
W życiu wierzącego nie ma 

miejsca na strach i zwątpienie. 

Bóg czuwa nad nim. Opatrzność 

Boża jest absolutnie niezawod-

na. Bóg tym, którzy mu ufają, 

wszystko obraca na korzyść. 

Każda próba jest okazją do po-

czytywania sobie tego za naj-

wyższą radość. Bóg wkracza w 

nasze życie jak chce. Przycho-

dzi do Eliasza w szmerze ła-

godnego powiewu. Przychodzi 

do uczniów, krocząc po jezio-

rze podczas burzy. On jest zaw-

sze z nami, zawsze przy nas, 

jakkolwiek to wygląda. 
Marek Ristau 
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 LITURGIA SŁOWA   
 

1 Krl 19,9a.11-13a; Ps 85; Rz 9,1-5; Mt 14,22-33 
Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli 

do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to 
uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On 
sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, 

miotana falami, bo wiatr był 
przeciwny. Lecz o czwartej 
straży nocnej przyszedł do 
nich, krocząc po jeziorze. 
Uczniowie, zobaczywszy 
Go kroczącego po jeziorze, 
zlękli się myśląc, że to zja-
wa, i ze strachu krzyknęli. 
Jezus zaraz przemówił do 
nich: Odwagi! Ja jestem, 
nie bójcie się! Na to ode-
zwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie 
po wodzie! A On rzekł: Przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc 

po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ra-
tuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, małej wiary? Gdy wsiedli 
do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem 
Bożym. – Oto słowo Pańskie. 

 

KOMENTARZE DO CZYTAŃ 
Komentarz do pierwszego  

czytania 

Prorok Eliasz przeżywa kryzys 
swojego powołania. Nie udało mu 
się przekonać króla Achaba do 
nawrócenia i powrotu do kultu je-
dynego Boga. W dodatku żona 
króla, Izebel, zamierzała pozbyć 
się niewygodnego proroka. Eliasz 
ratuje się ucieczką na pustynię, na 
której doznaje szczególnej opieki 

Bożej. To także Bóg polecił mu 
stawić się na górze Horeb, na któ-
rej kiedyś Mojżesz podziwiał pło-
nący krzew i gdzie otrzymał Deka-
log.  

Bóg przychodzi spotkać się ze 
zniechęconym sługą. Najwyższy 
nie zrezygnował z Eliasza, chociaż 
on już prawie zrezygnował ze 
służby Bożej. Zamiast pouczania, 
spotkanie. Zamiast wyrzutów, bli-

skość. Zamiast surowości, łagod-
ność. Tak Bóg wyciąga Eliasza z 
kryzysu. 

Wichura, trzęsienie ziemi i pożo-
ga mogą być rozumiane jako atry-
buty objawiającego się Boga. Ale 
możemy zobaczyć w nich także 
wewnętrzne stany proroka. 
Wszystko to przeżył, służąc Naj-
wyższemu. Teraz Bóg przychodzi 
do Eliasza w łagodnym powiewie 



 

 

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 

1346 Liturgia Eucharystii prze-

biega według podstawowej 

struktury, zachowanej przez 

wieki do naszych czasów. Roz-

wija się ona w dwóch zasad-

niczych częściach, które sta-

nowią organiczną jedność:  

- zgromadzenie się uczestni-

ków, liturgia słowa z czytaniami, 

homilią i modlitwą powsze-

chną; 

- liturgia eucharystyczna, z przy-

gotowaniem chleba i wina, kon-

sekracją w czasie dziękczy-

nienia i komunią. 

Liturgia słowa i liturgia eucha-

rystyczna stanowią razem "je-

den akt kultu". Zastawiony dla 

nas stół eucharystyczny jest 

równocześnie stołem Słowa 

Bożego i Ciała Pana. 

1347 Czy nie w ten sposób 

przebiegał paschalny posiłek 

zmartwychwstałego Jezusa z 

uczniami? Podczas drogi wyja-

śniał im Pisma, a następnie za-

siadając z nimi do stołu, "wziął 

chleb, odmówił błogosławień-

stwo, połamał go i dawał im". 

wiatru, w ciszy, która przynosi 
ukojenie i w której słychać lepiej 
głos życzliwego Boga. Do takiego 
spotkania Bóg zaprasza wszystkich 
zniechęconych i przeżywających 
kryzys wiary. 

 
Komentarz do psalmu 
Słuchanie jest wpisane w proces 

komunikacji. Ciągle uczymy się tej 
trudnej sztuki nie tylko w relacjach 
z ludźmi, ale także z Bogiem. 
Psalmista postanawia słuchać Bo-
ga, bo rozumie, że od tego zależy 
jego zbawienie. To postanowienie 
jest synonimem nawrócenia. Nie 
zawsze bowiem był posłuszny, a 
skutki odrzucenia słów Boga oka-
zywały się dla niego zgubne. 
Bóg ciągle kieruje do człowieka 
orędzie zbawienia. Kto chce słu-
chać Boga, co oznacza także „być 
posłusznym Bogu”, usłyszy i do-
świadczy treści Jego słów, które 
nie są jedynie dźwiękiem. Słowo 
Pana przynosi pokój, zbawienie, 
sprawiedliwość, szczęście. Czło-
wiek staje się zdolny do ich przy-
jęcia przez wierność, która z ziemi, 
czyli z ludzkiego serca wyrasta. 

 
Komentarz do drugiego  

czytania 
Święty Paweł był Apostołem Na-

rodów. Czuł się posłany do gło-
szenia Ewangelii Chrystusa wśród 
pogan. Nigdy jednak nie wyrzekł 
się swojego pochodzenia ani przy-
należności do Narodu Wybranego. 
Przeciwnie, chętnie to podkreślał 
(np. Dz 22, 3; Rz 11, 1; 2 Kor 11, 
22; Flp 3, 5). W dzisiejszym frag-
mencie zaświadcza o swojej miło-
ści do narodu, z którego pochodził. 
Jej najgłębszym aspektem było 
pragnienie, aby Żydzi uznali w Je-
zusie Mesjasza, czyli dopełnili 
przez wiarę drogi, którą Bóg pro-
wadził ich przez całe pokolenia.  
Bólem dla Apostoła jest fakt, że 
Jezus został odrzucony przez na-
ród, który z utęsknieniem wycze-
kiwał spełnienia obietnicy Boga. 
Chociaż Zbawiciel objawił się w 
świecie właśnie w narodzie ży-
dowskim, nie został rozpoznany. 

Święty Paweł gotów jest nawet 
oddać własne życie, byle tylko 
zmienić ten stan rzeczy. Apostoł 
wskazuje nam, na czym polega du-
chowy aspekt miłości do własnego 
narodu. Jest nim troska o zbawie-
nie wszystkich rodaków. Naród 
jest bowiem wspólnotą osób, któ-
rych wieczny los zależy od relacji 
do osoby Jezusa Chrystusa i Jego 
dzieła zbawienia. 

 
Komentarz do Ewangelii 

Do niezwykłego spotkania doszło 
na wodach Jeziora Galilejskiego. 
Jezus po wodzie przyszedł do apo-
stołów, którzy z trudem próbowali 
przepłynąć jezioro. Najpierw były 
lęk i zaskoczenie. Nikt nie spo-
dziewał się zobaczyć Jezusa w 
środku nocy na jeziorze. Kiedy dał 
się rozpoznać, Piotr postanowił 
wyjść Mistrzowi naprzeciw. Zda-
wał sobie sprawę, że jego ludzkie 
pragnienie, to za mało, aby odbyć 
spacer po wodzie. Dlatego poprosił 
Jezusa o pozwolenie na realizację 
tak ryzykownego planu. 

Tutaj poznajemy wiarę Piotra, 
wielką, odważną… I jego gorącą 
miłość do Jezusa. Kto inny mógłby 
wpaść na pomysł, aby chodzić po 
wzburzonych falach jeziora? Po 
przyzwoleniu Jezusa Piotr zrobił 

ten szaleńczy krok wiary. Tej wia-
ry wystarczyło mu, aby wyjść z 
łodzi, postawić stopy na wodzie i 
ruszyć w kierunku Mistrza. Nieste-
ty, ta wiara okazała się za mała, 
aby przetrwać kolejny mocny po-
dmuch szalejącego na jeziorze 
wiatru.  

Wiara, której wystarcza na pod-
jęcie drogi ku Jezusowi, może 
okazać się za mała, aby tę drogę 

kontynuować wobec nowych, nie-
przewidzianych wcześniej oko-
liczności. Nasza wiara musi rosnąć 
razem z nami, musi z nami kro-
czyć, musi być świeża. Wczorajsza 
wiara, dzisiaj nie wystarczy; ani ta, 
której wystarczyło, by zmierzyć 
się z dzisiejszymi trudnościami, ju-
tro, wobec nowych wyzwań, może 
okazać się zbyt mała. Dlatego 
oprócz Piotrowego wołania: Panie, 

ratuj!, musimy umiłować prośbę: 
Panie, przymnóż mi wiary. 

Komentarze zostały  
przygotowane przez  

ks. Bogusława Zemana SSP 
Za: bractwosłowa.pl 



BITWA WARSZAWSKA 1920  
W tym roku obchodzimy 100. 

rocznicę Bitwy Warszawskiej.  

W sierpniu 1920 roku pod Os-

sowem i Radzyminem doszło do 

kluczowych walk w wojnie pol-

sko-bolszewickiej. Bitwa, która 

miała miejsce dniach 14 i 15 sier-

pnia, nazywana jest również 

„Cudem nad Wisłą”, zakończyła 

się cennym zwycięstwem Pola-

ków. 

 
Jak przypomniał wiceprezes In-

stytutu Pamięci Narodowej Mate-
usz Szpytma, bolszewików udało 
się powstrzymać dzięki mobilizacji 
całego narodu, zarówno jego elit 
jak i chłopów.  

Bitwa Warszawska jest jedną z 
niewielu tych szalenie ważnych, 
dlatego, że uratowaliśmy wówczas 
swoją niepodległość, na 20 lat po-
zostaliśmy krajem wolnym, ale jest 

to ważna bitwa dla Europy, po-
wstrzymaliśmy nawałę totalitarne-
go państwa bolszewickiego, który 
chciał nie tylko zająć Polskę, ale 
Niemcy, może Francję i zatrzymać 
się na Atlantyku. 

 
Historyk Janusz Odziemkowski  

z UKSW zaznaczył, że w Radzy-
minie i pod Ossowem rozegrały się 
decydujące walki.  

Tam był szereg walk, bardzo 
ciężkich, bardzo dramatycznych,  
w końcu nieprzyjacielowi zabrakło 
oddechu, zabrakło wytrwałości,  

z którą nasze oddziały atakowały 
Radzymin. Pod Radzyminem zde-
rzyły się siły dwóch dywizji pol-
skich i dwóch rosyjskich na bardzo 
małym obszarze, co spowodowało 
niezwykle zaciekłą walkę, z której 
przed decydującym uderzeniem 
bolszewicy się wycofali.  

Biskup Romuald Kamiński, or-
dynariusz warszawsko-praski pod-
kreślił, że jest to okazja do reflek-
sji. Zwrócił uwagę, że 100. roczni-
ca Bitwy Warszawskiej, nazywa-
nej Cudem nad Wisłą, to ważna 
rocznica, gdyż to wydarzenie 
ochroniło Polskę, Europę i świat 
przed inwazją filozofii ze Wscho-
du, dlatego warto uczcić tę roczni-
cę i podziękować Bogu za wielką 
łaskę, ale starać się wyciągnąć 
wnioski na przyszłość.  

 

OBCHODY 100. ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ 
9 sierpnia, Ząbki: w kościele parafialnym Miłosierdzia 
Bożego (ul. 11 Listopada 4) - koncert patriotyczny  
- koncert galowy w ramach IV Ogólnopolskiego 
Festiwalu Pieśni Legionowej. 
13 sierpnia, Warszawa: w kościele konkatedralnym 
pw. Matki Bożej Zwycięskiej (ul. Grochowska 365): 
Msza Święta pod przewodnictwem Arcybiskupa Me-
tropolity Warszawskiego, kardynała Kazimierza Ny-
cza; 
w katedrze warszawsko-praskiej św. Michała Archa-
nioła i św. Floriana Męczennika 
(ul. Floriańska 3): do godz. 17.45 tematyczna gra 
miejska dla dzieci i młodzieży: Zostań ochotnikiem 

1920 roku (organizator: Urząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy) 
Msza Święta w intencji obrońców Ojczyzny w 1920 roku; po Eucharystii Apel Poległych z udziałem wojskowej 
asysty honorowej; 
Wołomin: w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej (ul. Kościelna 54) Msza Święta w intencji poległych 
w Bitwie Warszawskiej; koncert W duchu Niepodległej. Bohaterom 1920 roku – inauguracja obchodów 
Rocznicy Bitwy Warszawskiej w powiecie wołomińskim; Zespół Koncertowy oraz gościnnie soliści Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego; 
14 sierpnia, Ossów: Msza Święta polowa przy krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć ks. Ignacego 
Skorupki; odsłonięcie popiersia śp. Sławomira Skrzypka, Prezesa NBP (Polana Dębów Pamięci przy Cmentarzu 
Bohaterów 1920 roku); uroczysty Apel Poległych przy krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć ks. Ignacego 
Skorupki; 
WARSZAWA-STARE MIASTO (AW): procesja z Figurą MB Łaskawej ulicami Starego Miasta 
Msza Święta w sanktuarium MB Łaskawej z poświęceniem Buławy Hetmańskiej i udekorowaniem nią MB  
Łaskawej (Prezydent RP). Koncert okolicznościowy. 



 

 

Warszawa - katedra św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika: 
Msza Święta i złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. Ignacego Skorupki; 
Wólka Radzymińska: uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem bp. Marka Solarczyka, przy pomniku na 
miejscu bitwy i ukazania się Matki Bożej; poświęcenie sztandaru; 
15 sierpnia, Ossów: uroczysta Msza Święta na terenie Cmentarza Bohaterów 1920 roku, pod przewodnictwem 
Metropolity Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego; 
Radzymin: uroczysta Msza Święta na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 roku, pod przewodnictwem Metropolity 
Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka; Apel Poległych, złożenie wieńców; 
Apel Jasnogórski i Msza Święta pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Diecezji Łowickiej, biskupa Wojciecha 
Osiala, w Parafii św. Jana Pawła II (ul. Słowackiego 58); od 22.30 do 6.00 – nocne czuwanie modlitewne; 
Warszawa-Rembertów: uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczyka, połączona 
z poświęceniem tablicy upamiętniającej 100. rocznicę Cudu nad Wisłą; Parafia Matki Bożej Zwycięskiej (ul. 
Grzybowa 1); po Eucharystii - koncert patriotyczny w wykonaniu Orkiestry Victoria;  
15-16 sierpnia: Legionowo-Radzymin: Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (ul. Piłsudskiego 47) oraz 
Fundacja Pasja Życia w Legionowie organizują Różańcowe Legiony Maryi. Będzie to pielgrzymka z Legionowa 
na miejsce „Cudu nad Wisłą” w Radzyminie, gdzie zostanie odsłonięta i poświęcona figura Matki Bożej 
Łaskawej. Zapisy od 3 do 11 sierpnia.  
16 sierpnia, Radzymin: uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Warszawsko-Praskiego, biskupa 
Romualda Kamińskiego i poświęcenie figury Matki Bożej Łaskawej w Parafii św. Jana Pawła II (ul. Słowackiego 
58; 14.30 – 16.00 piknik wojskowy); 
Warszawa-Wesoła: uroczysta Msza Święta dziękczynna w intencji Ojczyzny w ramach Ogólnopolskich 
Obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej oraz 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka św. Jana Pawła II; Parafia 
św. Brata Alberta (ul. Szeroka 2); po Eucharystii jubileuszowy koncert Urodzeni do wolności oparty na 
wydarzeniach związanych z Bitwą Warszawską z 1920 roku oraz na filozoficzno-religijnych rozważaniach św. 
Jana Pawła II na temat odpowiedzialnej wolności w życiu jednostki i narodu. Wystąpią znani artyści polscy oraz 
artyści Teatru Wielkiego. Koncert przygotowany został przez Parafię we współpracy z Narodowym Centrum 
Kultury w ramach Ogólnopolskich Obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej. Transmitowany będzie przez 
Telewizję Polską. 
17 sierpnia, Mińsk Mazowiecki: uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego 
w Polsce, arcybiskupa Salvatore Pennacchio, przed obrazem Matki Bożej Anielskiej (Hallerowskiej) w kościele 
Narodzenia NMP (ul. Kościelna 1); 

 

O G Ł O S Z E N I A 
1. W naszym sklepiku do kupienia jest płyta z Koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Koszt płyty 
wynosi 20 zł. 
2. Dnia 14 sierpnia 2020 w Sanktuarium MB Łaskawej będą miały miejsce uroczystości upamiętniające  Cud 

nad Wisłą z okazji 100. Rocznicy wydarzeń. Szczegóły – na plakacie w gablocie. 
3. Kancelaria parafialna w sierpniu czynna jest tylko po południu od godz. 16.00 do 17.45 od wtorku do 

piątku. 
4. W środy zapraszamy na nabożeństwo do MBNP o godz. 18:00. 
5. W dniu 15 sierpnia przypada uroczystość Wniebowzięcia NMP. Zapraszamy na Msze święte o godz. 7.00, 

8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.30. Nie będzie Mszy świętej o godz. 19.45. Obrzęd błogosławieństwa wianków 
odbędzie się podczas każdej Mszy św. Ofiary za wianki są przeznaczone na potrzeby parafii. Jest to dzień,  
w którym mamy obowiązek wzięcia udziału w liturgii Mszy św. tak jak w niedzielę.  
6.  Wspomnienia liturgiczne: w poniedziałek – święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika;  
we wtorek – wspomnienie św. Klary, dziewicy;  
w piątek – wspomnienie św. Msksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika.  
7.  Polecamy naszą gazetkę parafialną. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli. 
 

Konto parafii św. Augustyna: 56 1240 2063 1111 0010 0087 4213 

 
 
 

Prosimy o ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki. Bóg zapłać!  
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