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L I T U R G I A

S Ł O W A

PIERWSZE CZYTANIE

PSALM RESPONSORYJNY

Pwt 30, 10–14

Ps 69, 14.17.30.31.33–34,36–37

Mojżesz powiedział do ludu:
«Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego,
przestrzegając Jego poleceń i postanowień
zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do
Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej
swej duszy.
Polecenie to bowiem, które Ja ci dzisiaj daję, nie
przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim
zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było
powiedzieć: „Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je”.
I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć:
„Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam,
a będziemy słuchać i wypełnimy je”.
Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych
ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić».
Oto słowo Boże

KOMENTARZ

REFREN:
Ożyje serce szukających Boga
Panie, modlę się do Ciebie
w czas łaski, o Boże.
Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci,
w Twojej zbawczej wierności.
Wysłuchaj mnie, Panie, bo miłość Twoja jest
łaskawa,
spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
Jestem nędzny i pełen cierpienia,
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.
Pieśnią chcę chwalić imię Boga
i wielbić Go z dziękczynieniem.
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy,
niech ożyje serce szukających Boga.
Bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi
więźniami nie gardzi.

ks. dr Maciej Raczyński-Rożek
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Kol 1, 15–20
Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co
w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne
i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy
Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed
wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest
Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał
pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem
Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby
przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą:
i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 6, 63c.68c

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

„Kto jest moim bliźnim?”. To pytanie
uczonego w Prawie, zadane Panu
Jezusowi, jeśliby przetłumaczyć na
współczesny język, brzmiałoby „komu
powinienem pomagać?”. To pytanie jest
dzisiaj bardzo aktualne i wiele ludzi je
sobie zadaje. Z każdej strony atakują
nas prośby o pomoc: na chore dziecko,
na jedzenie, dla biednej rodziny, na
studnię w Sudanie i wiele innych. Na
ulicy żebracy wyciągają rękę prosząc
nas o datek. Jakby człowiek dał każdemu, to nie miałby za co wykarmić rodziny.
Wobec takiej sytuacji rodzą się dwie
skrajne postawy: jedni zamykają serce
na wszystkich, ponieważ boją się być
wykorzystani czy oszukani; inni chodzą
z ciągłymi wyrzutami sumienia, że nie
mogą pomóc wszystkim. Prawdziwe
miłosierdzie leży pośrodku. Chrześcijanin nie może zamknąć serca na
potrzebujących. Ewangelia wzywa go
jednoznacznie do świadczenia miłosierdzia. Z drugiej strony powinien pamiętać, że tylko Chrystus może pomóc
wszystkim ludziom – to On jest
Zbawicielem całego świata. My mamy
uczestniczyć w Jego dziele, na tyle, na
ile wskazuje nam sumienie (czyli rozum
oświecony modlitwą).

DRUGIE CZYTANIE

EWANGELIA
Łk 10, 25–37

Le Bon Samaritain (Dobry Samarytanin),
François Sicard, 1896r.,
Ogrody Tuileries, Paryż.

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając
Go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam
czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu
odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak
czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga
swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą,
całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do
niego: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz
żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał
Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził
z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców.
Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu
zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli.
Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan;
zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien
zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził
również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył
się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany,
zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na
swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował
go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał
gospodarzowi i rzekł: Miej o niego staranie, a jeśli
co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych trzech okazał się, według twego
zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?
On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie!
Oto słowo Pańskie
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1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra- 6. W środę, 13 lipca o godz. 18.00 zostanie Jakub Piotr Krowicki, kawaler z parafii tutejszej
odprawiona Msza św. i Nabożeństwo Fatim- i
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie
skie. Serdecznie zapraszamy wszystkich Natalia Maria Łuciuk, panna
modlić się będziemy za zmarłych polecaparafian i gości do licznego udziału.
nych w wypominkach rocznych.
z parafii pw. św. Dominika w Warszawie
2. Dziś gościmy ks. Tomasza Grzyba ze Stowa- 7. W sobotę, 16 lipca na terenie Muzeum Pałacu – zapowiedź II;
Króla Jana III przeprowadzona będzie akcja
rzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi
Paweł Wierzbicki, kawaler z parafii tutejszej
honorowego oddawania krwi i rejestracji potenw Potrzebie. Ks. Tomasz będzie głosił kazania
i
cjalnych dawców komórek macierzystych.
na każdej Mszy św., a po Mszy będzie zbierał
Anna Renata Rosłoniec, panna z parafii tutejszej
ofiary na misje katolickie.
8. W tym roku uroczystość patronalną naszej – zapowiedź I.
parafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny,
3. Zachęcamy do zgłaszania się do wolontaKażdy, kto by wiedział o przeszkodach zachoMatki Najświętszej Maryi Panny – obchodzić
riatu w czasie Dni w Diecezjach, podczas
dzących między narzeczonymi zobowiązany
będziemy w niedzielę 31 lipca. Zachęcamy
których będziemy gościć w naszej parafii grupę
jest powiadomić kancelarię parafialną.
wszystkie
wspólnoty
parafialne
i
służbę
pielgrzymów z Brazylii. Wszystkie osoby, które
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.
liturgiczną do licznego udziału we Mszy św.
będą w stanie wesprzeć naszych wolontariuo
godz.
13.00
i
w
procesji
Eucharystycznej.
szy w dniach 20–25 lipca br. proszone są
Nowennę do św. Anny rozpoczniemy 22 lipca.
o zgłaszanie się w Zakrystii. Nie jest wymaZapraszamy wszystkich parafian do licznego
gana pełna dyspozycyjność czasowa.
udziału w nabożeństwie, aby w ten sposób
4. W ostatnim czasie została uruchomiona strona
lepiej przygotować się do uroczystości
internetowa organizowanych w naszej parafii
odpustowej.
Dni w Diecezji. Zachęcamy do polubienia
naszego fanpage'a na portalu społecznościo- 9. W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:
wym Facebook.com – można go wyszukać,
wpisując w wyszukiwarce frazę „ŚDM 2016 – w poniedziałek, 11 lipca, święto
– Wilanów”.
św. Benedykta, opata;
5. Z okazji Roku Henryka Sienkiewicza zapra- – we wtorek, 12 lipca, wspomnienie
Zapraszamy do naszego kościoła na
szamy do wysłuchania ponadczasowych
św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa; Adorację Najświętszego Sakramentu
dzieł polskiego noblisty. W malowniczej
w ciszy
– w środę, 13 lipca, wspomnienie
scenerii dzwonnicy naszej kolegiaty, dziś po
w
najbliższy
piątek, 15 lipca
św.
pustelników
Andrzeja
Świerada
i
Benedykta;
Mszy św. o godz. 13.00, aktor Dariusz
od godz. 13.00 do 17.00
Jakubowski przedstawi adekwatne do wa- – w piątek, 15 lipca, wspomnienie
oraz od godz. 18.30 do 19.30
kacyjnych okoliczności, nieco zapomniane
św. Bonawentury, biskupa i Doktora Kościoła;
reporterskie relacje z podróży pisarza.
– w sobotę, 16 lipca, wspomnienie
Muzycznym dopełnieniem aktorskiej prezenNajświętszej Maryi Panny z góry Karmel.
tacji będą miniatury fortepianowe Erica Satie
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
w wykonaniu pianisty Piotra Szafrańca.
imieniny, składamy życzenia błogosławień„(...) Nie lękam się ciosów, bo tarczą moją jest
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu
Bóg. Lękać się powinien nas wróg, a nie my
osobistym i zawodowym.
wroga. Szatan tylko pysznych i tchórzliwych
10.
W
najbliższym czasie sakramentalny związek
zwycięża, bo pokorni mają moc. Nie zmiesza
małżeński
zawrą:
ani [nie] zatrwoży nic duszy pokornej.”
Wiaczesław
Karpiesz, kawaler
(Dzienniczek, 450)
z parafii pw. M.B. Różańcowej w Piasecznie
od 10.07 do 14.08.2016 r.
i
Módlmy się o szczęśliwy powrót
Maria Katarzyna Olejnik, panna z parafii tutejszej
wszystkich podróżujących
– zapowiedź II;
w okresie wakacji.

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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