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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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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 nich modlić się będziemy za 
zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.

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
kameralnej w wykonaniu Edwarda Deskura
– waltornia i Natalii Knyziak – organy.
Wstęp wolny.

W tym roku uroczystość patronalną naszej 
parafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny, 
Matki Najśw. Maryi Panny – obchodzić 
będziemy w następną niedzielę 28 lipca. 
Zachęcamy wszystkie wspólnoty parafialne 
i służbę liturgiczną do licznego udziału we 
Mszy św. o godz. 13.00. i w procesji 
Eucharystycznej. Nowenna do św. Anny 
będzie trwała do 27 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 tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

−−

w poniedziałek, 22 lipca, święto        
św. Marii Magdaleny,

we wtorek 23 lipca, Święto św. Bry-
gidy, zakonnicy,

w środę, 24 lipca, Wspomnienie    
św. Kingi, dziewicy,

w czwartek, 25 lipca, święto św. Ja-
kuba, Apostoła. 

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

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

PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 18, 1-10a

Czytanie z Księgi Rodzaju: Pan ukazał się 
Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten 
siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej 
porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł 
trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, 
podążył od wejścia do namiotu na ich 
spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, 
rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie 
życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! 
Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć 
sobie nogi, a potem odpocznijcie pod 
drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, 
abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, 
skoro przechodzicie koło sługi waszego».       
A oni mu rzekli: «Uczyń tak, jak powiedziałeś». 
Abraham poszedł więc śpiesznie do namiotu 
Sary i rzekł: «Prędko zaczyń ciasto z trzech 
miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki». 
Potem Abraham podążył do trzody 
i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, 
aby ten szybko je przyrządził. Po czym, 
wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, 
postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed 
nimi pod drzewem. Zapytali go: «Gdzie jest 
twoja żona, Sara?» – Odpowiedział im: «W 
tym oto namiocie». Rzekł mu jeden z nich: «O 
tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja 
zaś żona, Sara, będzie miała wtedy syna».

Oto słowo Boże

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

33-34. 36-37
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie
Kto będzie przebywał w Twym przybytku, 
Panie, kto zamieszka na Twej górze świętej? 
Ten, kto postępuje nienagannie, działa 
sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu.

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, 
kto nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża 
swoim sąsiadom, ale szanuje tego, który 
oddaje cześć Bogu.

Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla 
siebie, kto nie daje swych pieniędzy na lichwę  
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. 
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.
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Adoracja Najświętszego Sakramentu
Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 8, 15

Błogosławieni, którzy w sercu dobrym            
i szlachetnym zatrzymują słowo Boże             
i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

EWANGELIA 
Łk 10, 38-42

Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza: Jezus przyszedł do jednej wsi. 
Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, 
przyjęła Go w swoim domu. Miała ona 
siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u 
nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś 
uwijała się około rozmaitych posług.       

K O M E N T A R Z
   Dwie skrajne postawy: zaganiana Marta       
i wycofana Maria, albo: aktywistka i misty-
czka. Możemy opisywać te kobiety i oceniać 
ich zachowanie na wiele sposobów. 
Pouczenie skierowane do Marty wcale nie 
deprecjonuje jej zaangażowania; nie glory-
fikuje też postawy Marii. Czy okazanie troski 
jest czymś złym? Czyż nie jest to realizo-
wanie przykazania miłości? Maria wybrała 
najlepszą cząstkę. Ale to tylko cząstka. 

  Ważny jest czas i miejsce. Z własnego 
doświadczenia wiemy, że musimy pozosta-
wiać jedne zajęcia, aby podjąć inne, 
ponieważ tego wymaga sytuacja. Niekiedy 
zostawiamy ważne sprawy, nie tylko dlatego, 
że pojawiły się ważniejsze, ale dlatego, że    
w danej sytuacji jest to konieczne. 

 Życie zmusza nas do nieustannych 
wyborów, rozstrzygania, co w danej chwili 
jest najlepsze i najważniejsze. Właściwego 
wyboru dokonamy jedynie wtedy, gdy w cen-
trum naszego życia będzie Jezus.

A stanąwszy przy Nim, rzekła: «Panie, czy 
Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła 
mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, 
żeby mi pomogła». A Pan jej odpowiedział: 
«Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz       
o wiele, a potrzeba mało albo tylko
jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę,
której nie będzie pozbawiona».

Oto słowo Pańskie

DRUGIE CZYTANIE 
Kol 1, 24-28

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Kolosan: Bracia: Teraz raduję się              
w cierpieniach za was i ze swej strony 
dopełniam niedostatki udręk Chrystusa          
w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym 
jest Kościół. Jego sługą stałem się z powodu 
zleconego mi wobec was Bożego 
włodarstwa: mam wypełnić posłannictwo 
głoszenia słowa Bożego. Tajemnica ta, 
ukryta od wieków i pokoleń, została teraz 
objawiona Jego świętym, którym Bóg 
zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo 
chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią 
Chrystus pośród was – nadzieja chwały. 
Jego to głosimy, upominając każdego 
człowieka i ucząc każdego człowieka z całą 
mądrością, aby każdego człowieka 
przedstawić jako doskonałego w Chrystusie.

−−

−−

W lipcu można oglądać 
malarstwo 

Mieczysławy Łazorek 
- artystki z Kazimierza nad

Wisłą.

Zapraszamy
do odwiedzania wystawy.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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 Subiektywny przewodnik po Mszy świętej

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA - cd. 

Najdoskonalsza z modlitw.
    To modlitwa siedmiu próśb. Część z nich nie jest jednak tylko prostą prośbą o jakiś dar. 
Pokazuje, że gramy w drużynie Pana Boga. I Jego zwycięstwo jest tez naszym.

  Wypowiadając ją uświadamiamy sobie, że 
nie wszystko zależy od naszych wysiłków        
i zapobiegliwości. Z kolei prosząc Boga          
o odpuszczenie naszych win, kolejny raz
podczas Mszy uświadamiamy sobie własną
grzeszność. Nigdy nie możemy popaść
w samozadowolenie. Zawsze moglibyśmy
więcej kochać, lepiej służyć. I im bardziej
uświadamiamy sobie naszą niegodność, tym
szczerzej możemy powtarzać „jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom”. Wszak
nikt z nas nie chciałby być w sytuacji owego
ewangelicznego nielitościwego sługi, któremu
Pan najpierw darował dług, ale potem,
dowiedziawszy się o braku miłosierdzia
wobec współsługi, kazał go wtrącić do
więzienia.

 Kolejna prośba tej modlitwy, „nie wódź nas 
na pokuszenie”, bywa dla niektórych myląca. 
Sugeruje, jakoby Bóg był kusicielem. 
Nieszczęsny ów zwrot  to efekt zmian 
zachodzących w naszym języku. Współcze-
sne tłumaczenia biblijne oddają tę w ory-
ginale grecką frazę Modlitwy Pańskiej przez 
„nie dopuść, byśmy ulegli pokusie” .  Można 
w tym momencie sercem prosić – oddal od 
nas pokusy, bo jesteśmy słabi; nie daj, byśmy 
byli kuszeni, nie wystawiaj nas na pokusy.         
I zaraz potem trzeba dodać słowa ostatniej 
prośby: „ale nas zbaw ode złego”. Od 
wszelkich nieszczęść duszy i ciała, a więc        
i od sprawcy kuszenia do grzechu, Złego…

 W czasie Eucharystii wyjątkowo tej modlit-
wy nie kończymy potwierdzającym „Amen”. 
Bo to, co nastąpi za chwilę będzie kontynu-
acją tej modlitwy. Mocnym potwierdzeniem, 
że wśród trosk świata w naszym Ojcu 
widzimy swego obrońcę.

   Może to dziwne, ale kolejne słowo Modlitwy 
Pańskiej – niepozorne „nasz” – też niesie ze 
sobą ważną treść. Bóg nie jest tylko moim 
Bogiem. Jest Bogiem moich braci i sióstr. 
Także tych dalekich. Więcej, jest też Bogiem 
tych, których nie lubię, z którymi się nie 
zgadzam i tych, którzy mnie skrzywdzili. Do 
Boga nie idę w pojedynkę, ale wespół z in-
nymi, którzy nazywają Boga swoim Ojcem.

  A fraza: „Któryś jest w niebie”? To nie tylko 
potwierdzenie oczywistości. Przypomina, że 
rzeczywistość ziemska i niebieska nie są 
tożsame. Bóg, który zamieszkuje niebo,  jest 
ponad zmiennym i ograniczonym w  czasie 
światem. Jednocześnie uświadamia, że nasz 
Ojciec jest już tam, gdzie my, po swojej 
ziemskiej wędrówce, też mamy nadzieję się 
znaleźć.  

   Potem w Modlitwie Pańskiej następują trzy, 
trochę nietypowe jak na nasze 
przyzwyczajenia, prośby. Najpierw „święć się 
imię Twoje”. Imię, czyli Ty sam. To znaczy 
„bądź uwielbiony”, „niech Twoją chwałę 
dostrzeże cały świat”. Potem kolejna prośba 
– „przyjdź królestwo Twoje”. Czy chodzi tylko
o przyspieszenie końca świata? Niekonie-
cznie. Przecież królestwo Boże – jak uczył
Jezus w przypowieściach – już jest wśród
nas. „Niech się rozszerza”, „niech rośnie”,
„niech coraz więcej ludzi oddaje Ci chwałę
przez poszanowanie Twojego prawa”. No i
w końcu prośba: „bądź wola twoja jako          
w niebie tak i na ziemi”. Chodzi zarówno o tę
wolę, która przejawia się w zrządzeniach
losu, jak i tę, zawartą w Bożym prawie.        
W niebie to wszystko jest przyjmowane. To
prośba, aby ziemskie sprawy jak najbardziej
upodobniły się do niebieskich; aby ludzie stali
się podobni świętym i aniołom.

Kolejną prośbę, „chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj”, spokojnie 
mogą powtarzać także ci, którzy są na 
bezglutenowej diecie. Chleb jest tu tylko 
symbolem. Tego, co najbardziej niezbędne 
do życia.

   Kiedy podczas piłkarskiego meczu coś 
dzieje się pod jedną czy drugą bramką, wielu 
nie wytrzymuje i wstaje z miejsca. Nawet gdy 
obserwuje wydarzenia przed ekranem tele-
wizora. Bo trudno usiedzieć, gdy jest się w to, 
co się dzieje, mocno zaangażowanym. 
Podobnie jest podczas Mszy. Gdy rozpoczy-
na się modlitwa „Ojcze nasz” wszyscy od 
dłuższego czasu już stoją. Od przygotowania 
darów. Bo potem nie sposób było siedzieć. 
Najpierw wielkie dziękczynienie, potem Bóg 
przyjmuje postać Chleba i Wina – wtedy 
nawet klęczymy – potem to ofiarowanie Bogu 
Jego Syna, wystąpienie w roli wstawiającego 
się za innymi kapłana i na koniec wielkie 
uwielbienie Ojca przez, z i w Synu z Duchem 
Świętym. Nie ma czasu, by emocje mogły 
opaść. Ciągle coś wielkiego się dzieje.

   Święty Jan pisze w swoim pierwszym liście: 
„Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i 
rzeczywiście nimi jesteśmy”. Uświadomiwszy 
sobie podczas Modlitwy Eucharystycznej 
swoją wielką godność wynikającą z Bożego 
wybrania, tym śmielej zgromadzeni przy-
stępują do kolejnej części Mszy - obrzędów 
Komunii. Zaczyna się od wspólnej modlitwy. 
Nie byle jakiej, ale tej najbardziej czcigodnej,  
której nauczył nas nasz Zbawiciel, Jezus 
Chrystus, w której odmawianiu znajduje 
kontynuację myśl o tym, że w przez Syna 
staliśmy się synami.

 Pierwsze słowo tej modlitwy, „Ojcze”, 
przypomina o wielkiej godności chrześci-
janina. Już się do tego przyzwyczailiśmy, ale 
możliwość, by w ten sposób zwracać się do 
Wszechmocnego Pana i Stwórcy wszystkich 
rzeczy to coś niesamowitego.  Uświadamia 
nam, kim jest Bóg. Jest tym, od którego 
pochodzi ludzkie życie, wielkim dobroczyńcą 
człowieka. Odnosząc naszą relację do Boga 
do relacji rodzinnych przypomina, że nie 
powinniśmy dyktować Bogu, co i  jak ma 
robić. Raczej wymaga On od nas, byśmy na 
serio i z wielkim zaufaniem przyjmowali 
wszystko, co nam w swojej mądrości i miło-
ści przygotował.

W piątek 26 lipca będziemy obchodzić liturgiczne wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny. W tym roku 
uroczystość patronalną naszej parafii obchodzić będziemy w niedzielę 28 lipca. Zachęcamy wszystkie wspólnoty parafialne i służbę 
liturgiczną do licznego udziału we Mszy św. godz. 13.00. i w procesji Eucharystycznej. 

Do uroczystości przygotowujemy się od 19 lipca br. odmawiając codziennie Nowennę do św. Anny. Zapraszamy wszystkich parafian,          
a szczególnie członków Bractwa św. Anny do licznego udziału w nabożeństwie. Modlitwa ta jest okazją do śpiewania nowej pieśni ku czci 
naszej patronki: "Święta Anno Wilanowska", którą w ubiegłym roku zarekomendowała Komisja Muzyki Kościelnej. Autorem muzyki do słów 
p. Justyny Holm jest nasz organista p. Leszek Knyziak.

Liturgiczne wspomnienie świętej Anny

Codziennie od 26 kwietnia do 5 paź-
dziernika (oprócz niedziel i świąt) o go-
dzinie 12.00 w Archikatedrze odbywają 
się koncerty organowe.
Cykl ten stanowią  koncerty na żywo 
(trwające ok.  30 minut) w wykonaniu naj-
lepszych polskich organistów.

Wielkie organy w Archikatedrze
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Najdoskonalsza z modlitw.
To modlitwa siedmiu próśb. Część z nich nie jest jednak tylko prostą prośbą o jakiś dar. 

Pokazuje, że gramy w drużynie Pana Boga. I Jego zwycięstwo jest tez naszym.

Wypowiadając ją uświadamiamy sobie, że 
nie wszystko zależy od naszych wysiłków        
i zapobiegliwości. Z kolei prosząc Boga          
o odpuszczenie naszych win, kolejny raz
podczas Mszy uświadamiamy sobie własną
grzeszność. Nigdy nie możemy popaść
w samozadowolenie. Zawsze moglibyśmy
więcej kochać, lepiej służyć. I im bardziej
uświadamiamy sobie naszą niegodność, tym
szczerzej możemy powtarzać „jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom”. Wszak
nikt z nas nie chciałby być w sytuacji owego
ewangelicznego nielitościwego sługi, któremu
Pan najpierw darował dług, ale potem,
dowiedziawszy się o braku miłosierdzia
wobec współsługi, kazał go wtrącić do
więzienia.

Kolejna prośba tej modlitwy, „nie wódź nas 
na pokuszenie”, bywa dla niektórych myląca. 
Sugeruje, jakoby Bóg był kusicielem. 
Nieszczęsny ów zwrot to efekt zmian 
zachodzących w naszym języku. Współcze-
sne tłumaczenia biblijne oddają tę w ory-
ginale grecką frazę Modlitwy Pańskiej przez 
„nie dopuść, byśmy ulegli pokusie” . Można 
w tym momencie sercem prosić – oddal od 
nas pokusy, bo jesteśmy słabi; nie daj, byśmy 
byli kuszeni, nie wystawiaj nas na pokusy.         
I zaraz potem trzeba dodać słowa ostatniej 
prośby: „ale nas zbaw ode złego”. Od 
wszelkich nieszczęść duszy i ciała, a więc        
i od sprawcy kuszenia do grzechu, Złego…

W czasie Eucharystii wyjątkowo tej modlit-
wy nie kończymy potwierdzającym „Amen”. 
Bo to, co nastąpi za chwilę będzie kontynu-
acją tej modlitwy. Mocnym potwierdzeniem, 
że wśród trosk świata w naszym Ojcu 
widzimy swego obrońcę.

Może to dziwne, ale kolejne słowo Modlitwy 
Pańskiej – niepozorne „nasz” – też niesie ze 
sobą ważną treść. Bóg nie jest tylko moim 
Bogiem. Jest Bogiem moich braci i sióstr. 
Także tych dalekich. Więcej, jest też Bogiem 
tych, których nie lubię, z którymi się nie 
zgadzam i tych, którzy mnie skrzywdzili. Do 
Boga nie idę w pojedynkę, ale wespół z in-
nymi, którzy nazywają Boga swoim Ojcem.

A fraza: „Któryś jest w niebie”? To nie tylko 
potwierdzenie oczywistości. Przypomina, że 
rzeczywistość ziemska i niebieska nie są 
tożsame. Bóg, który zamieszkuje niebo, jest 
ponad zmiennym i ograniczonym w czasie 
światem. Jednocześnie uświadamia, że nasz 
Ojciec jest już tam, gdzie my, po swojej 
ziemskiej wędrówce, też mamy nadzieję się 
znaleźć.  

Potem w Modlitwie Pańskiej następują trzy, 
trochę nietypowe jak na nasze 
przyzwyczajenia, prośby. Najpierw „święć się 
imię Twoje”. Imię, czyli Ty sam. To znaczy 
„bądź uwielbiony”, „niech Twoją chwałę 
dostrzeże cały świat”. Potem kolejna prośba 
– „przyjdź królestwo Twoje”. Czy chodzi tylko

o przyspieszenie końca świata? Niekonie-
cznie. Przecież królestwo Boże – jak uczył
Jezus w przypowieściach – już jest wśród
nas. „Niech się rozszerza”, „niech rośnie”,
„niech coraz więcej ludzi oddaje Ci chwałę
przez poszanowanie Twojego prawa”. No i w
końcu prośba: „bądź wola twoja jako w niebie
tak i na ziemi”. Chodzi zarówno o tę wolę,
która przejawia się w zrządzeniach losu, jak i
tę, zawartą w Bożym prawie. W niebie to
wszystko jest przyjmowane. To prośba, aby
ziemskie sprawy jak najbardziej upodobniły
się do niebieskich; aby ludzie stali się podobni
świętym i aniołom.

Kolejną prośbę, „chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj”, spokojnie 
mogą powtarzać także ci, którzy są na 
bezglutenowej diecie. Chleb jest tu tylko 
symbolem. Tego, co najbardziej niezbędne 
do życia.

Kiedy podczas piłkarskiego meczu coś 
dzieje się pod jedną czy drugą bramką, wielu 
nie wytrzymuje i wstaje z miejsca. Nawet gdy 
obserwuje wydarzenia przed ekranem tele-
wizora. Bo trudno usiedzieć, gdy jest się w to, 
co się dzieje, mocno zaangażowanym. 
Podobnie jest podczas Mszy. Gdy rozpoczy-
na się modlitwa „Ojcze nasz” wszyscy od 
dłuższego czasu już stoją. Od przygotowania 
darów. Bo potem nie sposób było siedzieć. 
Najpierw wielkie dziękczynienie, potem Bóg 
przyjmuje postać Chleba i Wina – wtedy 
nawet klęczymy – potem to ofiarowanie Bogu 
Jego Syna, wystąpienie w roli wstawiającego 
się za innymi kapłana i na koniec wielkie 
uwielbienie Ojca przez, z i w Synu z Duchem 
Świętym. Nie ma czasu, by emocje mogły 
opaść. Ciągle coś wielkiego się dzieje.

Święty Jan pisze w swoim pierwszym liście: 
„Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i 
rzeczywiście nimi jesteśmy”. Uświadomiwszy 
sobie podczas Modlitwy Eucharystycznej 
swoją wielką godność wynikającą z Bożego 
wybrania, tym śmielej zgromadzeni przy-
stępują do kolejnej części Mszy - obrzędów 
Komunii. Zaczyna się od wspólnej modlitwy. 
Nie byle jakiej, ale tej najbardziej czcigodnej,  
której nauczył nas nasz Zbawiciel, Jezus 
Chrystus, w której odmawianiu znajduje 
kontynuację myśl o tym, że w przez Syna 
staliśmy się synami.

Pierwsze słowo tej modlitwy, „Ojcze”, 
przypomina o wielkiej godności chrześci-
janina. Już się do tego przyzwyczailiśmy, ale 
możliwość, by w ten sposób zwracać się do 
Wszechmocnego Pana i Stwórcy wszystkich 
rzeczy to coś niesamowitego. Uświadamia 
nam, kim jest Bóg. Jest tym, od którego 
pochodzi ludzkie życie, wielkim dobroczyńcą 
człowieka. Odnosząc naszą relację do Boga 
do relacji rodzinnych przypomina, że nie 
powinniśmy dyktować Bogu, co i jak ma 
robić. Raczej wymaga On od nas, byśmy na 
serio i z wielkim zaufaniem przyjmowali 
wszystko, co nam w swojej mądrości i miło-
ści przygotował.

  W piątek 26 lipca będziemy obchodzić liturgiczne wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny. W tym roku 
uroczystość patronalną naszej parafii obchodzić będziemy w niedzielę 28 lipca. Zachęcamy wszystkie wspólnoty parafialne i służbę 
liturgiczną do licznego udziału we Mszy św. godz. 13.00. i w procesji Eucharystycznej. 

   Do uroczystości przygotowujemy się od 19 lipca br. odmawiając codziennie Nowennę do św. Anny. Zapraszamy wszystkich parafian,          
a szczególnie członków Bractwa św. Anny do licznego udziału w nabożeństwie. Modlitwa ta jest okazją do śpiewania nowej pieśni ku czci 
naszej patronki: "Święta Anno Wilanowska", którą w ubiegłym roku zarekomendowała Komisja Muzyki Kościelnej. Autorem muzyki do słów 
p. Justyny Holm jest  nasz organista p. Leszek Knyziak.

 Liturgiczne wspomnienie świętej Anny

Codziennie od 26 kwietnia do 5 paź-
dziernika (oprócz niedziel i świąt) o go-
dzinie 12.00 w Archikatedrze odbywają 
się koncerty organowe.
Cykl ten stanowią koncerty na żywo 
(trwające ok. 30 minut) w wykonaniu naj-
lepszych polskich organistów.

Wielkie organy w Archikatedrze

https://liturgia.wiara.pl/doc/927294.Najdoskonalsza-z-modlitwLITURGIA
https://liturgia.wiara.pl/doc/927294.Najdoskonalsza-z-modlitwLITURGIA
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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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L I T U R G I A S Ł O W A4.

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.

Subiektywny przewodnik po Mszy świętej:

w Kaplicy św. Anny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Nieszpory  zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po nich modlić się będziemy za 
zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.

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
kameralnej w wykonaniu Edwarda Deskura
– waltornia i Natalii Knyziak – organy.
Wstęp wolny.

W tym roku uroczystość patronalną naszej 
parafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny, 
Matki Najśw. Maryi Panny – obchodzić 
będziemy w następną niedzielę 28 lipca. 
Zachęcamy wszystkie wspólnoty parafialne 
i służbę liturgiczną do licznego udziału we 
Mszy św. o godz. 13.00. i w procesji 
Eucharystycznej. Nowenna do św. Anny 
będzie trwała do 27 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 tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

−−

w poniedziałek, 22 lipca, święto        
św. Marii Magdaleny,

we wtorek 23 lipca, Święto św. Bry-
gidy, zakonnicy,

w środę, 24 lipca, Wspomnienie    
św. Kingi, dziewicy,

w czwartek, 25 lipca, święto św. Ja-
kuba, Apostoła. 

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

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

PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 18, 1-10a

Czytanie z Księgi Rodzaju: Pan ukazał się 
Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten 
siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej 
porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł 
trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, 
podążył od wejścia do namiotu na ich 
spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, 
rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie 
życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! 
Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć 
sobie nogi, a potem odpocznijcie pod 
drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, 
abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, 
skoro przechodzicie koło sługi waszego».       
A oni mu rzekli: «Uczyń tak, jak powiedziałeś». 
Abraham poszedł więc śpiesznie do namiotu 
Sary i rzekł: «Prędko zaczyń ciasto z trzech 
miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki». 
Potem Abraham podążył do trzody 
i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, 
aby ten szybko je przyrządził. Po czym, 
wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, 
postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed 
nimi pod drzewem. Zapytali go: «Gdzie jest 
twoja żona, Sara?» – Odpowiedział im: «W 
tym oto namiocie». Rzekł mu jeden z nich: «O 
tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja 
zaś żona, Sara, będzie miała wtedy syna».

Oto słowo Boże

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

33-34. 36-37
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie
Kto będzie przebywał w Twym przybytku, 
Panie, kto zamieszka na Twej górze świętej? 
Ten, kto postępuje nienagannie, działa 
sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu.

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, 
kto nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża 
swoim sąsiadom, ale szanuje tego, który 
oddaje cześć Bogu.

Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla 
siebie, kto nie daje swych pieniędzy na lichwę  
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. 
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

      

5. 

−−

Adoracja 
Najświętszego Sakramentu 

w Kaplicy św. Anny
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Adoracja Najświętszego Sakramentu
Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 8, 15

Błogosławieni, którzy w sercu dobrym            
i szlachetnym zatrzymują słowo Boże             
i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

EWANGELIA 
Łk 10, 38-42

Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza: Jezus przyszedł do jednej wsi. 
Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, 
przyjęła Go w swoim domu. Miała ona 
siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u 
nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś 
uwijała się około rozmaitych posług.       

K O M E N T A R Z
Dwie skrajne postawy: zaganiana Marta       

i wycofana Maria, albo: aktywistka i misty-
czka. Możemy opisywać te kobiety i oceniać 
ich zachowanie na wiele sposobów. 
Pouczenie skierowane do Marty wcale nie 
deprecjonuje jej zaangażowania; nie glory-
fikuje też postawy Marii. Czy okazanie troski 
jest czymś złym? Czyż nie jest to realizo-
wanie przykazania miłości? Maria wybrała 
najlepszą cząstkę. Ale to tylko cząstka. 

Ważny jest czas i miejsce. Z własnego 
doświadczenia wiemy, że musimy pozosta-
wiać jedne zajęcia, aby podjąć inne, 
ponieważ tego wymaga sytuacja. Niekiedy 
zostawiamy ważne sprawy, nie tylko dlatego, 
że pojawiły się ważniejsze, ale dlatego, że    
w danej sytuacji jest to konieczne. 

Życie zmusza nas do nieustannych 
wyborów, rozstrzygania, co w danej chwili 
jest najlepsze i najważniejsze. Właściwego 
wyboru dokonamy jedynie wtedy, gdy w cen-
trum naszego życia będzie Jezus.

A stanąwszy przy Nim, rzekła: «Panie, czy 
Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła 
mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, 
żeby mi pomogła». A Pan jej odpowiedział: 
«Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz       
o wiele, a potrzeba mało albo tylko
jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę,
której nie będzie pozbawiona».

Oto słowo Pańskie

DRUGIE CZYTANIE 
Kol 1, 24-28

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Kolosan: Bracia: Teraz raduję się              
w cierpieniach za was i ze swej strony 
dopełniam niedostatki udręk Chrystusa          
w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym 
jest Kościół. Jego sługą stałem się z powodu 
zleconego mi wobec was Bożego 
włodarstwa: mam wypełnić posłannictwo 
głoszenia słowa Bożego. Tajemnica ta, 
ukryta od wieków i pokoleń, została teraz 
objawiona Jego świętym, którym Bóg 
zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo 
chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią 
Chrystus pośród was – nadzieja chwały. 
Jego to głosimy, upominając każdego 
człowieka i ucząc każdego człowieka z całą 
mądrością, aby każdego człowieka 
przedstawić jako doskonałego w Chrystusie.

−−

−−

W lipcu można oglądać 
malarstwo 

Mieczysławy Łazorek 
- artystki z Kazimierza nad

Wisłą.

Zapraszamy 
do odwiedzania wystawy.
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