
 

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 

Prorok poddany próbie (Jr 20, 7-9) 

Czytanie z Księgi proroka 
Jeremiasza 

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem 
się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. 
Stałem się codziennym pośmiewiskiem, 
wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć 
mam zabierać głos, muszę obwieszczać: 
«Gwałt i ruina!» Tak, słowo Pańskie 
stało się dla mnie codzienną zniewagą i 
pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie: 
Nie będę Go już wspominał ani mówił w 
Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić moje 
serce jakby ogień, żarzący się w moim 
ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, 
lecz nie potrafiłem. 

Oto Słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 

Boże, mój Boże, szukam Ciebie  

i pragnie Ciebie moja dusza. 

Ciało moje tęskni za Tobą  

jak zeschła ziemia łaknąca wody. 

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,  

by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. 

Twoja łaska jest cenniejsza od życia,  

więc sławić Cię będą moje wargi. 

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 

Będę Cię wielbił przez całe me życie  

i wzniosę ręce w imię Twoje. 

Moja dusza syci się obficie,  

a usta Cię wielbią radosnymi wargami. 

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 

Bo stałeś się dla mnie pomocą  

i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: 

Do Ciebie lgnie moja dusza,  

prawica Twoja mnie wspiera. 

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusz 
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DRUGIE CZYTANIE 
 
Rozumna służba Boża (Rz 12, 1-2) 

Czytanie z Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Rzymian 
Proszę was, bracia, przez miłosierdzie 
Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę 
żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz 
waszej rozumnej służby Bożej. Nie 
bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz 
przemieniajcie się przez odnawianie 
umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka 
jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu 
miłe i co doskonałe. 
 
 Oto Słowo Boże. 
  
ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 
Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa, przeniknie nasze serca 
swoim światłem, 
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja 
naszego powołania. 

Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA 
 
Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze 
samego siebie (Mt 16, 21-27) 
 

Słowa Ewangelii według Świętego 
Mateusza 
Jezus zaczął wskazywać swoim 
uczniom na to, że musi udać się do 
Jerozolimy i wiele wycierpieć od 
starszych i arcykapłanów oraz 
uczonych w Piśmie; że będzie zabity i 
trzeciego dnia zmartwychwstanie. A 
Piotr wziął Go na bok i począł robić 
Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg 
broni! Nie przyjdzie to nigdy na 
Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł 
do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! 
Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po 
Bożemu, lecz po ludzku». Wtedy Jezus 
rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś 
chce pójść za Mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech weźmie krzyż 
swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto 
chce zachować swoje życie, straci je; a 
kto straci swe życie z mego powodu, 
znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść 
odniesie człowiek, choćby cały świat 
zyskał, a na swej duszy szkodę 
poniósł? Albo co da człowiek w 
zamian za swoją duszę? Albowiem Syn 
Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca 
swego razem z aniołami swoimi i 
wtedy odda każdemu według jego 
postępowania». 
Oto Słowo Pańskie. 

HOMILIA BENEDYKTA XVI
 
 W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi swoim uczniom, że będzie musiał 

«udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz 
uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie» (Mt 
16, 21). Wydaje się, że w sercach uczniów wszystko się burzy! Jak to możliwe, 
że «Mesjasz, Syn Boga żywego» (w. 16), może cierpieć, a nawet ponieść 



śmierć? Apostoł Piotr buntuje się, nie akceptuje tej drogi, zabiera głos i mówi do 
Mistrza: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie» (w. 22). 
Istnieje wyraźna rozbieżność między planem miłości Ojca, który posuwa się aż 
do ofiarowania Jednorodzonego Syna na krzyżu, aby zbawić ludzkość, a 
oczekiwaniami, pragnieniami, planami uczniów. Konflikt ten występuje także 
dziś: kiedy własne życie jest ukierunkowane wyłącznie na sukces społeczny, na 
dobre samopoczucie i dobrobyt ekonomiczny, wtedy nie myśli się na sposób 
Boży, ale ludzki (por. w. 23). Myślenie według świata jest równoznaczne z 
odsunięciem Boga, nieakceptowaniem Jego planu miłości, niemal 
uniemożliwieniem Mu wypełnienia Jego mądrej woli. Dlatego Jezus wypowiada 
do Piotra słowa szczególnie surowe: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi 
zawadą» (tamże). Pan poucza, «jaka ma być droga ucznia, mówi o naśladowaniu 
Jego, Ukrzyżowanego. We wszystkich trzech [Ewangeliach] wyjaśnia owo 
naśladowanie na drodze krzyża (...) jest to nieunikniona dla człowieka droga 
wyrzekania się siebie samego, bez którego człowiek nie potrafi siebie odnaleźć» 
(Jezus z Nazaretu, Kraków 2007, s. 241). 

Podobną zachętę jak do uczniów Jezus kieruje także do nas: «Jeśli kto chce 
pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech 
Mnie naśladuje» (Mt 16, 24). Chrześcijanin idzie za Panem, gdy godzi się 
z miłością na swój krzyż, który w oczach świata jawi się jako porażka, «utrata 
życia» (por. ww. 25-26), wiedząc, że nie niesie go sam, ale z Jezusem, idąc tą 
samą co On drogą daru z siebie. Sługa Boży Paweł VI napisał: «W tajemniczy 
sposób sam Chrystus, aby wykorzenić z serca ludzkiego grzech wystarczania 
sobie samemu i aby Ojcu okazać synowskie i całkowite posłuszeństwo (...), 
zgodził się na śmierć krzyżową» (por. adhortacja apostolska Gaudete in 
Domino, 9 maja 1975). Dobrowolnie przyjmując śmierć, Jezus niesie krzyż 
wszystkich ludzi i staje się źródłem zbawienia dla całej ludzkości. Św. Cyryl 
Jerozolimski komentuje: «Zwycięski krzyż oświecił tych, którzy byli zaślepieni 
ignorancją, oswobodził tych, którzy byli więźniami grzechu, przyniósł 
odkupienie całej ludzkości.  



    

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

30 SIERPNIA 2020 

Bóg zapłać za ofiary składane dla chrześcijan w Libanie (do puszek po Mszach 
świętych) 

1. Kalendarz liturgiczny: 
Wtorek – Wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy 
Czwartek – Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora 
Kościoła 
Piątek – Wspomnienie błogosławionych Marii Stelli i 10 Towarzyszek, 
dziewic i męczennic (siostry nazaretanki z Nowogródka) 
Sobota – Wspomnienie św. Matki Teresy z Kalkuty. 

2. We wtorek zmianka tajemnic różańcowych po Mszy św. wieczornej. 
3. Msze św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego we 

wtorek o godz. 10:00 i 16:00.  
4. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: pierwszy czwartek, piątek 

i sobota.  
Spowiedź święta – dodatkowo w I czwartek miesiąca od godz. 17:00 – 
18:00. W I piątek miesiąca od 16:00 do 18:00 ( z przerwą od 16:30 – 17:15). 

5. W I piątek i sobotę odwiedziny chorych od godz. 8:00. 
6. Od tego tygodnia dyżury w kancelarii parafialnej: 

Poniedziałek i wtorek od godz. 9:00 – 10:00 oraz od 16:00 – 17:30. 
Czwartek od godz. 9:00 – 10:00 oraz 19:00 – 20:00. 
 Sobota – Spisywanie protokołów przedmałżeńskich - po wcześniejszym 
ustaleniu terminu z duszpasterzem. 

7. Od 1 września Msza św. będzie rano w dni powszednie o godz. 6:30 i 7:00. 
W niedziele i święta nakazane będzie także Msza św. chrzcielna 
o godz. 14:15.  

8. Spowiedź święta w dni powszednie od godz. 6:30 – 7:15 oraz od godz. 

17:30 – 17:55. W niedziele i święta nakazane 20 minut przed Mszą św. 
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