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 LITURGIA SŁOWA  
 

Koh 1, 2; 2, 21-23; Ps 90; Kol 3, 1-5. 9-11; Łk 12, 13-21 

ref. psalmu: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. 
Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mo-

jemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”. Lecz On 
mu odpowiedział: „Człowieku, któż Mnie ustanowił nad 
wami sędzią albo rozjemcą?”. Powiedział też do nich: 
„Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet 
gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie za-
leży od jego mienia”. I opowiedział im przypowieść: „Pew-
nemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole.  

I rozważał w sobie: »Co 
tu począć? Nie mam 
gdzie pomieścić moich 
zbiorów«. I rzekł: »Tak  
zrobię: zburzę moje spi-
chlerze, a pobuduję 
większe i tam zgroma-
dzę całe moje zboże  
i dobra. I powiem sobie: 

Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, 
jedz, pij i używaj!«. Lecz Bóg rzekł do niego: »Głupcze, 
jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc 
przypadnie to, co przygotowałeś?« Tak dzieje się z każdym, 
kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga”. 

– Oto słowo Pańskie. 

 

KOMENTARZE DO CZYTAŃ 
Przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

 

Komentarz do pierwszego  

czytania 

Księga Koheleta jest tajemniczym 
utworem. Oto mamy bohatera, Ko-
heleta, który jest człowiekiem znu-
dzonym, a nawet zawiedzionym 

światem. Wyraża to 
w swoim słynnym 
zdaniu: Marność nad 
marnościami, 
wszystko jest marno-
ścią. Taka postawa 

Pomyślę o największych skarbach mojego ży-
cia (o osobach, rzeczach...). Będę wymieniał je 
przed Jezusem zwracając uwagę na poruszenia 
serca. Które z nich zajmują w moim sercu naj-
więcej miejsca? Na którym miejscu pojawił się 
Jezus?  

Pan Jezus przestrzega mnie, abym nie uzależ-
niał się od żadnej z moich ziemskich wartości. 
Brak wolności wobec nich objawia się m.in.  
w postawie chciwości. Czy potrafiłbym oddać 
wszystkie swoje skarby Jezusowi, tak aby roz-
porządzał nimi według własnej woli? Spróbuję 
jeszcze raz je wymienić, pytając szczerze, które 
z nich oddałbym Mu z pełną wolnością, które  
z dużym trudem, a których nie potrafiłbym  
oddać. 

Będę słuchał uważnie przypowieści Pana  
Jezusa o człowieku, który szybko się wzbogacił  
i nagle stanął w obliczu śmierci. Czy znam po-
dobne zdarzenia z mojego życia – w rodzinie, 
wśród znajomych? Pan Jezus chce, abym przez 
tę przypowieść spojrzał na moje życie. Poka-
zuje ona przemijalność dóbr doczesnych,  
a więc ich wartość względną: dzisiaj są, jutro 
ich nie będzie. Czy w używaniu na co dzień po-
trafię zachować wolność? 

Popatrzę na swoje życie, na wysiłki, które 
służą gromadzeniu własnych skarbów. Dla 
kogo lub na co poświęcam najwięcej czasu  
i trudu – Bóg, rodzina, inne osoby, praca, ka-
riera, opinia, rozrywka, pieniądze...? 

W czym czuję się najbardziej bogaty przed 
Bogiem, a w czym pusty? Czy wiem kim jestem? 
Spróbuję w ufnej modlitwie zawierzenia oddać 
moje serce Bogu. Będę prosił, aby uwolnił je od 
wszystkiego, co mnie zniewala: „Panie Jezu, 
wróć mi serce wolne”.               

Krzysztof Wons SDS 



 

może skutkować pesymizmem, a 
nawet rozpaczą. Jednakże księgę tę 
należy czytać w kontekście, jako 
całość oraz co najważniejsze, w 
kontekście Jezusa Chrystusa. 
Słowa z początku księgi są echem 
łacińskiego tłumaczenia świętego 
Hieronima, który użył łacińskiego 
słowa vanitas (marność). Jednakże, 
gdy się spojrzy na oryginał hebraj-
ski, to zobaczymy, że nie jest to do-
kładne tłumaczenie. W tekście he-
brajskim mamy hevel, co oznacza 
dosłownie para, dym, czyli coś nie-
trwałego i ulotnego. Zatem odnośne 
zdanie należałoby przełożyć: Ulot-
ność nad ulotnością, wszystko jest 
ulotne. Kohelet nie dostrzega war-
tości życia, ponieważ wszystko 
przemija. Jaki zatem jest sens ist-
nienia? Odpowiedź odnajdujemy 
pod sam koniec księgi, gdzie autor, 
którym wcale nie jest Kohelet, 
zwraca się do czytelnika: Wysłu-
chawszy tego wszystkiego Boga się 
bój i przykazań Jego strzeż, bo cały 
w tym człowiek. Sensem życia jest 
zatem miłość do Pana Boga i prze-
strzeganie Jego przykazań, a naj-
pełniejszym sensem jest Jezus 
Chrystus, który jest Drogą, Prawdą 
i Życiem. 

 
Komentarz do psalmu 

Psalm 95 jest często używany w 
Kościele. W Brewiarzu pełni funk-
cje psalmu wezwania, czyli zapro-
szenia do wspólnej modlitwy. Już 
pierwsze słowa psalmu zachęcają 
do radosnego uwielbienia Pana 
Boga. Jednakże utwór ten może sta-
nowić dla modlącego się człowieka 
problem. Nie zawsze jesteśmy ra-
dośni i uśmiechnięci, często nacho-
dzi nas smutek i przygnębienie. Jak 
zatem mamy uwielbiać Pana Boga 
w takim stanie? Odpowiedź dają 
kolejne wersety tego utworu. Oto 
bowiem psalmista roztacza przed 
słuchaczami obraz Boga Wszech-
mogącego, do którego należy cała 
ziemia, zarówno otchłanie morskie, 
jak i najwyższe góry. Bóg okazuje 
swoją wszechmoc, również w 
Opatrzności nad Ludem Bożym, 
czyli Kościołem oraz nad każdym 

człowiekiem. Uświadomienie sobie 
tej Mocy Bożej może wyzwolić w 
modlącym się człowieku wdzięcz-
ność i radość wobec Stworzyciela. 
Pisarz chrześcijański, Clive Staples 
Lewis w swoich Rozważaniach o 
Psalmach, zauważył ciekawą rzecz, 
mianowicie, że psalmy wymagają 
od nas całkowitego zaangażowania 
rozumu jak i wyobraźni. Ta ostatnia 
bowiem może uzmysłowić nam po-
etyckie obrazy użyte w Psałterzu. 
Dlatego księga ta, jak i konkretny 
psalm, będą dla nas owocne, jeśli 
wejdziemy w nie całkowicie rozu-
mem i sercem. 

 
Komentarz do drugiego  

czytania 

Święty Paweł często poruszał w 
swoich listach temat nowego życia 
chrześcijan. Nie inaczej jest w Li-
ście do Kolosan. Apostoł Narodów 
ogłasza swoim czytelnikom, że 
zmartwychwstali z Chrystusem. 
Jak to jest możliwe, skoro dzień Pa-
ruzji jeszcze nie nadszedł? Święty 
Tomasz z Akwinu dał piękne wyja-
śnienie tego ustępu. Zmartwych-
wstanie Chrystusa sprawiło, że na 
nowo pojawiła się nadzieja w na-
szych sercach na życie wieczne. 
Wydarzenie to skutkowało również 
możliwością wylania Ducha Świę-
tego do serc wierzących w Jezusa, a 
to z kolei spowodowało duchowe 
zmartwychwstanie, czyli życie 
człowieka w sprawiedliwości. Oba 
wymiary będą miały swoje dopeł-
nienie w przyszłym cielesnym 
zmartwychwstaniu. W tym czasie 
oczekiwania chrześcijanin ma 
zwalczać w swojej duszy i swoim 
ciele złe popędy. Święty Paweł sku-
pia się na trzech grzechach: nieczy-
stości, chciwości i kłamstwie, które 
mają być zastąpione przez czystość, 
hojność i prawdę. Jeśli chcemy po-
znać czy żyjemy życiem chrześci-
jańskim, zróbmy rachunek sumie-
nia z tego, ile jest we mnie nadziei 
na życie bez końca z Bogiem i ile 
myśli poświęcam sprawom ducho-
wym. Prawda o sobie samym może 
mnie ugruntować w dobrym lub 
zmusić do rewizji życia. 

 

Komentarz do Ewangelii 

Bohater dzisiejszej Ewangelii 
mógłby być wzorem dla współcze-
snych biznesmenów. Oto przedsię-
biorca, który analizuje ilość posia-
danych plonów, zastanawia się, 
gdzie je zmagazynować, dokonuje 
decyzji o zburzeniu starych maga-
zynów i budowie nowych. Reali-
zuje zatem inwestycję długotermi-
nową. Wzór cnót dla dzisiejszych 
menadżerów. Jednak umiera gwał-
townie i Pan Jezus ukazuje go jako 
negatywny przykład dla swoich 
słuchaczy. Gdzie zatem tkwił jego 

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 

1577 "Święcenia ważnie przyj-
muje tylko mężczyzna (vir) 
ochrzczony". Pan Jezus wybrał 
mężczyzn (viri), by utworzyć ko-
legium Dwunastu Apostołów,  
i tak samo czynili Apostołowie, 
gdy wybierali swoich współpra-
cowników, którzy mieli przejąć 
ich misję. Kolegium Biskupów,  
z którym prezbiterzy są zjedno-
czeni w kapłaństwie, uobecnia  
i aktualizuje aż do powrotu 
Chrystusa kolegium Dwunastu. 
Kościół czuje się związany tym 
wyborem dokonanym przez sa-
mego Pana. Z tego powodu nie 
są możliwe święcenia kobiet. 
1578 Nikt nie ma prawa do 
otrzymania sakramentu świę-
ceń, ponieważ nikt nie może 
przyznać sobie samemu tej po-
sługi. Powołuje do niej Bóg. Kto 
uważa, że rozpoznaje w sobie 
znaki powołania Bożego do po-
sługi święceń, powinien pokor-
nie poddać swoje pragnienie au-
torytetowi Kościoła, na którym 
spoczywa odpowiedzialność  
i prawo wybrania kogoś do 
przyjęcia sakramentu święceń. 
Jak każda łaska, sakrament świę-
ceń może być przyjęty tylko jako 
niezasłużony dar. 
 



  

błąd? Można to zrozumieć, kon-
frontując jego postawę z innymi bo-
haterami biblijnymi, którzy rów-
nież byli majętni. Weźmy króla Da-
wida. Był bogaty, ale za wszystko 
dziękował Panu Bogu w psalmach i 
pieśniach. Drugim przykładem 
może być Zacheusz, nawrócony 
zwierzchnik celników z Jerycha, 
który po spotkaniu z Panem Jezu-

sem dużą część swojego majątku 
rozdał ubogim. Możemy podejrze-
wać, że długość życia bogacza z 
przypowieści była z góry wyzna-
czona przez Pana Boga, jednakże 
gdyby był on wdzięczny Najwyż-
szemu za Jego dary, gdyby plano-
wał wspierać ubogich, to stanąłby 
przed Bogiem z inną duszą, nie nar-
cystyczną i egoistyczną, tylko miło-

sierną i otwartą. Zastanówmy się 
dzisiaj, co posiadamy, za co mo-
żemy dziękować Panu Bogu i jak 
wspierać najuboższych. Jałmużna 
wobec ubogich jest bowiem na-
szym bogactwem u Boga. 

 

Komentarze zostały przygotowane 
przez ks. Mateusza Oborzyńskiego 

 

POWSTANIE WARSZAWSKIE (1 SIERPNIA 1944)  
 

Modlitwa pod pomnikiem Gloria Victis (Chwała Zwyciężonym) na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach jest 
od wielu lat centralnym punktem obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. Cmentarz Wojskowy na Po-
wązkach odwiedza w tym dniu kilkanaście tysięcy osób. Tradycja odwiedzania kwater powstańczych liczy już 
kilkadziesiąt lat i była kultywowana także w okresie PRL wbrew władzom. Dziś na cmentarz przychodzi już 
czwarte pokolenie Warszawiaków.  

 
Nie przyszliśmy na powstańczy cmentarz, aby płakać. Tu, w tym 

świętym miejscu, gdzie spoczywają doczesne szczątki córek  
i synów „nieujarzmionego miasta”, chcemy otrzeć nasze łzy. 
Chcemy wyśpiewać Bogu pieśń wdzięczności za tych, którzy na oł-
tarzu Ojczyzny złożyli swoje zdrowie i życie.  

 
U stóp pomnika Gloria Victis oddajemy cześć pokonanym,  

ale niezwyciężonym.  
 
Dla kolejnych pokoleń Polaków ich postawa była i nadal pozostaje źródłem mocy i wzorem do zdecydowa-

nego działania w słusznej sprawie – w obronie wolności i godności każdego człowieka. Warszawa została zbu-
rzona lecz nie zniszczona. Wierność fundamentalnym wartościom, powstańczy duch i determinacja sprawiły, 
że stolica odrodziła się jak feniks z popiołów.  

 
Wszechmogący i Miłosierny Boże spraw, aby Ci, którzy polegli w walkach ulicznych i pod gruzami walących 

się domów, zostali przyjęci do domu Ojca. Żyjących bohaterów Powstania Warszawskiego obdarz zdrowiem, 
aby jak najdłużej mogli świadczyć o potędze miłości Boga i Ojczyzny, która jest silniejsza niż śmierć. Udziel 
nam wszystkim daru pokoju, zgody i solidarności w budowaniu naszego „dziś” z myślą o tym, co będzie jutro 
i pojutrze. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.                                                                                   Za: os, KAI/Stacja7 

 

MODLITWA O UZDROWIENIE  
PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚW. SZARBELA 

Święty Szarbel był pustelnikiem żyjącym w klasztorze św. Marona w Libanie. Po jego śmierci za jego wstawien-
nictwem doszło do wielu cudownych uzdrowień. W chorobie i cierpieniu poproś go o wsparcie! 

 
Święty Ojcze Szarbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotno-

ści eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź 
wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. 

Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspoma-
gaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy 
i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. 

Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie 
prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen. 



 

 

 

O G Ł O S Z E N I A  
1. Kancelaria parafialna w sierpniu czynna będzie od wtorku do piątku jedynie po południu, w godz.  

od 16.00 do 17.45. 
2. Zapraszamy na XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Bazylice Archikatedralnej  

św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Koncerty odbywają się w kolejne niedziele – od 3 lipca do 18 września 

2022 r. o godz. 16:00. Szczegółowe informacje w gablocie. 
3.  Wspomnienia liturgiczne: - w poniedziałek – wspomnienie św. Alfonsa Liguori, założyciela zakonu Re-
demptorystów; - we wtorek – wspomnienie NMP Królowej Aniołów – tego dnia można uzyskać odpust zupełny 
Porcjunkuli. Aby zyskać odpust należy wypełnić warunki zwykłe oraz wykonać czynność związaną z odpustem, 
czyli: - pobożnie nawiedzić kościół; - odmówić w kościele Modlitwę Pańską oraz Wyznanie wiary; - przystąpić 
do spowiedzi św. (należy być w łasce uświęcającej); - przyjąć Komunię św.; - odmówić modlitwę wg intencji 
Ojca Świętego; nie mieć przywiązania do jakiegokolwiek grzechu; - w czwartek – wspomnienie św. Jana Marii 

Vianney’a, patrona proboszczów; w piątek – pierwszy piątek miesiąca - w sobotę obchodzić będziemy święto 
Przemienienia Pańskiego.  

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