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L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Iz 66,10–14c

S Ł O W A

tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na
Izraela Bożego (niech zstąpi) pokój i miłosierdzie. Odtąd niech już nikt nie sprawia mi
przykrości: przecież ja na ciele swoim noszę
blizny, znamię przynależności do Jezusa.
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech
będzie z duchem waszym, bracia! Amen.
Oto słowo Boże

Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie
się w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie
się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się
nad nią smucili, ażebyście ssać mogli aż do
nasycenia z piersi jej pociech; ażebyście
ciągnęli mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej
chwały. Tak bowiem mówi Pan: Oto Ja
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę
Kol 3, 15a.16a
narodów – jak strumień wezbrany. Ich
niemowlęta będą noszone na rękach i na Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy
kolanach będą pieszczone. Jak kogo pokój, słowo Chrystusa niech w nas
pociesza własna matka, tak Ja was przebywa z całym swoim bogactwem.
pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie
pociechy. Na ten widok rozraduje się serce
EWANGELIA
wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak
murawa. Ręka Pana da się poznać Jego
Łk 10, 1–12.17–20
sługom.
Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemOto słowo Boże
dziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed
sobą do każdego miasta i miejscowości,
PSALM RESPONSORYJNY dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też
do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotPs 66, 1–3.4–7.16.20
ników mało; proście więc Pana żniwa, żeby
wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie,
Niech cała ziemia chwali swego Boga
oto was posyłam jak owce między wilki. Nie
Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie,
noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów;
opiewajcie chwałę Jego imienia,
i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do
cześć Mu wspaniałą oddajcie.
jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie:
Powiedzcie Bogu: „Jak zadziwiające są
Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka
Twe dzieła!
człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie
Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym
samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co
Tobie,
mają: bo zasługuje robotnik na swoją
niech Twoje Imię opiewa”.
zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu.
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga:
Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi.
was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie
Morze na suchy ląd zamienił,
chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przyblipieszo przeszli przez rzekę:
żyło się do was królestwo Boże. Lecz jeśli
Nim się przeto radujmy!
do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą
Jego potęga włada na wieki.
was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet
proch, który z waszego miasta przylgnął
Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy,
nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to
którzy boicie się Boga,
wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże.
opowiem, co uczynił mej duszy.
Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów
Błogosławiony Bóg,
dzień niż temu miastu. Wróciło siedemktóry nie odepchnął mej prośby
dziesięciu dwóch z radością mówiąc: Panie,
i nie oddalił ode mnie swej łaski.
przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe
duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich:
DRUGIE CZYTANIE
Widziałem szatana, spadającego z nieba jak
błyskawica. Oto dałem wam władzę
Ga 6, 14–18
stąpania po wężach i skorpionach, i po całej
Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszinnego, jak tylko z krzyża Pana naszego kodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że
Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że
się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo wasze imiona zapisane są w niebie.
ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich
Oto słowo Pańskie
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KOMENTARZ
Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii skarży
się na brak robotników, którzy by pracowali
na Jego polu, jakim jest świat. Kieruje tę
skargę nie tylko do apostołów, ale do
72 uczniów czyli prawdopodobnie do
wszystkich, których w tamtym momencie
miał. Skarga z dzisiejszej ewangelii skierowana jest więc nie tylko do przyszłych
kapłanów. Jest ona skierowana do każdego
z nas. Jesteśmy zaproszeni, każdy na swój
sposób, aby pracować na polu Jezusa
Chrystusa, na polu świata.
Warto, żeby przy tym nie umknął nam
niezwykle istotny szczegół. „Proście więc
Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na
swoje żniwo” (Łk 10, 2). Jakkolwiek mocno
byśmy się nie zaangażowali w modlitwę
i głoszenie Ewangelii musimy pamiętać,
że owoce tej pracy należą przede wszystkim
do Boga, tak jak plon z pola należy do pana
tego pola. Tylko pamiętając o tym możemy
stać się prawdziwymi głosicielami Chrystusa,
a nie samych siebie.
ks. dr Maciej Raczyński-Rożek
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
XIV Niedziela Zwykła
– 3 lipca 2016 r.
1. Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca 6. W tym tygodniu przypadają następujące
lipca. Nabożeństwo Eucharystyczne zostanie
święta liturgiczne:
odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie
–
w środę, 6 lipca, wspomnienie
procesja wokół kościoła. Prosimy ministranbł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy;
tów, bielanki, asystę kościelną i wszystkie
wspólnoty parafialne o udział w procesji.
– w piątek, 8 lipca, wspomnienie
św. Jana z Dukli, kapłana.
2. W najbliższy poniedziałek, pierwszy poniedziałek miesiąca lipca o godz. 18.00 zostanie Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
odprawiona Msza św. wotywna o Duchu imieniny, składamy życzenia błogosławieńŚwiętym. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu
3. We wtorek, modlimy się w sposób osobistym i zawodowym.
szczególny za dzieci. Modlitwę rozpoczniemy 7. W najbliższym czasie sakramentalny związek
o godz. 17.30. Msza św. w intencji dzieci,
małżeński zawrą:
zwłaszcza tych, które odeszły od wiary
Wiaczesław Karpiesz, kawaler
i kościoła zostanie odprawiona o godz. 18.00.
z parafii pw. M.B. Różańcowej w Piasecznie
4. Z okazji Roku Henryka Sienkiewicza zaprai
szamy do posłuchania ponadczasowych dzieł
Maria Katarzyna Olejnik, panna
polskiego noblisty. W malowniczej scenerii
z parafii tutejszej
dzwonnicy kolegiaty św. Anny w Wilanowie
– zapowiedź I;
dziś i w następną niedzielę po Mszy św.
Jakub Piotr Krowicki, kawaler z parafii tutejszej
o godz. 13.00 – aktor Dariusz Jakubowski
i
przedstawi fragmenty listów Henryka
Natalia Maria Łuciuk, panna
Sienkiewicza. Muzyczne kompozycje z epoki
z parafii pw. św. Dominika w Warszawie
pisarza wykona pianista Piotr Szafraniec.
Wstęp wolny.
– zapowiedź I.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zacho5. Koło Radia Maryja zaprasza na jubileudzących między narzeczonymi zobowiązany
szową, 25. pielgrzymkę na Jasną Górę,
jest powiadomić kancelarię parafialną.
w niedzielę 10 lipca. Wyjazd o godz. 6.00
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.
sprzed kościoła, powrót ok. godz. 20.00.
Zapisy w zakrystii, koszt 60 PLN.
8. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych
w ostatnim miesiącu naszych parafian:

„(...) Upadłam na twarz przed Najświętszym
Sakramentem i powiedziałam Panu:
Wszystko uczynię, co będzie w mej mocy,
ale Cię proszę, Ty zawsze bądź ze mną
i daj mi moc do spełnienia woli Twojej świętej,
bo Ty wszystko możesz, a ja nic sama z siebie.”
(Dzienniczek, 154)

DUCHOWA ADOPCJA
DZIECKA POCZĘTEGO
Zapraszamy do naszego kościoła na
Adorację Najświętszego Sakramentu
w najbliższy piątek, 8 lipca
od godz. 13.00 do 17.00
oraz od godz. 18.30 do 20.00

– śp. Zofia Barbara Trębicka;
– śp. Alina Maria Kobak;
– śp. Bronisława Sejka.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Księgarenka EFFATA
mieści się w prawym
przedsionku świątyni.

od 12.06 do 10.07.2016 r.
Módlmy się o dary Ducha Świętego
dla papieża Franciszka i wszystkich
uczestników Dni Młodzieży w Krakowie.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87160013741846849180000001
internet: www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl
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