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L I T U R G I A

S Ł O W A

PIERWSZE CZYTANIE

DRUGIE CZYTANIE

Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu,
a Pan poskromił wokoło wszystkich jego
wrogów, rzekł król do proroka Natana: „Spójrz,
ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża
mieszka w namiocie”. Natan powiedział do króla:
„Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż
Pan jest z tobą”. Lecz tej samej nocy Pan
skierował do Natana następujące słowa: „Idź
i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi
Pan: «Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie?
Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś
był władcą nad ludem moim, nad Izraelem.
I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś,
wytraciłem przed tobą wszystkich twoich
nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi
na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi,
Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na
swoim miejscu, a nie poruszy się więcej i ludzie
nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej.
Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad
ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem
ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan
zapowiedział, że ci zbuduje dom. Przede Mną
dom twój i twoje królestwo będzie trwać na
wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki»”.

Wiara jest poręką tych dóbr, których się
spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości,
których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie
otrzymali świadectwo.
Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem,
usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do
ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł,
nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę
przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi
obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem
i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy.
Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na
silnych fundamentach, którego architektem
i budowniczym jest sam Bóg. Przez wiarę także
i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała
moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego
wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto
z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego,
powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy
niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad
brze

2 Sm 7, 1–5. 8b–11.16

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
1 Sm 2, 1. 4–8

REFREN:
Całym swym sercem raduję się w Panu
Raduje się me serce w Panu,
moc moja dzięki Panu wzrasta,
rozwarły się me usta na wrogów moich,
gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.
Całym swym sercem raduję się w Panu
Łuk mocarzy się łamie,
a słabi przepasują się mocą,
za chleb najmują się syci, a głodni odpoczywają,
niepłodna rodzi siedmioro, a wielodzietna więdnie.
Całym swym sercem raduję się w Panu
To Pan daje śmierć i życie,
wtrąca do otchłani i zeń wyprowadza.
Pan uboży i wzbogaca,
poniża i wywyższa.
Całym swym sercem raduję się w Panu
To Pan daje śmierć i życie,
wtrąca do otchłani i zeń wyprowadza.
Pan uboży i wzbogaca,
poniża i wywyższa.
Całym swym sercem raduję się w Panu
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Hbr 11, 1–2. 8–13

brzegiem morskim. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono,
lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi.
Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 2, 25c

Sprawiedliwi wyczekiwali pociechy Izraela,
a Duch Święty spoczywał na nich.

EWANGELIA
Mt 13, 16–17

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy
wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam
wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli;
i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”.
Oto słowo Pańskie

KOMENTARZ
Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą,
i uszy wasze, że słyszą (Mt 13, 16).
Przyzwyczailiśmy się do tego, że jesteśmy
ludźmi wierzącymi, że mamy kościoły,
gdzie możemy się modlić, że możemy
Boga traktować jak Ojca, że On daje nam
znaki swojej obecności na modlitwie,
w wydarzeniach czy w innych osobach.
Natomiast kiedy zaczynamy doświadczać
cierpienia w naszym życiu, kiedy pojawiają
się trudności na modlitwie, to zaraz stawiamy pytanie: „Gdzie jest Pan Bóg?”. Tak
jakby nam się należała Jego obecność.
Bóg zaś jest wierny obietnicy jaką dał
nam w chrzcie i nigdy nas nie opuszcza.
Nawet wtedy, kiedy my przestajemy to czuć.
To nie oznacza jednak, że mamy zapominać, że to wszystko nam się nie należy,
że jest darem, za który powinniśmy nieustannie dziękować. Tak najprawdopodobniej czyniła św. Anna i tak nauczyła swoją
córkę Maryję, która później wyśpiewała
w Magnificat swoje dziękczynienie wobec
Stworzyciela: Wielbi dusza moja Pana (…)
bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
(Łk 1, 46.48)
ks. dr Maciej Raczyński-Rożek
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Uroczystość św. Anny patronki parafii
1. Dziś w naszym kościele obchodzimy
o godz. 16.00. Po Mszy św., w uroczystej
uroczystość patronalną, z którą związana
procesji, przejdziemy do kwatery grobów
jest łaska odpustu. Odpust jest darowaniem
powstańczych na naszym cmentarzu, gdzie
przed Bogiem kary doczesnej za grzechy
o godz. 17.00 – godzinie „W”, o której
zgładzone już co do winy, za pośrednictwem
rozpoczęło się powstanie – uczcimy pamięć
Kościoła, który jako szafarz owoców odkupoległych i pomordowanych powstańców.
pienia rozdaje i prawomocnie przydziela
7. Jutro, w pierwszy poniedziałek miesiąca
zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa
o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św.
i świętych. Można go uzyskać dla siebie lub
wotywna o Duchu Świętym. Serdecznie
w intencji zmarłych pod zwykłymi warunkami,
zapraszamy do wspólnej modlitwy.
tzn.: jeżeli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, przyjęliśmy lub przyjmiemy Komunię św. 8. W pierwszy wtorek miesiąca modlimy się za
i odmówimy modlitwę Pańską oraz Wyznanie
dzieci. Wspólną modlitwę rozpoczniemy
Wiary. Główna Msza św. odpustowa wraz
o godz. 17.30, a o godz. 18.00 zostanie
z procesją Eucharystyczną zostanie odpraodprawiona Msza św. w intencji wszystkich
wiona o godz. 13.00 przez ks. Jakuba
dzieci, a zwłaszcza tych, które odeszły od
Szcześniaka, Ojca Duchownego Wyższego
wiary i Kościoła i ich rodziców.
Metropolitalnego Seminarium Duchownego
9. We wtorek, 2 sierpnia, w kościołach
w Warszawie.
parafialnych można uzyskać odpust zupełny
2. Nabożeństwo ku czci św. Anny, patronki naszej
„Porcjunkuli” pod następującymi warunkami:
parafii zostanie odprawione dziś o godz.
pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie
17.00. Po nabożeństwie modlić się będziew nim Modlitwy Pańskiej oraz Wyznania Wiary.
my za zmarłych polecanych w wypominkach
10. Jak każdego roku, w Święto Przemienienia
rocznych.
Pańskiego, 6 sierpnia o godz. 19.00, zostanie
3. W poniedziałek pożegnaliśmy grupę pielgrzyodprawiona na cmentarzu Msza św. za
mów z Brazylii, która gościła w naszej parafii
zmarłych z naszych rodzin. Miłosierdziu
w poprzednim tygodniu. W wielu przypadkach
Bożemu, w sposób szczególny, polecać
usłyszeliśmy wiele pochlebnych słów na temat
będziemy tych, którzy opuścili nas w ostatnim
zaangażowania i troski ze strony rodzin goszczasie. Zmarłych polecanych naszym modliczących. Wszystkim rodzinom, które przyjęły
twom prosimy zgłaszać w zakrystii. Procesja
pielgrzymów do swoich domów, składamy
na cmentarz wyruszy z naszego kościoła po
najserdeczniejsze podziękowania.
Mszy św. o godz. 18.00.
4.Uprzejmie dziękujemy wszystkim wolontariuszom oraz osobom zaangażowanym w organizację pobytu brazylijskich pielgrzymów w
naszej parafii. Niezmiernie doceniamy wkład
i zaangażowanie wszystkich, którzy dołożyli
od 10.07 do 14.08.2016 r.
cząstkę siebie w przygotowanie wizyty naszych
zagranicznych gości. Dziękujemy członkom
Módlmy się o szczęśliwy powrót
zespołów parafialnych, którzy prowadzili „szatnię”
wszystkich podróżujących
przed wejściem do Muzeum Króla Jana III,
osobom, które były w „Recepcji” ŚDM w naszej
w okresie wakacji.
parafii i paniom, które piekły ciasta dla
naszych gości.
5. W czasie pobytu brazylijskiej grupy pielgrzymów mieliśmy możliwość zaoferowania
wielu bezpłatnych atrakcji, a także obiadów
na terenie naszej parafii. Serdecznie dziękujemy Urzędowi Dzielnicy Wilanów za przygotowane posiłki oraz umożliwienie korzystania
ze stołówki w szkole podstawowej nr 261,
Centrum Kultury Wilanów za przygotowanie
i przeprowadzenie warsztatów polskiego tańca
oraz współorganizację pikniku dla pielgrzymów
i rodzin przyjmujących, Muzeum Króla Jana III
w Wilanowie za oprowadzenie naszych gości
po pałacu oraz ogrodach królewskich, a także
Centrum Sportu Wilanów za udostępnienie
obiektów sportowych przy ul. Wiertniczej 26.
6. W poniedziałek, 1 sierpnia, przypada 72.
rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Msza św. w intencji żywych i zmarłych
uczestników powstania zostanie odprawiona
2o

11. W tym tygodniu przypada I czwartek,
I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek,
4 sierpnia, Msza św. wotywna o Chrystusie
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie zostanie
odprawiona o godz. 17.00, a po Mszy św.
koronka do Miłosierdzia Bożego. W piątek,
5 sierpnia, Msza św. wotywna o Najśw.
Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00. Z
sakramentu pokuty i pojednania można
będzie skorzystać: rano i od godz. 16.00, w
czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.
W sobotę, 6 sierpnia, ze względu na
przypadającą Uroczystość Przemienienia
Pańskiego nie można odprawiać Mszy św.
wotywnej o Niepokalanym Sercu NMP. Po
Mszy św. o godz. 7.00 zostanie odprawione
Nabożeństwo Różańcowe.
12. W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:

– w poniedziałek, 1 sierpnia, wspomnienie
św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa
i doktora Kościoła;
– w czwartek, 4 sierpnia, wspomnienie
św. Jana Marii Vianneya, kapłana;
– w sobotę, 6 sierpnia, Święto
Przemienienia Pańskiego.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym.
13. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych
w ostatnim miesiącu naszych parafian:
– śp. Jana Dzięgielewskiego,
– śp. Eugeniusza Wiśniewskiego
oraz za zmarłego w maju
– śp. Kazimierza Klimkowskiego.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
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