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XXI Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Łukasza (13,22-30) 
 

„Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie, i odbywał swą podróŜ 
do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni 
będą zbawieni?”. 
On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyŜ wielu, 
powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan 
domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie 
kołatać do drzwi i wołać: »Panie, otwórz nam«; lecz On wam odpo-
wie: »Nie wiem, skąd jesteście«. Wtedy zaczniecie mówić: »PrzecieŜ jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na uli-
cach naszych nauczałeś«. 
Lecz On rzecze: »Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający 
się niesprawiedliwości«. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i 
wszystkich proroków w królestwie BoŜym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i 
zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie BoŜym. 
Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi” 
 

Ilu ludzi zostanie zbawionych? Pytanie nurtu-
jące wszystkich wierzących. Odpowiedzi padają 
róŜne — jedni widzą nielicznych, inni chcieliby 
spotkać w niebie wszystkich. Pytanie to postawiono 
równieŜ Jezusowi. Ten odpowiedział przez porów-
nanie. 

Istnieją ciasne drzwi i kto przez nie przejdzie, 
dostąpi zbawienia. Skoro drzwi są ciasne, naleŜy 
przez nie przechodzić pojedynczo, a do tego moŜ-
liwie bez Ŝadnego bagaŜu, bo wszystko, co obciąŜa 
człowieka, moŜe uniemoŜliwi ć przejście. Dobrze 
rozumieją to porównanie grotołazi, którzy muszą 
niejednokrotnie z wielkim trudem przeciskać się 
szczeliną skalną, by dotrzeć do następnej podziem-
nej komnaty. 

Ciasnota drzwi wiodących do zbawienia to 
jeszcze nie wszystko. One są otwarte tylko do cza-
su. Kto się spóźni, ten traci szansę na zbawienie. 
Jezus wzywa do wykorzystania czasu. Chrześcija-
nin winien się spieszyć, by osiągnąć zbawienie. Dla 
niego musi to być sprawa najpilniejsza. Liczenie się 

z ograniczonymi moŜliwościami czasowymi to 
jeden z warunków mądrego wykorzystania Ŝycia. 

NajwaŜniejsze jednak jest to, Ŝe sama znajo-
mość Jezusa w czasie doczesnego Ŝycia nie wystar-
cza do zbawienia. Tu na ziemi istnieje moŜliwość 
pozostawania w kontakcie z Chrystusem bez szans 
wykorzystania w godzinie najwaŜniejszej, gdy 
dojdziemy do zamkniętych drzwi. Nic nie pomoŜe 
tłumaczenie, Ŝe byliśmy ochrzczeni, Ŝe ślub nasz 
był w kościele, Ŝe rok w rok otwieraliśmy drzwi 
kapłanowi, który przychodził z błogosławieństwem 
domu w okresie kolędy. Nie pomoŜe powoływanie 
się na udział w procesjach, nie pomogą nasze okla-
ski dla PapieŜa, Ŝyczenia przy opłatku w wigilijny 
wieczór. Chrystus nie udziela zbawienia za same 
znajomości. Potrzebna jest nasza sprawiedliwość. 
To ona — oparta na wierze i dobrych czynach — 
otwiera drzwi zbawienia. Znajomości nie wystar-
czą. Potrzebne są ręce wolne od kradzieŜy 
i krzywdy, usta wolne od kłamstwa, serce proste 
i wypełnione miłością bliźniego. 
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Słowa Jezusa są twarde: „Odstąpcie ode Mnie 
wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości!” 
oraz „Nie wiem, skąd jesteście”. One wypełnią 
serca nieszczęśliwych rozpaczą. Rozpocznie się 
płacz. Kto jednak jest winny? Wiedzieli, Ŝe powin-
ni przejść przez ciasną bramę, wiedzieli, Ŝe naleŜy 
się spieszyć, bo drzwi zostaną zamknięte. Jeśli nie 
weszli, to wyłącznie ich wina. 

Obietnice wiary objawiają się w całej ostrości 
dopiero w momencie ich spełnienia. Tak będzie 
z radością zbawionych, którzy zostaną oczarowani 
przyjęciem, jakie zgotował im Bóg, i tak będzie 
z przeraŜającą rozpaczą tych, którzy tego zbawienia 
nie dostąpią. Ich smutek pogłębi jeszcze fakt, Ŝe 
zostaną dopuszczeni do oglądania szczęścia, jakie 

im było przygotowane, a które z własnej winy 
utracili. „Ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, 
i wszystkich proroków w królestwie BoŜym, 
a siebie samych precz wyrzuconych”. 

Jezus nie odpowiada na pytanie, ilu ludzi zo-
stanie zbawionych. Jest to tajemnica, którą zna 
jedynie Bóg, i nam jej poznanie nie jest potrzebne. 
Posługując się przypowieścią o ciasnych drzwiach 
pragnie, jako dobry pedagog, wezwać nas do mobi-
lizacji wszystkich sił, byśmy zbawienie osiągnęli. 
Faktycznie bowiem nie chodzi o to, by wiedzieć, 
ilu zostanie zbawionych, lecz by samemu do zba-
wionych naleŜeć.    xES 
  

 

Poniedziałek – 26 sierpnia 2013 - Uroczystość NMP Częstochowskiej  J 2,1-11 
   630   Za † męŜa Tadeusza Rzeszowskiego, †† rodziców z obu stron oraz do Matki Boskiej Nieusta-

jącej Pomocy o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla dzieci wnuków i prawnuków  
 1800   Za †† dziadków Józefę i Jana Tarnawskich, Pelagię i Józefa Paszkowskich  
Wtorek – 27 sierpnia 2013 – św. Moniki      Mt23,23-26 
   630   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe 

błogosławieństwo dla Krystyny w 50. rocznicę urodzin  
 1800   W intencji Jolanty i Krzysztofa Strzelec w 8. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie  
Środa – 28 sierpnia 2013 – św. Augustyna, Biskupa i doktora kościoła  Mt 23,27-32 
   630   Za † Krystynę Sztuka    
 1800   Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Ireny z okazji 60. rocznicy urodzin oraz An-

ny w 30. rocznicę urodzin, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny  
Czwartek – 29 sierpnia 2013 – wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela Mk 6,17-29 
   630   Za †† rodziców Jadwigę i Jana Praszelik, zięciów i pokrewieństwo z obu stron  
 1800   Za †† Adelę i Henryka śurek, †† rodziców śurek i Kremzer 
Piątek – 30 sierpnia 2013        Mt 25-1-13 
   630   Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i łaski Ducha Świę-

tego dla Marcina  
  1400   Ślub: Agnieszka Jaros z d. Sobola – Grzegorz Jaros  
 1800   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięko-

waniem za otrzymane łaski z okazji 50. rocznicy urodzin Doroty, z prośbą o dalsze zdrowie i 
BoŜe błogosławieństwo  

Sobota – 31 sierpnia 2013        Mt 25,14-30 
   630   Za †† teściów Anielę i Michała, † męŜa Stanisława oraz za †† Barbarę, Andrzeja i Michała i 

wszystkich ††z rodziny  
 1700   Okazja do spowiedzi przed rozpoczęciem roku szkolnego 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: Msza Święta zbiorowa za zmarłych: do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa 

Cyryla Fluder, ††rodziców z obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące, za †† ro-
dziców Marię i Tadeusza Gruszka, za † Barbarę Dębińską, za † mamę Władysławę Zienie-
wicz (w 30. dzień), za † męŜa i ojca Jana Romanowskiego w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców 
z obu stron i pokrewieństwo i za dusze w czyśćcu cierpiące, do Miłosierdzia BoŜego za † zię-
cia Zbigniewa Oszek, za †† dziadków Wandę i Józefa Cywińskich w 1. rocznicę śmierci oraz 
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za babcię Teresę Kondracką-Liebert  (w 30. dzień), za † Gotfryda Andrukiewicza (w 30. 
dzień), za † Ernesta Wuttke (w 30. dzień, od współlokatorów z ulicy Katowickiej 15), za † 
Bronisława Rudyszyn (w 30. dzień), za † Martę Lukoszek (w 30. dzień),  za †† Damiana 
Szymczaka w I rocznicę, ojca Eugeniusza, †† z rodziny, †† pokrewieństwo 

XXII Niedziela zwykła – 1 września 2013   Syr 3,17-29; Hbr 12,18-24; Łk 14,7-14 
   700    Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Albinę i Franciszka, Janinę i Adama, †† rodzeństwo 

oraz za †† z rodzin Kotala, Erboń, Biel i Jeziorak oraz za dusze w czyśćcu cierpiące  
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Dziękczynna z okazji 50. rocznicy ślubu Anny i Konrada, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo 

na dalsze lata  
 1030    Dziękczynna w intencji Krystyny z okazji 65. rocznicy urodzin, o zdrowie i BoŜe błogosła-

wieństwo dla całej rodziny  
 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Mikołaj Feliks Kusma, Max 

Karol Rostkowski, Maja Zofia Sitko 
 1700    RóŜaniec 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Do BoŜej Opatrzności w intencji Rafała z okazji 25. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej 
rodziny  

W tym tygodniu modlimy się: o umocnienie wiary 
 
• Dzisiaj parafialna pielgrzymka do kościoła Matki BoŜej. Wyjście o godz. 1400. W sanktuarium 

Matki BoŜej Msza Święta w intencji Parafian. Nie będzie juŜ wieczornego naboŜeństwa. Panów z Ra-
dy Parafialnej prosimy o pomoc w organizacji pielgrzymki. 

• RównieŜ dzisiaj o 1500 w kościele na Ostrogu naboŜeństwo na zakończenie pieszej pielgrzymki na 
Jasną Górę. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i pomoc w organizacji pielgrzymki. Dziękujemy 
takŜe wszystkim duchowym pielgrzymom. 

• Jutro uroczystość Matki BoŜej Częstochowskiej. 
• W poniedziałek i wtorek na G. św. Anny pielgrzymka Liturgicznej SłuŜby Ołtarza. 
• W czwartek w klasztorze Annuntiata od godz. 900 Misyjny Dzień Chorych. Msza Święta o 1030, za-

kończenie ok. 1300. 
• W sobotę od godz. 1700 okazja do spowiedzi przed rozpoczęciem roku szkolnego. Prosimy rodzi-

ców o przypomnienie dzieciom o spowiedzi. 
• W przyszłą niedzielę udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodzi-

ców i chrzestnych w sobotę o 1900. 
• W piątek, sobotę i niedzielę na G. św. Anny uroczystość Aniołów StróŜów z obchodami kalwaryj-

skimi. 
• 7 września w Winowie pod Opolem odbędzie się diecezjalny dzień skupienia dla RóŜ RóŜańco-

wych. 
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla 

dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia Pismo Święte, Katechizm Kościoła. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby 

Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób szcze-

gólny dziękujemy za ofiary złoŜone w miniona niedzielę na cele remontowe. Zebrano kwotę 4270 zł. 
 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
• Jadwiga Okulowska, lat 62, zam. na ul. Słonecznej 33 
• Tadeusz Ciuraszkiewicz53, zam. na ul. Słowackiego 79 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
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Przeczytane w KAI 
• Szczególnymi świadkami wartości ludzkiego Ŝycia są dwaj chilijscy księŜa - bliźniacy Felipe i 

Paulo Lizama, którzy rok temu przyjęli święcenia kapłańskie. Nie byłoby to moŜliwe, gdyby nie 
determinacja ich matki Rosy Silvy, która 29 lat temu, w 1984 r. nie zgodziła się na aborcję. 
Kobieta, zanim dowiedziała się, Ŝe jest w ciąŜy, pracowała jako sanitariuszka i była naraŜona na dzia-

łanie promieni Rentgena. Lekarz nakłaniał ją do przerwania ciąŜy. Twierdził, Ŝe na USG widzi coś dziw-
nego, jakby jej dziecko miało dwie głowy, trzy ramiona i splątane stopy. Nie rozpoznał, Ŝe są to bliźniacy i 
sugerował, Ŝe ciąŜa moŜe zagraŜać jej Ŝyciu. 

Mimo Ŝe tzw. aborcja terapeutyczna była wówczas w Chile legalna, cięŜarna stanowczo odmówiła, 
mówiąc, Ŝe zaufa Bogu i podda się Jego woli. Bliźniacy urodzili się zdrowi 10 września 1984 r. Najpierw 
przyszedł na świat Felipe, a 17 minut później ku zaskoczeniu lekarzy Paulo. Bracia dowiedzieli się o swo-
jej niesamowitej historii, dopiero kończąc seminarium. 

„To z pewnością mądrość i wielkie serce naszej mamy sprawiły, Ŝe dowiedzieliśmy się o tym w od-
powiednim czasie. Zawsze sądziłem, Ŝe moje powołanie pojawiło się, gdy byłem nastolatkiem. Teraz 
wiem, Ŝe Bóg działał w moim Ŝyciu od samego początku" – powiedział ks. Paulo. "Jak tu nie bronić BoŜe-
go daru Ŝycia?" - zapytał retorycznie. 

Podkreślił, Ŝe zdarzenie to umocniło jego powołanie i dodało mu sił, "bo Bóg pozwolił mi bardzo 
mocno doświadczyć tego, w co wierzę". "Jezus, Kościół i świat nas potrzebują, byśmy byli Ŝywym świa-
dectwem miłości Boga” – dodał chilijski kapłan. 

„To Bóg sprawił, Ŝe istniejemy – zauwaŜył jego brat, ks. Felipe. – Chce On, byśmy byli szczęśliwi i 
jesteśmy takimi w pełni, realizując nasze powołanie kapłańskie”. 
 
• Wyrok 10 lat pozbawienia wolności otrzymał w Iranie były muzułmanin, który przyj ął chrześci-

jaństwo.  
Uznano go winnym „zbrodni przeciwko bezpieczeństwu państwa”. Chodziło o to, Ŝe konwertyta nie 

tylko porzucił islam, ale równieŜ spiskował i rozprowadzał teksty Ewangelii. 
Mohammad-Hadi Bordbar, znany jako Mostafa, naleŜał do jednego z tzw. Kościołów domowych, 

uznawanych w Iranie za nielegalne zgromadzenia o charakterze konspiracyjnym. Jedno z takich spotkań 
modlitewnych zostało rozbite przez słuŜbę bezpieczeństwa w grudniu ub. roku. Wśród zatrzymanych 
wówczas znalazł się takŜe Mostafa. 

OskarŜony przyznał się do rozprowadzenia 12 tys. egzemplarzy kieszonkowego wydania Nowego Te-
stamentu, co uznał za swój ewangelizacyjny obowiązek. Był on juŜ wcześniej sądzony za przejście na 
chrześcijaństwo, jednak wypuszczono go za kaucją. 

 
• Datę kanonizacji dwóch błogosławionych papieŜy: Jana Pawła II i Jana XXIII poznamy 30 

września. Tego dnia w Watykanie odbędzie się konsystorz w tej sprawie - poinformował 
kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.  

W rozmowie z Radiem Watykańskim przypomniał, Ŝe podczas konferencji prasowej w samolocie w dro-
dze powrotnej z Brazylii Franciszek zapowiedział, Ŝe kanonizacja 
odbędzie się w 2014 r. Na konsystorzu 30 września „Ojciec Święty 
poda oficjalną datę, która zna tylko on” - dodał kard. Amato. 

Podkreślił, Ŝe „Jan XXIII był wielkim prorokiem i twórcą So-
boru” Watykańskiego II, zaś Jan Paweł II „wprowadził go w Ŝycie 
i rozwinął”. - Naprawdę są oni dwiema kolumnami nie tylko kultu-
ry chrześcijańskiej, ale takŜe chrześcijańskiej świętości - wskazał 
prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 

Za najbardziej prawdopodobną datę kanonizacji uwaŜa się 
Niedzielę Miłosierdzia BoŜego 27 kwietnia 2014 r. 
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Kancelaria  czynna w dni powszednie w godz.: 730 – 800; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000. 
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 

 
 

Niedziela po 2030 
wakacyjne wspomnienia 
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