 
XIX Niedziela zwykła rok C 

  Pierwsze czytanie                                                                       Mdr 18, 6-9                                                                                    
  Czytanie z Księgi Mądrości 

  Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim 

przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym 

bowiem pokarałeś przeciwników, tym wsławiłeś nas, powołanych. Pobożni potomkowie dobrych 

składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie Boskie prawo, że jednakowo te same dobra i 

niebezpieczeństwa podejmą święci, i już zaczęli śpiewać hymny przodków.             

                                                                                                                            Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                            

Drugie czytanie                                                                              Hbr 11, 1-2. 8-19        

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków                                                                                                         

   Bracia: Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, 

których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo. Dzięki wierze ten, którego 

nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. 

Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze 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. Dzięki wierze 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 na niebie, jak 

niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy 

tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i witali, uznawszy siebie za obcych i gości na 
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tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, wykazują, 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 być nazywanym ich Bogiem, gdyż przysposobił im miasto. 

Dzięki wierze 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 jest wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał 

go, na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże. 

      Aklamacja                                                                                                                     Mt 24, 42a. 44                                                                                                                                                                                          

 Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. 

 

                                                                                                                                             

     

 Ewangelia                                                                                                                   Łk 12, 32-48 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

 

   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 przyjść 

ma złodziej, 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 rozdawał jej żywność we 

właściwej porze? 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 sercu: Mój pan się ociąga 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; surowo 

go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic 

nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał 

jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele 

wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą".  

 

                                                                                                                    Oto Słowo Pańskie.                                                                                

 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
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Rozważanie 

W Ewangelii o swoim ostatecznym przyjściu (Łk 12, 35-40) Jezus pokazuje z 

całą jasnością wybór, przed którym stoimy: albo nasze życie doczesne będzie 

czuwaniem sług oczekujących nadchodzącego Pana, a wtedy nasza śmierć 

będzie spotkaniem z Oblubieńcem, który zabierze nas na wieczne wesele (w. 

35-38), albo też będziemy żyć, lekceważąc zapowiedź Jego przyjścia, i 

szukając tylko „szczęścia, zdrówka i pieniędzy”, a wówczas śmierć przyjdzie 

niespodziewanie i okradnie nas z tego wszystkiego; będziemy umierać samotni 

i odarci z nadziei (w. 39). Od nas samych zależy, czy będziemy czekać na 

koniec naszego życia jak właściciel domu na nocnego złodzieja, i jak skazaniec 

na wykonanie wyroku, czy też jak panna młoda na swoje wesele. Trzeba 

przyznać, że horyzont, jaki mamy przed oczyma, wpływa decydująco na 

sposób, w jaki przeżywamy nasze dni na tej ziemi. Jezus chce, żebyśmy byli 

szczęśliwi teraz i w wieczności, i powtarza to dwa razy w swojej krótkiej 

mowie do uczniów. I daje nam w paru zdaniach prostą receptę, jak to szczęście 

osiągnąć. Przede wszystkim jest ono ściśle związane z Jego przyjściem, co 

podkreśla w każdym zdaniu tej perykopy. Oczekiwanie ostatecznego spotkania 

z Panem nie jest żadną alienacją, ucieczką od codziennych problemów w 

religijne marzenia. Wręcz przeciwnie, ono sprawia, że w każdym dniu i każdej 

godzinie, możemy być ludźmi szczęśliwymi i wolnymi od strachu przed 

śmiercią. Drugi istotny element to służba: będziemy szczęśliwi jako słudzy (w. 

37), którzy żyją nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i 

zmartwychwstał (IV Modlitwa euchar.). Służba ta ma bardzo konkretny 

wymiar: z jednej strony wsłuchiwać się kochającym sercem w słowo Jezusa, 

jak Maria z Betanii, a z drugiej – głodnych nakarmić, spragnionych napoić, 

chorych nawiedzać, smutnych pocieszać, czyli spełniać posługę Marty wobec 

ubogich, którzy są dla nas Chrystusem żyjącym dzisiaj obok nas (por. Łk 

10,39-40; Mt 25,31-40). Postawa sługi to nic innego jak naśladowanie samego 

Jezusa, który przepasał się i umył nam nogi, i który takim okaże się wobec nas, 

gdy przyjdzie w chwale (Łk 12,37). Owo naśladowanie nie jest oczywiście 

rzeczą łatwą: trzeba mieć biodra przepasane, to znaczy, być gotowym do drogi, 

do pracy i walki. Paschalna droga, którą trzeba podjąć, to codzienne 

wychodzenie z niewoli egoizmu i lęku o siebie ku wolności polegającej na 

miłowaniu drugich (por. Wj 12,11). Praca to pełnienie woli Bożej (Mt 7,21), a 

walka – to ciągłe branie w niewolę własnej natury, skorej bardziej do złego niż 

dobrego (1 Kor 9,26-27). Pomocą nam jest Jezus, karmiący nas sobą w 

Eucharystii, a owocem takiego sposobu życia będzie nasze szczęście, 

widoczne dla innych, jaśniejące jak pochodnia, wskazujące na Chrystusa – 

Światłość naszych serc.  

Jaki będzie nasz „eschaton” – ostateczny cel i kres naszego życia? Do jakiej 

mety zmierzamy? Dzisiaj ludzie rzadko stawiają sobie to niezwykle istotne 

pytanie. Wolą – choć to śmieszne - udawać, że ten problem ich nie dotyczy. 
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Ogłoszenia parafialne 

• We wtorek zapraszamy na Różaniec Fatimski o godz. 17.30. Prosimy o przyniesienie ze sobą 

lampionów. 

• We wtorek wypada 78 rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego - wielkiego 

czciciela Matki Bożej Niepokalanej. Niech będzie ona dla nas zachętą do większej pracy nad 

sobą w pobożności maryjnej i w trosce modlitewnej o pokój, zgodę i szacunek w naszej 

ojczyźnie. 

• W czwartek Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej. Porządek Mszy św. tak jak w niedzielę. 

Podczas każdej Eucharystii błogosławieństwo ziół i kwiatów.  

• W tym dniu odbędą się odpusty w dekanacie, w parafiach Chrystusa Odkupiciela i w 

Klesztowie. Sumy o godz. 12.00. Księża proboszczowie serdecznie zapraszają. 

• W czwartek przypada też 99 rocznica Cudu nad Wisłą. 

• Przypominamy, że w naszym sanktuarium codziennie o godz. 12.00 odmawiana jest 

modlitwa różańcowa, która prowadzi Rodzina Żywego Różańca. Zapraszamy.   

• Trwają zapisy na Spotkanie Młodych Archidiecezji Lubelskiej. Jest to cykliczne wydarzenie 

organizowane w Garbowie (na terenie przy kościele parafialnym pw. Przemienienia 

Pańskiego) przez Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. Tegoroczne 

Spotkanie Młodych odbędzie się w dniach 22 - 25 sierpnia pod hasłem Uwolnij się. Jego 

uczestnicy będą mogli doświadczyć radości z wiary przeżywanej we wspólnocie oraz 

pogłębić swoją relację z Chrystusem. Będzie to również okazja do nawiązania nowych 

znajomości i spotkania dawno niewidzianych przyjaciół. Młodzi będą uczestniczyć w 

konferencjach, spotkaniach w grupach, adoracjach, Eucharystii oraz w radosnej zabawie, 

których tematyka nawiązywać będzie do hasła głównego, a celem będzie poznanie 

prawdziwej miłości, jaką oferuje nam Chrystus. Serdecznie zachęcamy młodzież. Informacji 

udziela ks. Jan odpowiedzialny za to wydarzenie. 

• W kawiarence można nabyć wiele ciekawych wydawnictw. Polecamy tomik poezji Dotknąć 

ciszy s. Marii – Barbary Handerskiej - jadwiżanki pochodzącej z naszej parafii. Zbiór ten 

może stanowić nieocenioną pomoc w modlitwie, jest również cegiełką na remonty w 

sanktuarium. Koszt 10 zł. Ks. dr Zbigniew Jaworski, nasz były wikariusz, wydał księgę 

pamiątkową pt. Święta miłości kochanej Ojczyzny. Zainteresowanym polecamy także płytę 

Mariusza Mędrzaka, który przed kilkoma tygodniami gościł w naszym sanktuarium. Warto 

już teraz zakupić kalendarz na przyszły rok z pięknymi zdjęciami naszej świątyni. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych darów, a wszystkim 

Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymującym do naszego 

sanktuarium szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 
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