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W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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4.

Ks. dr Waldemar R. Macko

od 14.07.2019 do 11.08.2019
Módlmy się

za Kościół w Polsce,
aby nieustannie

odkrywał piękno i mądrość 
nauczania Jana Pawła II.
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Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po Nieszporach modlić się będziemy
za zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.

Na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III 
prowadzona jest akcja honorowego
oddawania krwi.

Centrum Kultury Wilanów i nasza parafia 
serdecznie zapraszają na „Koncerty letnie 
u św. Anny”. Dziś o godz. 19.00. w naszym 
kościele odbędzie się koncert muzyki 
klasycznej w wykonaniu Martyny Kępińskiej 
- wiolonczela i Natalii Knyziak – organy.
Wstęp wolny.

W tym roku uroczystość patronalną naszej 
parafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny, 
Matki Najśw. Maryi Panny – obchodzić 
będziemy w niedzielę 28 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 19 
lipca. Zapraszamy wszystkich parafian a 
przede wszystkim członków Bractwa św. 
Anny do licznego udziału w nabożeństwie, 
aby w ten sposób lepiej przygotować się do 
uroczystości odpustowej.

W tym miesiącu, w dzwonnicy można 
oglądać malarstwo Mieczysławy Łazorek 
- artystki z Kazimierza nad Wisłą.
Zapraszamy.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

−−

6.

w poniedziałek, 15 lipca, wspo-
mnienie św. Bonawentury, biskupa i 
Doktora Kościoła,

we wtorek, 16 lipca, wspomnienie 
Najśw. Maryi Panny z góry Karmel. 

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

PIERWSZE CZYTANIE 
Pwt 30, 10-14

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa: 
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

PSALM RESPONSORYJNY 
Psalm 69 (68), 14. 17. 30-31. 

33-34. 36-37
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 więźnia-
mi nie gardzi.
Ożyje serce szukających Boga
Gdyż Bóg ocali Syjon i miasta Judy zbuduje,  
tam będą mieszkać i mieć posiadłości. 
To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego, 
miłujący Jego imię przebywać tam będą.

DRUGIE CZYTANIE 
Kol 1, 15-20

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Kolosan: Chrystus Jezus jest obrazem Boga 
niewidzialnego – Pierworodnym wobec każde-
go stworzenia, bo w Nim zostało wszystko 
stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na 
ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to 
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.

K O M E N T A R Z
   Kto jest bliźnim? Czy to była prowokacja ze 
strony uczonego w Prawie czy też spotkanie 
z Jezusem nakazało mu głębiej spojrzeć      
w swoje serce? Tego do końca nie będziemy 
pewni. Jednak to, że przytoczona przypo-
wieść sprowokowała go do podjęcia refleksji, 
jest oczywiste. 

  Jak często w naszym życiu staramy się 
zrozumieć to, co wydaje nam się oczywiste? 
Takie słowa jak miłość, prawda, sprawie-
dliwość, tolerancja mogą być w różny sposób 
rozumiane. Czy ktoś zastanawia się dziś nad 
ich prawdziwym znaczeniem? Czy też stają 
się słowami – hasłami poprawnie polityczne-
go jarmarku poglądów.

  My, jako ludzie wierzący, stale musimy 
przypominać sobie słowa Jezusa: Ja jestem 
drogą, prawdą i życiem. 

      

5.

−−

Adoracja 
Najświętszego Sakramentu 

w Kaplicy św. Anny

I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest 
Początkiem. Pierworodnym spośród umar-
łych, aby sam zyskał pierwszeństwo we 
wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby             
w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez 
Niego znów pojednać wszystko z sobą:     
przez Niego – 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.

EWANGELIA 
Łk 10, 25-37

Słowa Ewangelii według Świętego 

    

Łukasza: Powstał jakiś uczony w Prawie i 
wystawiając Jezusa 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: «Dobrze 
odpowiedziałeś. 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 Jeruzalem do Jerycha i wpadł     
w ręce zbójców. Ci nie tylko 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, wędrując, przyszedł również 
na to miejsce. 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 nim staranie, a jeśli co więcej 
wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”. 
Kto z tych trzech okazał się według ciebie 
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

«Będziesz miłował Pana, Boga 
swego, całym swoim sercem, całą 
swoją duszą, całą swoją mocą            
i całym swoim umysłem; a swego 
bliźniego jak siebie samego».

Łk 10,27

http://www.parafiawilanow.pl
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Andrzej Macura 
Źródło
https://liturgia.wiara.pl/doc/923377.Zanurzony-i-objety

Nr 540z w2 3Nr 540

radości.

 Subiektywny przewodnik po Mszy świętej

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA - cd. 

Zanurzony i objęty.
    Sprawy Boże można zrozumieć. Wystarczy użyć rozumu albo posłuchać wyjaśnienia, by je 
ogarnąć. Ale bywa i tak, że lapidarnie rzucone zdanie niesie ze sobą tak wielowątkową i wielo-
płaszczyznową treść, że mózg „staje w poprzek”. Pozostaje dojść rozumem tam, gdzie mo-
żna, a resztę zobaczyć dzięki mglistej i zaskakującej intuicji.

    W  niedzielę 30 .06.2019 r. w Bazylice pw. Świętego Krzyża w Warszawie Chór Sanctae 
Annae śpiewał podczas Mszy św. transmitowanej przez 1 Program Polskiego Radia.

i wszystkimi świętymi. W Wielkiej Doksologii 
nasze uwielbienie osiąga szczyt.
   „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chry-
stusie (dosłownie: Przez Niego z Nim i

nie nastręcza kłopotów. Podobnie, gdy ka-
płan mówi, że „z Chrystusem”. Przecież bywa 
tak, że pośrednik sam się fatyguje z intere-
santem, aby pomóc załatwić jego sprawę. 
Ale co znaczy: „w Chrystusie”?
   „Ja jestem krzewem winnym, wy latorośla-
mi” – nasuwa się biblijne wyjaśnienie. 
Ożywiani Jego sokami stajemy się jakby 
częścią Niego samego. „Cokolwiek uczyni-
liście jednemu z tych braci moich najmniej-
szych, mnie żeście  uczynili” – przypomina 
się zaraz następne. Jezus mocno identyfikuje 
się ze swoimi braćmi. A święty Paweł powie: 
„Żyję już nie ja, a żyje we mnie Chrystus”. 
Gdy myśli się o chrześcijaństwie jako 
konieczności podporządkowania się naucza-
niu Jezusa, ta tajemnica zjednoczenia 
Chrystusa z Jego uczniami bywa zapomina-
na. Ale nawet przypominana stawia czło-
wieka wobec zaskakującego misterium: jak 
to, ja, człowiek, jestem zanurzony w Chry-
stusie? Ja, grzesznik, jestem przez Niego tak 
objęty, że gdy przyprowadza mnie przed 
Ojca, nikt nie zauważa zgrzytu?
  W modlitwie dodano jeszcze Ducha Świę-
tego. „W jedności Ducha Świętego”. Jak to – 
tu rozum burzy się jeszcze bardziej – czyż-
bym został włączony w Najświętszą Trójcę? 
Wszak teologowie uczą, że Duch jest oso-
bową miłością Ojca i Syna. Czy „w jedności 
z Duchem” nie znaczy, że staję się częścią 
tej Boskiej wspólnoty? Naprawdę doznaję 
jakiegoś przebóstwienia?
   Najpiękniejsze jednak przychodzi na koniec 
Wielkiej Doksologii „Tobie, Boże, Ojcze 
Wszechmogący (…) wszelka cześć i chwała 
przez wszystkie wieki wieków”. Nie jestem 
petentem, który przyszedł prosić. Interesan-
tem, który ma do załatwienia jakąś sprawę. 
Przez Chrystusa, z Nim i w Nim, w jedności 
Ducha Świętego przyszedłem oddać bezinte-
resownie cześć Wszechmogącemu Ojcu. 
Oddać mu cześć nie dla zysku, czy dla jakie-
goś konkretnego powodu. Oddać cześć, bo 
jest. Bo jest dobry. Nasze, wyrosłe z braku 
zaufania w dobrą wolę Boga ludzkie grzechy, 
znalazły pełne zadośćuczynienie w posłu-
sznej ofierze Bożego Syna. Teraz, gdy spra-
wowana jest Eucharystia, uobecniająca pa-
miątkę tej ofiary, ja, człowiek, przychodzę 
razem z Chrystusem i w Chrystusie, by od-
dać Ojcu część i chwałę; by powiedzieć Mu  
w obliczu mojego Pośrednika, że byłem głupi, 
gdy próbowałem kosztować zakazanego 
owocu. Bo On jest dla mnie najlepszy i 
wszystko wie lepiej. To jak radość po 
waśniach w pojednanej na nowo rodzinie.
 Dlatego „Amen” wypowiedziane przez 
wszystkich obecnych w Kościele jest wyjątko-
wo uroczyste. Czasem podkreśla się jego 
wagę przez trzykrotne odśpiewanie tego 
jednego słowa. 

w Nim), Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, 
w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i 
chwała przez wszystkie wieki wieków” – 
mówi kapłan podnosząc w górę i pokazując 
wiernym Święte Postaci Ciała i Krwi 
Pańskiej.
  W życiu czasem potrzebujemy pośre-
dników. Można się na nich powołać, gdy 
chce się coś u ważnej osoby załatwić. 
Dlatego zrozumienie frazy „przez Chrystusa” 

   Tak jest z zakończeniem Modlitwy Eucha-
rystycznej. Uczenie nazywa się je Wielką 
Doksologią. Czyli – prościej mówiąc – 
oddaniem czci Bogu w Trójcy Jedynemu. 
Tyle że to proste wytłumaczenie w tym 
wypadku trąci wręcz prostactwem. Bo nie 
chodzi o to, co zwykle przez oddanie hołdu 
rozumiemy. Tej modlitwy, podczas której 
obecna staje się krzyżowa ofiara Jezusa 
Chrystusa; podczas której dostępujemy za-
szczytu ofiarowania Bogu Jego Syna; pod-
czas której stajemy się kapłanami wstawia-
jącymi się za wszystkimi wierzącymi i prze-
żywamy przedsmak zaszczytu, którego do-
stąpimy w niebie – pełnej jedności  z  Bogiem

Chór Sanctae Annae śpiewał na mszy radiowej.

Dlaczego lipiec jest miesiącem Przenajświętszej Krwi Chrystusa?
 Istnieje pewien kult, szczególnie w Kościele katolickim, związany z męką Jezusa Chrystusa 

– to kult Jego Najświętszej Krwi.

To forma uczczenia ofiary Jezusa i tego, że
On przelał swoją krew dla zbawienia ludzkości. 
Poza tym, Krew Jezusa jest obecna wśród nas 
dzięki Eucharystii i możemy ją przyjmować 
wraz z Ciałem Chrystusa w Komunii podczas 
mszy świętej, pod postacią chleba i wina.

  W ciągu wieków Kościół powoływał wiele 
świąt na cześć Najświętszego Serca, jednak 
dopiero w XIX stuleciu ustalił jedno po-
wszechne święto.

Początki kultu
   Podczas Pierwszej Wojny Włoskiej o Niepo-
dległość, w 1849 roku, papież Pius IX przeby-
wał na wygnaniu w Gaecie. Razem z nim był 
tam również Giovanni Merlini, trzeci superior 
generalny sercanów.

   Jeszcze w czasie trwania zawieruchy wojen-
nej Marlini zasugerował papieżowi Piusowi IX 
utworzenie uniwersalnego święta na cześć 
Najświętszej Krwi, aby błagać o niebiańską 
pomoc Boga, która zakończy wojnę i przywróci 
pokój Rzymowi. Później, 30 czerwca 1849 
roku, Pius IX złożył deklarację, że zamierza 
ustanowić święto na cześć Najświętszej Krwi. 
Wojna wkrótce się skończyła, a on sam w nie-
długim czasie wrócił do Rzymu.

  10 sierpnia papież oficjalnie ogłosił, że 
pierwsza niedziela lipca będzie poświęcona 
Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa.          
W późniejszym czasie papież Pius X ogłosił 
dzień 1 lipca jako stałą datę tego święta.

Zmiany w kulcie po soborze
Po Soborze Watykańskim II święto to zo-

stało usunięte z kalendarza liturgicznego, jed-
nak ustalono mszę wotywną ku czci Prze-
najświętszej Krwi i może być ona celebro-
wana w lipcu (jak również w większości 
pozostałych miesięcy roku).

Dlatego cały miesiąc lipiec jest tradycyjnie 
poświęcony Przenajświętszej Krwi Chrystusa, 
a katolików zachęca się, aby medytowali nad 
głębią ofiary Jezusa, który przelał swoją krew 
dla ludzkości.

Poniżej znajduje się modlitwa otwierająca 
mszę wotywną, a także dodatkowa modlitwa, 
którą można użyć jako osobistą medytację lub 
modlitwę na miesiąc lipiec:

Boże, który przez Najświętszą Krew 
Twojego Jednorodzonego Syna odkupiłeś 
cały świat, zachowaj w nas działanie Twego 
miłosierdzia, abyśmy czcząc nieustannie 
misterium naszego zbawienia, mogli zasłużyć 
na jego dobre owoce. Przez naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i 
króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg 
jedyny na wieki wieków, Amen.

Panie, przyjęci do Twojego świętego stołu, 
z radością czerpiemy wodę ze źródeł Zbaw-
cy: prosimy Ciebie – niech Twoja krew 
sprawi, że wytryśnie w nas źródło wody na 
życie wieczne. Amen.

 Philip Kosloski
Źródło: 
https://pl.aleteia.org/2019/07/05/dlaczego-lipiec-jest-
miesiacem-przenajswietszej-krwi-chrystusa/

Litania 
do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad 
nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad 
nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca 
Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, 
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przy-
mierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu 
spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, 
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej 
korony,
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, 
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przeba-
czenia,
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz 
dusze w Eucharystii,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, Krwi 
Chrystusa, męstwo Męczenników, Krwi 
Chrystusa, mocy Wyznawców, 
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, 
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, Krwi 
Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc na-
szych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, 
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani 
czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci 
najgodniejsza,

PANIE JEZU, który gładzisz grzechy świata, 
przepuść nam, Panie.
PANIE JEZU, który gładzisz grzechy świata, 
wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU, który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami.

K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga nasze-    
go.

https://liturgia.wiara.pl/doc/923377.Zanurzony-i-objety
https://pl.aleteia.org/2019/07/05/dlaczego-lipiec-jest-miesiacem-przenajswietszej-krwi-chrystusa/
https://pl.aleteia.org/2019/07/05/dlaczego-lipiec-jest-miesiacem-przenajswietszej-krwi-chrystusa/
https://pl.aleteia.org/2019/07/05/dlaczego-lipiec-jest-miesiacem-przenajswietszej-krwi-chrystusa/


Andrzej Macura 
Źródło
https://liturgia.wiara.pl/doc/923377.Zanurzony-i-objety
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 Subiektywny przewodnik po Mszy świętej

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA - cd. 

Zanurzony i objęty.
    Sprawy Boże można zrozumieć. Wystarczy użyć rozumu albo posłuchać wyjaśnienia, by je 
ogarnąć. Ale bywa i tak, że lapidarnie rzucone zdanie niesie ze sobą tak wielowątkową i wielo-
płaszczyznową treść, że mózg „staje w poprzek”. Pozostaje dojść rozumem tam, gdzie mo-
żna, a resztę zobaczyć dzięki mglistej i zaskakującej intuicji.

    W  niedzielę 30 .06.2019 r. w Bazylice pw. Świętego Krzyża w Warszawie Chór Sanctae 
Annae śpiewał podczas Mszy św. transmitowanej przez 1 Program Polskiego Radia.

i wszystkimi świętymi. W Wielkiej Doksologii 
nasze uwielbienie osiąga szczyt.
   „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chry-
stusie (dosłownie: Przez Niego z Nim i

nie nastręcza kłopotów. Podobnie, gdy ka-
płan mówi, że „z Chrystusem”. Przecież bywa 
tak, że pośrednik sam się fatyguje z intere-
santem, aby pomóc załatwić jego sprawę. 
Ale co znaczy: „w Chrystusie”?
   „Ja jestem krzewem winnym, wy latorośla-
mi” – nasuwa się biblijne wyjaśnienie. 
Ożywiani Jego sokami stajemy się jakby 
częścią Niego samego. „Cokolwiek uczyni-
liście jednemu z tych braci moich najmniej-
szych, mnie żeście  uczynili” – przypomina 
się zaraz następne. Jezus mocno identyfikuje 
się ze swoimi braćmi. A święty Paweł powie: 
„Żyję już nie ja, a żyje we mnie Chrystus”. 
Gdy myśli się o chrześcijaństwie jako 
konieczności podporządkowania się naucza-
niu Jezusa, ta tajemnica zjednoczenia 
Chrystusa z Jego uczniami bywa zapomina-
na. Ale nawet przypominana stawia czło-
wieka wobec zaskakującego misterium: jak 
to, ja, człowiek, jestem zanurzony w Chry-
stusie? Ja, grzesznik, jestem przez Niego tak 
objęty, że gdy przyprowadza mnie przed 
Ojca, nikt nie zauważa zgrzytu?
  W modlitwie dodano jeszcze Ducha Świę-
tego. „W jedności Ducha Świętego”. Jak to – 
tu rozum burzy się jeszcze bardziej – czyż-
bym został włączony w Najświętszą Trójcę? 
Wszak teologowie uczą, że Duch jest oso-
bową miłością Ojca i Syna. Czy „w jedności 
z Duchem” nie znaczy, że staję się częścią 
tej Boskiej wspólnoty? Naprawdę doznaję 
jakiegoś przebóstwienia?
   Najpiękniejsze jednak przychodzi na koniec 
Wielkiej Doksologii „Tobie, Boże, Ojcze 
Wszechmogący (…) wszelka cześć i chwała 
przez wszystkie wieki wieków”. Nie jestem 
petentem, który przyszedł prosić. Interesan-
tem, który ma do załatwienia jakąś sprawę. 
Przez Chrystusa, z Nim i w Nim, w jedności 
Ducha Świętego przyszedłem oddać bezinte-
resownie cześć Wszechmogącemu Ojcu. 
Oddać mu cześć nie dla zysku, czy dla jakie-
goś konkretnego powodu. Oddać cześć, bo 
jest. Bo jest dobry. Nasze, wyrosłe z braku 
zaufania w dobrą wolę Boga ludzkie grzechy, 
znalazły pełne zadośćuczynienie w posłu-
sznej ofierze Bożego Syna. Teraz, gdy spra-
wowana jest Eucharystia, uobecniająca pa-
miątkę tej ofiary, ja, człowiek, przychodzę 
razem z Chrystusem i w Chrystusie, by od-
dać Ojcu część i chwałę; by powiedzieć Mu  
w obliczu mojego Pośrednika, że byłem głupi, 
gdy próbowałem kosztować zakazanego 
owocu. Bo On jest dla mnie najlepszy i 
wszystko wie lepiej. To jak radość po 
waśniach w pojednanej na nowo rodzinie.
 Dlatego „Amen” wypowiedziane przez 
wszystkich obecnych w Kościele jest wyjątko-
wo uroczyste. Czasem podkreśla się jego 
wagę przez trzykrotne odśpiewanie tego 
jednego słowa. 

w Nim), Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, 
w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i 
chwała przez wszystkie wieki wieków” – 
mówi kapłan podnosząc w górę i pokazując 
wiernym Święte Postaci Ciała i Krwi 
Pańskiej.
  W życiu czasem potrzebujemy pośre-
dników. Można się na nich powołać, gdy 
chce się coś u ważnej osoby załatwić. 
Dlatego zrozumienie frazy „przez Chrystusa” 

   Tak jest z zakończeniem Modlitwy Eucha-
rystycznej. Uczenie nazywa się je Wielką 
Doksologią. Czyli – prościej mówiąc – 
oddaniem czci Bogu w Trójcy Jedynemu. 
Tyle że to proste wytłumaczenie w tym 
wypadku trąci wręcz prostactwem. Bo nie 
chodzi o to, co zwykle przez oddanie hołdu 
rozumiemy. Tej modlitwy, podczas której 
obecna staje się krzyżowa ofiara Jezusa 
Chrystusa; podczas której dostępujemy za-
szczytu ofiarowania Bogu Jego Syna; pod-
czas której stajemy się kapłanami wstawia-
jącymi się za wszystkimi wierzącymi i prze-
żywamy przedsmak zaszczytu, którego do-
stąpimy w niebie – pełnej jedności  z  Bogiem

Chór Sanctae Annae śpiewał na mszy radiowej.

Dlaczego lipiec jest miesiącem Przenajświętszej Krwi Chrystusa?
 Istnieje pewien kult, szczególnie w Kościele katolickim, związany z męką Jezusa Chrystusa 

– to kult Jego Najświętszej Krwi.

To forma uczczenia ofiary Jezusa i tego, że
On przelał swoją krew dla zbawienia ludzkości. 
Poza tym, Krew Jezusa jest obecna wśród nas 
dzięki Eucharystii i możemy ją przyjmować 
wraz z Ciałem Chrystusa w Komunii podczas 
mszy świętej, pod postacią chleba i wina.

  W ciągu wieków Kościół powoływał wiele 
świąt na cześć Najświętszego Serca, jednak 
dopiero w XIX stuleciu ustalił jedno po-
wszechne święto.

Początki kultu
   Podczas Pierwszej Wojny Włoskiej o Niepo-
dległość, w 1849 roku, papież Pius IX przeby-
wał na wygnaniu w Gaecie. Razem z nim był 
tam również Giovanni Merlini, trzeci superior 
generalny sercanów.

   Jeszcze w czasie trwania zawieruchy wojen-
nej Marlini zasugerował papieżowi Piusowi IX 
utworzenie uniwersalnego święta na cześć 
Najświętszej Krwi, aby błagać o niebiańską 
pomoc Boga, która zakończy wojnę i przywróci 
pokój Rzymowi. Później, 30 czerwca 1849 
roku, Pius IX złożył deklarację, że zamierza 
ustanowić święto na cześć Najświętszej Krwi. 
Wojna wkrótce się skończyła, a on sam w nie-
długim czasie wrócił do Rzymu.

  10 sierpnia papież oficjalnie ogłosił, że 
pierwsza niedziela lipca będzie poświęcona 
Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa.          
W późniejszym czasie papież Pius X ogłosił 
dzień 1 lipca jako stałą datę tego święta.

Zmiany w kulcie po soborze
Po Soborze Watykańskim II święto to zo-

stało usunięte z kalendarza liturgicznego, jed-
nak ustalono mszę wotywną ku czci Prze-
najświętszej Krwi i może być ona celebro-
wana w lipcu (jak również w większości 
pozostałych miesięcy roku).

Dlatego cały miesiąc lipiec jest tradycyjnie 
poświęcony Przenajświętszej Krwi Chrystusa, 
a katolików zachęca się, aby medytowali nad 
głębią ofiary Jezusa, który przelał swoją krew 
dla ludzkości.

Poniżej znajduje się modlitwa otwierająca 
mszę wotywną, a także dodatkowa modlitwa, 
którą można użyć jako osobistą medytację lub 
modlitwę na miesiąc lipiec:

Boże, który przez Najświętszą Krew 
Twojego Jednorodzonego Syna odkupiłeś 
cały świat, zachowaj w nas działanie Twego 
miłosierdzia, abyśmy czcząc nieustannie 
misterium naszego zbawienia, mogli zasłużyć 
na jego dobre owoce. Przez naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i 
króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg 
jedyny na wieki wieków, Amen.

Panie, przyjęci do Twojego świętego stołu, 
z radością czerpiemy wodę ze źródeł Zbaw-
cy: prosimy Ciebie – niech Twoja krew 
sprawi, że wytryśnie w nas źródło wody na 
życie wieczne. Amen.

 Philip Kosloski
Źródło: 
https://pl.aleteia.org/2019/07/05/dlaczego-lipiec-jest-
miesiacem-przenajswietszej-krwi-chrystusa/

Litania 
do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad 
nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad 
nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca 
Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, 
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przy-
mierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu 
spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, 
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej 
korony,
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, 
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przeba-
czenia,
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz 
dusze w Eucharystii,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, Krwi 
Chrystusa, męstwo Męczenników, Krwi 
Chrystusa, mocy Wyznawców, 
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, 
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, Krwi 
Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc na-
szych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, 
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani 
czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci 
najgodniejsza,

PANIE JEZU, który gładzisz grzechy świata, 
przepuść nam, Panie.
PANIE JEZU, który gładzisz grzechy świata, 
wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU, który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami.

K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga nasze-    
go.

https://liturgia.wiara.pl/doc/923377.Zanurzony-i-objety
https://pl.aleteia.org/2019/07/05/dlaczego-lipiec-jest-miesiacem-przenajswietszej-krwi-chrystusa/
https://pl.aleteia.org/2019/07/05/dlaczego-lipiec-jest-miesiacem-przenajswietszej-krwi-chrystusa/
https://pl.aleteia.org/2019/07/05/dlaczego-lipiec-jest-miesiacem-przenajswietszej-krwi-chrystusa/
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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4.

Ks. dr Waldemar R. Macko

od 14.07.2019 do 11.08.2019
Módlmy się

 za Kościół w Polsce,
aby nieustannie

odkrywał piękno i mądrość 
nauczania Jana Pawła II.
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Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po Nieszporach modlić się będziemy 
za zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.

Na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III 
prowadzona jest akcja honorowego 
oddawania krwi.

Centrum Kultury Wilanów i nasza parafia 
serdecznie zapraszają na „Koncerty letnie 
u św. Anny”. Dziś o godz. 19.00. w naszym
kościele odbędzie się koncert muzyki
klasycznej w wykonaniu Martyny Kępińskiej
- wiolonczela i Natalii Knyziak – organy.
Wstęp wolny.

W tym roku uroczystość patronalną naszej 
parafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny, 
Matki Najśw. Maryi Panny – obchodzić 
będziemy w niedzielę 28 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 19
lipca. Zapraszamy wszystkich parafian a
przede wszystkim członków Bractwa św.
Anny do licznego udziału w nabożeństwie,
aby w ten sposób lepiej przygotować się do
uroczystości odpustowej.

W tym miesiącu, w dzwonnicy można 
oglądać malarstwo Mieczysławy Łazorek 
- artystki z Kazimierza nad Wisłą.
Zapraszamy.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

−−

6. 

w poniedziałek, 15 lipca, wspo-
mnienie św. Bonawentury, biskupa i 
Doktora Kościoła,

we wtorek, 16 lipca,  wspomnienie 
Najśw. Maryi Panny z góry Karmel. 

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

PIERWSZE CZYTANIE 
Pwt 30, 10-14

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa: 
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

PSALM RESPONSORYJNY 
Psalm 69 (68), 14. 17. 30-31. 

33-34. 36-37
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 więźnia-
mi nie gardzi.
Ożyje serce szukających Boga
Gdyż Bóg ocali Syjon i miasta Judy zbuduje,  
tam będą mieszkać i mieć posiadłości. 
To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego, 
miłujący Jego imię przebywać tam będą.

DRUGIE CZYTANIE 
Kol 1, 15-20

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Kolosan: Chrystus Jezus jest obrazem Boga 
niewidzialnego – Pierworodnym wobec każde-
go stworzenia, bo w Nim zostało wszystko 
stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na 
ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to 
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.

K O M E N T A R Z
Kto jest bliźnim? Czy to była prowokacja ze 

strony uczonego w Prawie czy też spotkanie 
z Jezusem nakazało mu głębiej spojrzeć      
w swoje serce? Tego do końca nie będziemy 
pewni. Jednak to, że przytoczona przypo-
wieść sprowokowała go do podjęcia refleksji, 
jest oczywiste. 

Jak często w naszym życiu staramy się 
zrozumieć to, co wydaje nam się oczywiste? 
Takie słowa jak miłość, prawda, sprawie-
dliwość, tolerancja mogą być w różny sposób 
rozumiane. Czy ktoś zastanawia się dziś nad 
ich prawdziwym znaczeniem? Czy też stają 
się słowami – hasłami poprawnie polityczne-
go jarmarku poglądów.

My, jako ludzie wierzący, stale musimy 
przypominać sobie słowa Jezusa: Ja jestem 
drogą, prawdą i życiem. 

      

5. 

−−

Adoracja 
Najświętszego Sakramentu 

w Kaplicy św. Anny

I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest 
Początkiem. Pierworodnym spośród umar-
łych, aby sam zyskał pierwszeństwo we 
wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby             
w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez 
Niego znów pojednać wszystko z sobą:     
przez Niego – 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.

EWANGELIA 
Łk 10, 25-37

Słowa Ewangelii według Świętego 

    

Łukasza: Powstał jakiś uczony w Prawie i 
wystawiając Jezusa 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: «Dobrze 
odpowiedziałeś. 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 Jeruzalem do Jerycha i wpadł     
w ręce zbójców. Ci nie tylko 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, wędrując, przyszedł również 
na to miejsce. 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 nim staranie, a jeśli co więcej 
wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”. 
Kto z tych trzech okazał się według ciebie 
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

«Będziesz miłował Pana, Boga 
swego, całym swoim sercem, całą 
swoją duszą, całą swoją mocą            
i całym swoim umysłem; a swego 
bliźniego jak siebie samego».

Łk 10,27
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