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 LITURGIA SŁOWA  
 

Syr 3,17-18.20.28-29; Ps 68; Hbr 12,18-19.22-24a;  
Łk 14,1.7-14 

 

Ref. psalmu: Ty, dobry Boże,  
                    biednego ochraniasz. 

 

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeu-

szów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowie-

dział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wy-

bierali pierwsze miejsca. Tak 

mówił do nich: „Jeśli cię kto za-

prosi na ucztę, nie zajmuj 

pierwszego miejsca, by czasem 

ktoś znakomitszy od ciebie nie 

był zaproszony przez niego. 

Wówczas przyjdzie ten, kto 

was obu zaprosił, i powie ci: 

»Ustąp temu miejsca«; i mu-

siałbyś ze wstydem zająć ostat-

nie miejsce. Lecz gdy będziesz 

zaproszony, idź i usiądź na 

ostatnim miejscu. Wtedy przyj-

dzie gospodarz i powie ci: 

»Przyjacielu, przesiądź się wy-

żej«; i spotka cię zaszczyt wobec  wszystkich współbiesiadni-

ków. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto 

się poniża, będzie wywyższony”. Do tego zaś, który Go zapro-

sił, rzekł: »Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj 

swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych są-

siadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. 

Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, 

chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ 

nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzy-

masz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.  

 

– Oto słowo Pańskie. 

Przedstawię sobie Jezusa jako gościa spo-
żywającego posiłek w domu przywódcy fary-
zeuszów. Zwrócę uwagę na zachowanie go-
ści, którzy zajmują pierwsze miejsca. Jezus 
gani taką postawę. Przypomnę sobie sytua-
cje z mojego życia, gdy przebywałem w gru-
pie ludzi, na spotkaniach; sytuacje z mojej 
rodziny czy wspólnoty. Co mogę powiedzieć 
o moim zachowaniu? Czy nie staram się do-
minować, zwracać na siebie uwagę, narzucać 
innym swoje zdanie? Czy nie wykorzystuję 
dla własnych celów zajmowanego stanowi-
ska, pełnionej funkcji? Jezus zwraca uwagę, 
że w grupie może zawsze znajdować się 
ktoś znakomitszy ode mnie. Czy dopusz-
czam do siebie taką myśl, ilekroć rozma-
wiam z innymi, słucham i przedstawiam im 
swoje racje? Czy potrafię ustępować miejsca 
innym? Jak przeżywam sytuacje, w których 
czuję się spychany na ostatnie miejsce? 

Jezus przypomina, żeby w spotkaniach z in-
nymi uczyć się bezinteresowności i hojności. 
Pomyślę o moich spotkaniach i relacjach  
z bliźnimi. Z kim najczęściej i najchętniej 
rozmawiam? Czy nie otaczam się jedynie 
osobami, które są dla mnie miłe, sympa-
tyczne i wdzięczne? Czy nie pomagam in-
nym dla własnej przyjemności, osobistej sa-
tysfakcji? Czy nie posługuję się drugim czło-
wiekiem dla zaspokojenia własnych po-
trzeb? Czy są osoby, których świadomie nie 
dopuszczam do siebie i do grona swoich 
przyjaciół? Pomyślę o tych, których nie lubię, 
których wręcz nie akceptuję. Wymienię ich 
imiona i powierzę ich Jezusowi. Będę prosił:  
„Naucz mnie ich kochać!”. 
 

Krzysztof Wons SDS 
 



 

KOMENTARZE DO CZYTAŃ  
Przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

 

Komentarz do pierwszego  

czytania 

 

Pychy romans z doczesną  

wielkością 

 

Pycha z pewnością jest zagadnie-

niem, które trapiło autora zwanego 

Jezusem, synem Syracha. W swo-

ich mądrościowych przemyśle-

niach podejmuje bowiem jej temat 

aż dwanaście razy, ukazując ją jako 

jedno z największych zagrożeń. Już 

pierwszy z wątków wydaje się nie-

zwykle trafną diagnozą, również 

dla współczesnego świata z iście 

boskimi ambicjami. Mędrzec celnie 

zaznacza, że na chorobę pychy cier-

pią głównie ci, których Bóg/świat 

postawił wysoko. Jedyną dla nich 

profilaktyką stają się wówczas jesz-

cze większe wyrozumiałość, łagod-

ność i pokora. Wykazując się ta-

kimi przymiotami znajdą oni mi-

łość wśród ludzi swojego pokroju, 

choć pyszałkowie będą zapewne 

piętrzyli przed nimi trudności. Ze 

swoich problemów pokorny wyj-

dzie jednak zawsze zwycięski – 

egocentryków i zarozumialców wy-

niszczy ich nieuleczalna pycha i po-

mimo osiągnięcia wszelkich dóbr 

będą głęboko nieszczęśliwi; po-

korni natomiast, choćby utracili 

wszystko, zachowają dobra najcen-

niejsze – szacunek, przyjaźń, auto-

rytet i związany z nim posłuch. 

 

Komentarz do psalmu 

 

Sprawiedliwość kluczem do  

Bliskości 

 

Sprawiedliwość wynikająca z 

wierności Prawu – wbrew temu, 

czego naucza Tora – nie zawsze 

idzie w parze z dobrobytem. Autor 

Psalmu 68 wydaje się mieć tego 

pełną świadomość. Szczęście pły-

nące ze sprawiedliwości nie jest 

szczęściem ziemskim. Owocem 

prawdziwej sprawiedliwości i źró-

dłem dobrego życia jest wyłącznie 

bliskość Boga. To On jest ludzkim 

Mieszkaniem, jest Dawcą łask, jest 

w końcu bliski niczym rodzina, 

zwłaszcza tym, którzy w społeczeń-

stwach są marginalizowani. 

 

Komentarz do drugiego  

czytania 

 

Prawdziwy dom chrześcijan 

 

Kontrast płynący z zestawienia 

Starego i Nowego Przymierza za-

skakuje. Nieznany z imienia autor 

Listu do Hebrajczyków wydaje się 

subtelnie sugerować, że uwierzyć w 

to pierwsze było zdecydowanie ła-

twiej, ale to za drugim kryje się 

spełnienie wszystkich Bożych 

obietnic. Nawiązując do Przymie-

rza Synajskiego zauważa, że towa-

rzyszyły mu namacalne zjawiska 

wykraczające poza ludzkie rozu-

mienie - na oczach Hebrajczyków 

Bóg dokonywał cudów nad naturą. 

Nowe Przymierze Chrystusa jest z 

perspektywy ludzkiej zdecydowa-

nie mniej spektakularne, zaś ewen-

tualne cuda subtelniejsze. Ci jed-

nak, którzy na nie postawili, stali 

się częścią nie tylko ziemskiej spo-

łeczności Kościoła, ale również 

niebiańskiego Jeruzalem. 

 

Komentarz do Ewangelii 

 

Ziemskie pożytki z fałszywej  

sprawiedliwości 

 

Jezus nawiązuje do tematu pychy 

wśród słuchaczy dość osobliwych – 

wśród faryzeuszy, którzy Go uważ-

nie obserwowali, czekając na jakieś 

potknięcie, gest poświadczający 

niewierność Prawu (zob. Mk 3,1; 

Łk 6,7; 20,20). Jednak to Mistrz 

przejął inicjatywę, piętnując ich po-

stępowanie, do którego Prawo nie 

nawiązuje. Faryzeusze uważali bo-

wiem, że ze względu na swoją wy-

jątkowość i domniemaną, wynika-

jącą z przestrzegania przepisów 

Tory Pisanej i Ustnej, sprawiedli-

wość przysługują im specjalne 

przywileje – choćby zaszczytne 

miejsce przy stole gospodarza. Je-

zus postrzega takie zachowanie 

jako wynik pychy i w sposób nie-

zwykle subtelny próbuje przekonać 

słuchaczy, że większe pożytki 

płyną z zajmowania miejsc ostat-

nich. Ich żądza zaszczytów może 

doprowadzić do wstydu, pokora na-

tomiast zdecydowanie częściej jest 

nagradzana. Z jeszcze bardziej za-

skakującą uwagą zwraca się do go-

spodarza uczty zauważając, że 

większa nagroda płynie z nieocze-

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 
1587 Duchowy dar, którego 
udzielają święcenia prezbite-
ratu, wyraża następująca modli-
twa odmawiana w obrządku bi-
zantyjskim. Biskup, wkładając 
ręce, mówi między innymi: 
Panie, napełnij darem Ducha 
Świętego tego, którego raczyłeś 
podnieść do godności kapłań-
stwa, by był godny bez zarzutu 
stać przy Twoim ołtarzu, głosić 
Ewangelię Twojego Królestwa, 
pełnić posługę Twego słowa 
prawdy, składać Ci dary i ofiary 
duchowe, odnawiać Twój lud 
przez kąpiel odrodzenia, tak 
aby on sam wyszedł na spotka-
nie naszego wielkiego Boga i 
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, 
Twojego jedynego Syna, w dniu 
Jego powtórnego przyjścia i by 
otrzymał z Twojej nieskończo-
nej dobroci nagrodę za wierne 
wypełnianie swojego zadania. 
 
1588 Diakoni, "umocnieni...  
łaską sakramentalną, w posłu-
dze liturgii, słowa i miłości, 
służą Ludowi Bożemu w łączno-
ści z biskupem i jego kapła-
nami".  
 



  

kiwania zapłaty czy rewanżu, dla-

tego słuszniej zapraszać ubogich 

niż tych, którzy się odwdzięczą. 

Nawiązuje przy tym do wiary fary-

zeuszów w zmartwychwstanie, 

wskazując, że takie postępowanie 

może nie spotka się z nagrodą do-

czesną, ale z wieczną z całą pewno-

ścią tak. 
Komentarze zostały przygotowane 

przez dr Annę Rambiert-Kwaśniewską 

 

ŚW. AUGUSTYN 
 

Ten wybitny ojciec i doktor Ko-

ścioła – „doktor łaski”– myśliciel 

oraz filozof urodził się w 354 r.  

w Tagaście (dzisiaj miasto poło-

żone w Algierii). Jego ojciec był 

obywatelem rzymskim, pogani-

nem, natomiast matką Monika  

– gorliwa chrześcijanka. Augustyn 

nie otrzymał chrztu w dzieciństwie. 

Studiował w Kartaginie. W czasie 

studiów związał się z kobietą,  

z którą miał syna Adeodata. Zwią-

zał się z filozofią manicheizmu. Po 

ukończeniu studiów obrał zawód 

nauczyciela i założył w Tagaście 

szkołę retoryki. Był cenionym reto-

rem, otrzymał nawet katedrę reto-

ryki w cesarskim mieście Mediola-

nie. Pod wpływem pism Plotyna, 

oddziaływania biskupa Ambrożego 

i własnych przemyśleń – dokonał 

się w jego życiu wielki przełom. 

Zrezygnował z nielegalnego zwią-

zku, porzucił pracę retora i w towa-

rzystwie matki, syna i kilku ucz-

niów udał się w okolice Mediolanu, 

gdzie przez wiele miesięcy modlił 

się do Boga i studiował święte  

pisma. 25 kwietnia 387 r. wraz z sy-

nem Adeodatem przyjął chrzest 

święty z rąk Ambrożego. Po 

śmierci matki powrócił do Tagasty, 

gdzie stworzył rodzaj wspólnoty 

dla świeckich w celu prowadzenia 

pogłębionego życia duchowego.  

W 391 r. przyjął święcenia ka-

płańskie, a w 396 r. został bisku-

pem Hippony. Dom biskupi uczynił 

jakby klasztorem, w którym prowa-

dził wspólne życie modlitewne  

z kapłanami i diakonami. W 426 r. 

przekazał większość swoich obo-

wiązków biskupowi Herakliu-

szowi, a sam poświęcał większość 

swojego czasu na pisanie. Jest auto-

rem wielu dzieł teologicznych  

i filozoficznych. Brał czynny udział 

w życiu ówczesnego Kościoła, od-

bywał liczne podróże, wygłaszał 

kazania, uczestniczył w synodach. 

Zmarł w 430 r. w Hipponie. 

 

MODLITWA ŚW. AUGUSTYNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO 
Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. 
Przymuszaj mnie, abym święcie postępował.  
Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. 
Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. 
Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił. Amen.  

 

MODLITWA O POKÓJ 
Panie Jezu Chryste, Tyś z miłości ku nam umarł na krzyżu, aby przynieść pokój każdej duszy, która w Ciebie 

wierzy, Tobie ufa i Ciebie miłuje. Oto przypadamy do stóp Twoich, błagając, niech ustąpi spośród nas wszelka 
nienawiść i niezgoda, a niech zapanuje sprawiedliwość i miłość święta, ze sprawiedliwością zaś i miłością po-
kój w duchu Twoim – pokój między ludźmi, pokój między dziećmi a rodzicami, pokój między podwładnymi  
a przełożonymi, pokój między uboższymi a bogatszymi, pokój między pojedynczymi stanami i narodami, po-
kój w każdej rodzinie i całym społeczeństwie. 

Daj też narodowi naszemu obfitość łask Twoich i lepszą dolę; niech będzie zawsze wiernym Tobie i przywią-
zanym do Kościoła Twego. Prosimy Cię o to przez Najświętsze Serce Twoje i przez przyczynę Najmiłościwszej 
Rodzicielki Twojej, a Matki i Królowej naszej, Maryi, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świę-
tym na wieki wieków. Amen.  

 

„KURTUAZYJNA WIZYTA”, KTÓRA PRZERODZIŁA SIĘ W NAPAŚĆ 
Pod pretekstem kurtuazyjnej wi-

zyty 25 sierpnia 1939 r., wpłynął do 

portu gdańskiego okręt liniowy 

Schleswig-Holstein. Został przywi-

tany przez mieszkańców miasta  

z wielką euforią. Okręt zacumowa-

no koło Spichrzów Solnych, do-

kładnie naprzeciw Westerplatte. 

Dowództwo okrętu wzięło udział w 

uroczystościach, upamiętniających 

poległych marynarzy, miały miej-

sce również oficjalne spotkania z 

władzami Gdańska i przedstawi-

cielstwem władz polskich. Wów-

czas nic jeszcze nie wskazywało na 

prawdziwy cel wizyty niemieckiej 

jednostki wojennej. 



 

Pancernik „Schleswig-Holstein” 

był jednostką szkolną, której uzbro-

jenie podstawowe składało się  

z ciężkich dział kalibru 280 mm  

(4 działa), dodatkowo posiadał  

artylerię średnią o kalibrze 150 mm 

(10 dział) oraz wzmocnioną artyle-

rię przeciwlotniczą kalibru 88 mm 

(4 działa). Na okręcie przebywało 

596 osób załogi, 175 kadetów i 60 

żołnierzy obsługujących wspo-

mnianą artylerię przeciwlotniczą. 

Pod pokładem pancernika znajdo-

wała się Kompania Szturmowa  

w liczbie 225 żołnierzy, która brała 

udział w zajęciu Kłajpedy, a na 

pancernik został zaokrętowana  

w czasie rejsu do Gdańska. 

Strzały pancernika oddane w kie-

runku Westerplatte 1 września 

1939 r. o godz. 4.48, rozpoczęły II 

wojnę światową.  

Bohaterska Obrona Westerplatte 

stała się symbolem polskiego oporu 

przeciw niemieckiej agresji sprzed 

82 lat. 

Jakie były dalsze losy niemiec-

kiego pancernika? W czasie nie-

mieckiej napaści „Schleswig-Hol-

stein” prowadził wielokrotny 

ostrzał Gdyni, Oksywia i Helu.  

W kwietniu 1940 r. uczestniczył 

w zajęciu Danii, następnie w latach 

1941-1944 służył jako okręt 

szkolny i hulk mieszkalny w Gdyni. 

Od września 1944 r. służył jako 

okręt obrony przeciwlotniczej.  

Z 18 na 19 grudnia 1944 r. został 

zbombardowany w wielkim nalocie 

brytyjskim na Gdynię, na skutek 

czego zatonął. Bezpośrednią przy-

czyną przeprowadzenia nalotu 

miało być dostarczenie przez pol-

ską młodzież z Tajnego Hufca Har-

cerzy zdjęć okrętów stacjonujących 

w Gdyni. Akcją dowodził Joachim 

Joachimczyk, uczestnik obrony 

Polski w 1939 r. i powstania war-

szawskiego. Ostatecznie „Schle-

swig-Holstein” zatonął 26 grudnia 

1944 r., a 21 marca 1945 r. Niemcy 

dodatkowo zniszczyli go ładun-

kami wybuchowymi. 

Po wojnie został podniesiony 

przez Rosjan i włączony w skład 

marynarki ZSRS. Wskutek nieopła-

calności remontu został osadzony 

na dnie w rejonie mielizny w Za-

toce Fińskiej i był wykorzystywany 

przez radziecką marynarkę i lotnic-

two jako okręt-cel. Pancernik legł 

na dnie niedaleko krążownika 

„Magdeburg". 

Za: IPN 

 
 

O G Ł O S Z E N I A  
 

 Niedziela – 28 sierpnia – uroczystość św. Augustyna, Patrona naszej Parafii.  

15:00 – 18:00 – adoracja Najświętszego Sakramentu 

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18:30 – Msza św. odpustowa kończąca czterdziestogodzinne nabożeństwo. Przewodniczy ks. prałat Wie-

sław Kądziela.  

     Wszystkich serdecznie zapraszamy.  

 

 Dzisiaj nie będzie ostatniej Mszy św. o godz. 19:45. Z tego powodu zamówiona intencja na tę Mszę św. 

zostanie odprawiona na Mszy św. odpustowej o godz. 18:30.  

 Pierwszego września wspominamy 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Myślami i modlitwą podczas 

Eucharystii będziemy wspominać poległych na wojennych frontach, w obozach koncentracyjnych, naszych bli-

skich i znajomych. Niech pamięć o tym tragicznym wydarzeniu w historii Polski i świata będzie dla nas wezwa-

niem do troski o dobro i rozwój naszej Ojczyzny. We wspólnej modlitwie w czasie Mszy świętych będziemy 

prosić Boga, by w swej Miłosiernej Opatrzności chronił nasz Naród od okrucieństwa wojny, terroryzmu i niena-

wiści, a także by na świecie nastał upragniony pokój, zwłaszcza na Ukrainie. 

 Zapraszamy na Pielgrzymkę autokarową do Włoch śladami św. Augustyna i św. Moniki – od 11 do 19 

października 2022 r. Program pielgrzymki jest w gablocie i na naszej stronie internetowej. 

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.  

W piątek – spowiedź św. od godz. 17:00, a w sobotę – nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP po Mszy św. 

o godz. 9:00. 

 W poniedziałek – wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. 

 

 

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