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PIERWSZE CZYTANIE 
Jr 23, 1–6

  Pan mówi: Biada pasterzom, którzy prowa-
dzą do zguby i rozpraszają owce mojego 
pastwiska. Dlatego to mówi Pan, Bóg Izraela, 
o pasterzach, którzy mają paść mój naród: 
Wy rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliś-
cie i nie zatroszczyliście się o nią; oto Ja się 
zatroszczę o nieprawość waszych uczynków 
– wyrocznia Pana. Ja sam zbiorę resztę 
swego stada ze wszystkich krajów, do któ-
rych je wypędziłem. Sprowadzę je na ich 
pastwisko, by miały coraz liczniejsze potom-
stwo. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by 
je paśli; i nie będą się już więcej lękać ani 
trwożyć, ani trzeba będzie szukać której-
kolwiek – wyrocznia Pana. Oto nadejdą dni 
– wyrocznia Pana – kiedy wzbudzę Dawi-
dowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował 
jako król, postępując roztropnie, i będzie 
wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. 
W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, 
a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś 
będzie imię, którym go będą nazywać: Pan 
naszą sprawiedliwością.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 23, 1–6

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
Pan jest moim pasterzem, 
niczego mi nie braknie. 
Pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 10, 27

Moje owce słuchają mego głosu, 
a Ja znam je, a one idą za Mną.

EWANGELIA  
Mk 6, 30–34
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    Z drugiej jednak strony bycie przywódcą reli-
gijnym nie jest przecież synonimem hipokryzji 
i lekceważenia Boga. Są i tacy pasterze, którzy 
dobrze zajmują się powierzoną im przez Boga 
trzodą. Już u Jeremiasza słyszymy zapowiedź 
przysłania takiego pasterza – „odrośl sprawiedli-
wą”. Zapowiedź tę spełniła działalność publicz-
na Jezusa. Sam Jezus w dzisiejszej Ewangelii 
chwali Apostołów za dobrze wykonaną pracę. 
Zasługują oni, Jego zdaniem, na wypoczynek. 
Są dobrymi pasterzami.
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Oto słowo Boże

Oto słowo Pańskie

Oto słowo Boże

Prowadzi mnie nad wody gdzie mogę odpocząć, 
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 
przez wzgląd na swoją chwałę.

K O M E N T A R Z

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, 
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
są moją pociechą.

przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym 
pokojem. On, który obie części (ludzkości) 
uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je 
mur – wrogość. W swym ciele pozbawił On 
mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarzą- 
dzeniach, aby z dwóch (rodzajów ludzi) stwo-
rzyć w sobie jednego nowego człowieka, 
wprowadzając pokój, i (w ten sposób) jed- 
nych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem 
w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadaw- 
szy śmierć wrogości. A przyszedłszy zwiasto- 
wał pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, 
którzy blisko, bo przez Niego jedni i drudzy 
w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.

 Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowie-
dzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nau-
czali. A On rzekł do nich: Pójdźcie wy sami 
osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie 
nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odcho-
dziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. 
Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, 
osobno. Lecz widziano ich odpływających. 
Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze 
wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy 
Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się 
nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające 
pasterza. I zaczął ich nauczać.

  Pismo Święte nie pozwala na uogólnianie: 
zestawienie dzisiejszych czytań przestrzega przed 
łatwymi stereotypami. U proroka Jeremiasza Bóg 
skarży się na pasterzy, którym powierzył swoją 
owczarnię. Zapowiada karę dla przywódców 
religijnych. Z powodu ich nieudolności, niechęci 
do pełnienia powierzonych im obowiązków, Bóg 
sam musi przejąć stery: „Ja sam zgromadzę 
resztę moich owiec ze wszystkich krajów”. 

  Nie da się więc wydać moralnej oceny o ja-
kimś człowieku tylko na podstawie jego zawodu. 
Św. Paweł przypomina nam o tej prawdzie, że 
w Chrystusie wszyscy jesteśmy zjednoczeni. 
Słowa: „wy którzy niegdyś byliście daleko, sta-
liście się bliscy przez krew Chrystusa” są skiero-
wane do chrześcijan pochodzenia nieżydow-
skiego i przypominają im, że w Kościele Jezusa 
nie ma znaczenia pochodzenie, rasa czy naród. 
Tak samo nie ma znaczenia, czy ktoś jest księ-
dzem czy świeckim, bogatym czy ubogim. 
Poprzez Krew Chrystusa wszyscy „mamy przy-
stęp do Ojca”. Kryterium moralnej oceny danej 
osoby nie może być więc grupowe, lecz tylko 
indywidualne – na podstawie tego, jak bardzo z 
tej możliwości przystępu do Ojca w naszym 
życiu korzystamy.

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów. 
Namaszczasz mi głowę olejkiem, 
a kielich mój pełny po brzegi.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 
przez wszystkie dni mego życia 
zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

    Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy 
niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy 
przez 

DRUGIE CZYTANIE 
Ef 2, 13–18
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Zapraszamy do naszego kościoła na 
Adorację Najświętszego 

Sakramentu w ciszy 
w każdy piątek 

od godz. 13.00 do 17.00 
oraz od godz. 18.30 do 20.00

CISZA, W KTÓREJ 
PRZEMAWIA BÓG

Trwa nowenna do św. Anny – nasze 
przygotowanie do uroczystości odpusto-
wej. Nabożeństwo ku czci św. Anny, 
patronki naszej parafii zostanie odprawio-
ne dziś o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach rocznych.

Uroczystość patronalną naszej parafii – 
wspomnienie liturgiczne św. Anny, Matki 
Najśw. Maryi Panny obchodzić będziemy 
w niedzielę 26 lipca. Zachęcamy wszystkie 
wspólnoty parafialne i służbę liturgiczną do 
licznego udziału we Mszy św. o godz. 13.00 
i w procesji Eucharystycznej. Nowennę do 
św. Anny rozpoczniemy 17 lipca. Zapra-
szamy wszystkich parafian do licznego 
udziału w nabożeństwie, aby w ten spo-
sób lepiej przygotować się do uroczystości 
odpustowej.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

– w poniedziałek, 20 lipca, wspomnienie 
bł. Czesława, Kapłana;

– w środę, 22 lipca, wspomnienie 
św. Marii Magdaleny;

– w czwartek, 23 lipca, Święto 
św. Brygidy, zakonnicy;

W sobotę, 25 lipca, przypada również 
liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa, 
patrona kierowców. Poświęcenie samo-
chodów i innych pojazdów mechanicz-
nych odbędzie się przed kościołem, po 
Mszy św. o godz. 18.00.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

Módlmy się w intencji podróżujących 
w okresie wakacyjnym w powietrzu, 

na lądzie i wodzie, aby dotarli 
bezpiecznie do celu podróży.

od 12.07 do 9.08.2015 r.

– w piątek, 24 lipca, wspomnienie 
św. Kingi, dziewicy;

– w sobotę, 25 lipca, Święto 
św. Jakuba, Apostoła.

W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą:

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zacho-
dzących między narzeczonymi, zobowiązany 
jest powiadomić kancelarię parafialną. Narze-
czonych polecamy modlitwie parafian.

Jarosław Pyzel, kawaler z parafii tutejszej
i 
Katarzyna Skóra, panna z parafii 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Dąbrówce
– zapowiedź I.

–

5.

POTRZEBNA KREW – POMÓŻ!
Tego leku nic nie zastąpi. W Warszawie zaczyna go brakować.

  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Warszawie apeluje o pilne 
oddawanie krwi. Zapasy magazynowe krwi 
w Warszawie zmniejszyły się do krytycznego 
poziomu. Krew do szpitali wydawana jest 
wyłącznie na ratunek życia.
   Warszawa jest centrum leczniczym Polski, 
w którym przebywają pacjenci z całego kraju, 
dlatego też zapotrzebowanie na krew w regio-
nie jest szczególnie duże. Jeszcze bardziej 
wzrasta w czasie wakacji. Stołeczne szpitale 
i kliniki potrzebują zwłaszcza krwi kryp: 0 Rh
+, 0Rh-, A Rh+, A Rh-. Ich zapasy są praktycz-
nie na wyczerpaniu. Ale także poziom zapa-
sów krwi pozostałych grup jest bardzo niska. 
„Lekarze każdego dnia ratują zdrowie i życie 
chorych. Ta często dramatyczna walka z czasem

może być wygrana dzięki dostępności najcen-
niejszego i dotychczas niezastąpionego leku, 
jakim jest ludzka krew. W tym właśnie 
momencie oddając krew można uratować 
komuś życie.” – apeluje Centrum.
  Dawcą może zostać każda osoba ciesząca 
się ogólnym dobrym stanem zdrowia w wieku 
od 18 do 65 lat. Do oddania krwi należy zgło-
sić się po lekkostrawnym posiłku, wymagany 
jest też dokument tożsamości ze zdjęciem oraz 
numerem PESEL. Szczegółowe informacje nt. 
możliwości oddania krwi zawarte są na stronie 
internetowej www.rckik-warszawa.com.pl
  Od poniedziałku do piątku w godz. 7-17, 
a w soboty w godz. 7-14 krew można oddać 
w siedzibie Centrum Krwiodawstwa przy ul. 
Saskiej 63/75.
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