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PIERWSZE CZYTANIE 

    Bóg rzekł do Abrahama: «Głośno się 
rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo wy-
stępki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. 
Chcę więc zstąpić i zobaczyć, czy postępują 
tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, 
czy nie; dowiem się». Wtedy to dwaj mężo-
wie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham 
stał dalej przed Panem. Podszedłszy do Niego, 
Abraham rzekł: «Czy zamierzasz wygubić 
sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może 
w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawie-
dliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie 
przebaczysz mu przez wzgląd na owych 
pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim 
mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zgi-
nęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się 
sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! 
O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który jest 
sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić nie-
sprawiedliwie?» Pan odpowiedział: «Jeżeli 
znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedli-
wych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd 
na nich». Rzekł znowu Abraham: «Pozwól, 
o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do
Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby 
wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych 
zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zni-
szczysz całe miasto?» Pan rzekł: «Nie znisz-
czę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu». 
Abraham znów odezwał się tymi słowami: 
«A może znalazłoby się tam czterdziestu?» 
Pan rzekł: «Nie dokonam zniszczenia przez 
wzgląd na tych czterdziestu». Wtedy 
Abraham powiedział: «Niech się nie gniewa 
Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam 
trzydziestu?» A na to Pan: «Nie dokonam 
zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu». 
Rzekł Abraham: «Pozwól, o Panie, że ośmie-
lę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwu-
dziestu?» Pan odpowiedział: «Nie zniszczę 
przez wzgląd na tych dwudziestu». Na to 
Abraham: «Niech mój Pan się nie gniewa, 
jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się 
tam dziesięciu?» Odpowiedział Pan: «Nie 
zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu».

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów, 
w którym wołamy: «Abba, Ojcze».

L I T U R G I A  S Ł O W A
EWANGELIA

   Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił 
się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do 
Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan 
nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: 
«Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, 
niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie 
Twoje królestwo! Naszego chleba powszed-
niego dawaj nam na każdy dzień i przebacz 
nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy 
każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, 
byśmy ulegli pokusie». Dalej mówił do nich: 
«Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego 
o północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi
trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie 
z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten 
odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! 
Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną 
w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam 
wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego 
powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu 
jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. 
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam 
dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zo-
stanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, 
otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu 
zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, 
syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo 
o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub
też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? 
Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać 
dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej 
Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, 
którzy Go proszą».

Łk 11, 1–13

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 138, 1b–2a.2b–3.6–7d.7e–8

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem
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 Modlitwa jest miejscem zmagania się 
człowieka wierzącego. Jedni mają 
problem, żeby w ogóle wygospoda-
rować czas na modlitwę, inni modlą się 
dużo, ale nie mogą znaleźć w modlitwie 
pokoju i siły. Jeszcze inni modlą się 
chętnie i modlitwa im pomaga, 
ale chcieliby pogłębić swoje spotkanie 
z Bogiem. Te wszystkie sytuacje 
sprawiają, że bardzo bliska staje się 
nam prośba apostołów: „Panie, naucz 
nas się modlić”. Modlitwa także jest 
darem od Boga. Warto prosić Go, aby 
uczył nas się modlić.

ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

  Z Chrystusem pogrzebani jesteście 
w chrzcie, w którym też razem zostaliście 
wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który 
Go wskrzesił. I was, umarłych na skutek wy-
stępków i «nieobrzezania» waszego grzesz-
nego ciała, razem z Nim przywrócił do życia. 
Darował nam wszystkie występki, skreślił 
zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. 
To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, 
usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Rz 8, 15bc

K O M E N T A R Z

Rdz 18, 20–32
I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją,
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię 
i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.
Zaprawdę, Pan jest wzniosły,
patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Gdy chodzę wśród utrapienia, 
Ty podtrzymujesz me życie,
wyciągasz swoją rękę przeciw gniewowi 
mych wrogów.
Wybawia mnie Twoja prawica. 
Pan za mnie wszystkiego dokona. 
Panie, Twa łaska trwa na wieki, 
nie porzucaj dzieła rąk swoich.

DRUGIE CZYTANIE 
Kol 2, 12–14
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1. W najbliższym czasie sakramentalny związek 
małżeński zawrą: 

Trwa nowenna do św. Anny – nasze 
przygotowanie do uroczystości odpustowej. 
Nabożeństwo ku czci św. Anny, patronki 
naszej parafii zostanie odprawione dziś 
o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się
będziemy za zmarłych polecanych w wypo-
minkach rocznych. 

W poniedziałek, 1 sierpnia, przypada 72. 
rocznica wybuchu Powstania Warszawskie-
go. Msza św. w intencji żywych i zmarłych 
uczestników  powstania zostanie odprawiona 
o godz. 16.00. Po Mszy św., w uroczystej
procesji, przejdziemy do kwatery grobów 
powstańczych na naszym cmentarzu, gdzie 
o godz. 17.00 – godzinie „W”, o której
rozpoczęło się powstanie – uczcimy pamięć 
poległych i pomordowanych powstańców.

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

2. W ramach Dnia w Parafiach i Rodzinach 
ŚDM, dziś o godz. 13.00 odprawiona 
zostanie Msza św. z udziałem pielgrzymów 
i goszczących ich rodzin, a o godz. 19.30 
zapraszamy naszych gości na piknik 
w  Powsinku  nad  jeziorkiem.

„(...) Najuroczystsza chwila w życiu moim to 
chwila, w której przyjmuję Komunię świętą..."

(Dzienniczek, 1804)

7.

Paweł Paciorek, kawaler 
z parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie
i
Katarzyna Weronika Strzelecka, panna 
z parafii tutejszej

– zapowiedź II;

Sławomir Olszak, kawaler 
z parafii Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
w Żabiance
i
Justyna Monika Melaniuk, panna 
z parafii tutejszej

od 10.07 do 14.08.2016 r.
Módlmy się o szczęśliwy powrót 

wszystkich podróżujących 
w okresie wakacji.

3.

6.

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

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

– we wtorek, 26 lipca, wspomnienie
św. Joachima i Anny, rodziców Najśw. Maryi 
Panny. W tym dniu, w naszej parafii Msze
św. będą odprawiane według formularza
z XVII NZ. A wspomnienie jako uroczystość 
parafialna została przeniesiona na nastę-
pną niedzielę;

– w poniedziałek, 25 lipca, święto
św. Jakuba, Apostoła;

W tym roku uroczystość patronalną naszej 
parafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny, 
Matki Najśw. Maryi Panny – obchodzić 
będziemy w następna niedzielę, 31 lipca br. 
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 
rozpoczęliśmy w ubiegły piątek, 22 lipca. 
Zapraszamy wszystkich parafian do licznego 
udziału w nabożeństwie, aby w ten sposób 
lepiej przygotować się do uroczystości 
odpustowej.

4.

Sergiusz Zdzisław Lelakowski, kawaler 
z parafii tutejszej
i
Martyna Karolina Ziemniewicz, panna z parafii 
św. Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie

– w piątek, 29 lipca, wspomnienie
św. Marty.

Urząd Dzielnicy Wilanów oraz Centrum
Kultury Wilanów, z okazji Światowych Dni
Młodzieży zapraszają wszystkich parafian
oraz pielgrzymów z zagranicy na oratorium
„Faustyna”. Zostanie ono wykonane dziś
o godz. 18.00 w kościele oo. Barnabitów przy
ul. Jana III Sobieskiego 15. W spektaklu 
muzycznym przedstawiającym historię życia 
Orędowniczki Bożego Miłosierdzia wystąpią 
aktorzy współpracujący z Teatrem Piosenki, 
Chór Con Brio Parafii św. Elżbiety w Powsinie 
oraz zespoły Centrum Kultury Wilanów: 
Powsinianie i Grupa „30 plus”. Reżyserem 
oratorium jest Roman Kołakowski.

– zapowiedź II;

– zapowiedź II.

5.

Księgarenka EFFATA
mieści się w prawym 
przedsionku świątyni.
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