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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.

L I T U R G I A  S Ł O W A
W Klimatach:

Oto Słowo Pańskie
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Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 

PIERWSZE CZYTANIE 
2 Krl 4, 42-44

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej: Pewien 
człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc 
mężowi Bożemu, Elizeuszowi, chleb z pierwo-
cin, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i świe-
że zboże w worku. On zaś rozkazał: «Podaj 
ludziom i niech jedzą!» Lecz sługa jego 
odrzekł: «Jakże to rozdzielę między stu ludzi?» 
A on odpowiedział: «Podaj ludziom i niech je-
dzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się i pozostawią 
resztki». Położył więc to przed nimi, a ci jedli i 
pozostawili resztki – według słowa Pańskiego.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 145 (144), 10-11. 15-16. 17-18

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje 
dzieła *  i niech Cię błogosławią Twoi wyzna-
wcy.  Niech mówią o chwale Twojego 
królestwa *  i niech głoszą Twoją potęgę.

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, * 
a Ty ich karmisz we właściwym czasie. 
Ty otwierasz swą rękę * 
i karmisz do syta wszystko, co żyje.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych 
drogach *  i łaskawy we wszystkich swoich 
dziełach.  Pan jest blisko wszystkich, którzy Go 
wzywają, *  wszystkich wzywających Go 
szczerze.

DRUGNIE CZYTANIE
Ef 4, 1-6

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Efezjan: Bracia: Zachęcam was ja, więzień    
w Panu, abyście postępowali w sposób godny 
powołania, do jakiego zostaliście wezwani,       
z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, zno-
sząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie za-
chować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest 
pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też 
zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką 
daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna 
wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec 
wszystkich, który jest i działa ponad wszy-
stkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Oto słowo Boże
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K O M E N T A R Z
   „Cóż to jest dla tak wielu?” Pięć chlebów 
i dwie ryby dla pięciu tysięcy mężczyzn nie 
licząc kobiet i dzieci. Potrzeba było cudu i 
taki cud Jezus uczynił. Wziął chleby, 
odmówił modlitwę i rozdał. Nasze skoja-
rzenie z Ostatnią Wieczerzą jest jak 
najbardziej na miejscu, ale do tego wró-
cimy. Nasze ludzkie „niewiele”, posiłek dla 
nielicznej rodziny, staje się pokarmem dla 
wszystkich zgromadzonych przy Jezusie. 
Tak się dzieje z każdym dziełem człowieka 
z serca ofiarowanym Bogu. Przemienia On 
je w taki sposób, aby mogło służyć każde-
mu potrzebującemu. Nasza codzienna 
praca, której wyniki często sami uznajemy 
za niewystarczające, okazuje się czym 
niezastąpionym dla innych. Nasze dobre 
słowo, wypowiedziane mimochodem, staje 
się pomocą dla kogoś, kto być może prze-
żywa kryzys. Tak działa Bóg. Taka jest 
logika królestwa Bożego.

   Wracając do Eucharystii. Co przynosimy 
do ołtarza? Chleb i wino, symbole naszej 
codziennej pracy. A stają się one Ciałem i 
Krwią Chrystusa.

   Pokarmem na życie wieczne.

W niedzielę, 1 sierpnia, przypada 77. ro-
cznica wybuchu Powstania Warszawskie-
go. Msza św. w intencji żywych i zmarłych 
ucze-stników powstania zostanie odpra-
wiona o godz. 16.15., na cmentarzu. Po 
Mszy św. przejdziemy do kwatery grobów 
powstań-czych, gdzie o godz. 17.00. – 
godzinie ”W”, o której rozpoczęło się pow-
stanie – uczcimy pamięć poległych i po-
mordowanych pow-stańców.

Jak każdego roku w Święto Przemienienia 
Pańskiego w piątek, 6 sierpnia o godz. 
16.00., zostanie odprawiona na cmentarzu 
Msza św. za zmarłych z naszych rodzin. 
Miłosierdziu Bożemu, w sposób szcze-
gólny, polecać będziemy tych, którzy opu-
ścili nas w ostatnim czasie. Zmarłych 
polecanych naszym modlitwom prosimy 
zgłaszać w za-krystii.

Zapraszamy do odwiedzania dzwonnicy,     
w której prezentujemy wystawę malarstwa 
Elżbiety Czaplińskiej-Kania.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

- w czwartek, 29 lipca, wspomnienie św.
Marty,

- w sobotę, 31 lipca, wspomnienie św.
Ignacego z Loyoli, kapłana.

3.

4.

5.Dziś w naszym kościele obchodzimy uro-
czystość patronalną, z którą związana jest 
łaska odpustu. Odpust jest darowaniem 
przed Bogiem kary doczesnej za grzechy 
zgładzone już co do winy, za pośredni-
ctwem Kościoła, który jako szafarz owo-
ców odkupienia rozdaje i prawomocnie 
przydziela zadośćuczynienie ze skarbca 
Chrystusa i świętych. Można go uzyskać 
dla siebie lub w intencji zmarłych pod zwy-
kłymi warunkami, tzn.: jeżeli jesteśmy w 
stanie łaski uświęcającej, przyjęliśmy lub 
przyjmiemy Komunię św. i odmówimy mo-
dlitwę Pańską oraz Wyznanie Wiary. 
Główna Msza św. odpustowa wraz z pro-
cesją Eucharystyczną zostanie odprawio-
na o godz. 13.00.

Nabożeństwo ku czci św. Anny zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Po nim modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych      
w wypominkach rocznych.

Dziś przypada również liturgiczne wspo-
mnienie św. Krzysztofa, patrona kierow-
ców. Poświęcenie samochodów i innych 
pojazdów mechanicznych odbędzie się 
przed kościołem, po Mszy św. o godz. 
18.00.

Msza św. w intencjach czcicieli świętego 
Szarbela zostanie odprawiona w środę, 
28 lipca br., o godz.18.00. Po Mszy św., 
przy wystawionych relikwiach świętego 
odprawimy nabożeństwo ku jego czci. Na 
zakończenie, dla chętnych osób będzie 
możliwość przyjęcia namaszczenia ole-
jem św. Szarbela.

7.

    6.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Łk 7, 16

Wielki prorok powstał między nami  i Bóg 
nawiedził lud swój.

EWANGELIA
J 6, 1-15

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 
Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilej-
skiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim 
wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla 
tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgó-
rze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało 
się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Je-
zus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy 
schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: «Gdzie 
kupimy chleba, aby oni się najedli?» A mówił 
to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, 
co ma czynić. Odpowiedział Mu Filip: «Za 
dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby 
każdy z nich mógł choć trochę otrzymać». 
Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona 
Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, 
który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie 
ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?»Jezus zaś 
rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu 
tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, 
a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus 
więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynie-
nie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z ry-
bami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się 
nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozosta-
łe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i 
ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, 
pozostałymi po spożywających, napełnili dwa-
naście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki 
znak uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie 
jest prorokiem, który ma przyjść na świat». 
Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i por-
wać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął 
się znów na górę.

Oto Słowo Pańskie

25 lipca br.
Uroczystość patronalna 

naszej parafii
związana z łaską odpustu

11.07.2021 - 12.09.2021 
Módlmy się 

za Kościół w krajach misyjnych, 
aby ci, którzy zostali posłani 

do głoszenia Ewangelii 
pomagali wielu ludziom

poznać Jezusa.

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

8.

Zapraszamy w niedzielę 
do oglądania wystawy.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

3

Św. Anna jest patronką diecezji opolskiej, miast, m.in. Hanoveru, oraz kobiet rodzących, matek, wdów, położnic, ubogich robotnic, górników 
kopalni złota, młynarzy, powroźników i żeglarzy. Polska chlubi się wieloma sanktuariami św. Anny: na Górze św. Anny w pobliżu Brzegu
Głogowskiego, w Jordanowie, w Selnikach, w Grębocicach, w Stoczku koło Lidzbarka Warmińskiego, w Kamiance. Największej jednak czci 
doznaje św. Anna w Przyrowie koło Częstochowy i na Górze Św. Anny koło Opola. Sanktuarium opolskie należy do najsłynniejszych
w świecie - tak dalece, że figura św. Anny doczekała się uroczystej koronacji papieskimi koronami 14 września 1910 r.

Kult św. Anny 
   Kult św. Anny rozwijał się bardzo szybko 
wraz z rozwojem kultu Matki Bożej. Już na 
przełomie IV i V wieku istniał w Jerozolimie 
przy Sadzawce Betesda kościółek ku czci św. 
Joachima i Anny. W roku 710 jej ciało zostało 
złożone w Konstantynopolu, w kościele wybu-
dowanym ku jej czci przez cesarza Justynia-
na około 550 r. Stąd zaś w czasie wojen krzy-
żowych zostało przeniesione do Francji w po-
bliże Lyonu.
  W ikonografii św. Anna ukazywana jest          
w scenach z apokryfów oraz obrazujących 
życie Maryi. Przedstawiana jako starsza ko-
bieta z welonem na głowie. Ulubionym tema-
tem jest św. Anna ucząca czytać Maryję. Nie-
które jej atrybuty to palec na ustach, księga i 
lilia. Przedstawiana jest także w wizerunku 
św. Anny Samotrzeciej, czyli wraz z Maryją i 
Panem Jezusem.
   Św. Joachim ukazywany jest jako starszy, 
brodaty mężczyzna w długiej sukni lub w pła-
szczu. Występuje w licznych cyklach mariolo-
gicznych oraz z życia św. Anny. Jego atrybu-
tami są: anioł, Dziecię Jezus w ramionach, 
dwa gołąbki w dłoni, na zamkniętej księdze 
lub w małym koszyku, jagnię u stóp, laska, kij 
pasterski, księga oraz zwój.

   Ku czci św. Anny powstało 5 zakonów 
żeńskich. W dawnej liturgii poświęcono św. 
Annie aż 118 hymnów i 36 sekwencji (wiek 
XIV-XVI). Stała się patronką matek, kobiet 
rodzących, wdów, żeglarzy, ubogich oraz 
szkół chrześcijańskich.

 Liturgiczny obchód ku czci rodziców Maryi 
pojawił się najpierw na Wschodzie. Wprowa-
dził je w 710 r. cesarz Justynian II pod tytułem 
Poczęcie św. Anny. Obchodzono je w róż-
nych dniach, łącznie (św. Joachima i św. An-
ny) lub oddzielnie. Na Zachodzie wprowa-
dzono je późno. W Neapolu jest znane w wie-
ku X. Papież Urban VI bullą Splendor aeter-
nae gloriae z 21 czerwca 1378 r. zezwolił na 
obchodzenie tego święta w Anglii. Juliusz II    
w 1522 r. rozszerzył je na cały Kościół i wyz-
naczył na 20 marca. Paweł V zniósł jednak to 
święto w 1568 r., opierając swoją decyzję na 
tym, że o rodzicach Maryi z ksiąg Pisma 
świętego nic nie wiemy. Przeważyła jednak 
opinia, że ci rodzice istnieli i że należy im się 
cześć szczególna. Dlatego Grzegorz XIII 
święto Joachima i Anny ponownie przywrócił 
(1584). Z tej okazji wyznaczył, jako dzień 
pamięci, 26 lipca. Papież św. Pius X w 1911 
roku wprowadził osobno święto św. Joachi-
ma, wyznaczając dzień pamiątki na 16 sier-
pnia. Św. Anna miała nadal swoje święto dnia 
26 lipca. Reforma liturgiczna z roku 1969 po-
łączyła na nowo imiona obojga pod datą 26 
lipca.

Źródło:
https://fundacjamaximilianum.pl/2014/07/sw-anna-i-
joachim/

Uroczystość patronalna naszej parafii 

Dokładnie w tym samym czasie również Annie 
anioł powiedział, że urodzi córkę, o której bę-
dzie mówił cały świat. Ponadto nakazał jej, aby 
wyszła na spotkanie męża. Małżonkowie spot-
kali się przy bramie miasta. Tam padłszy sobie 
w objęcia, ucałowali się. Według podań zawar-
tych w Złotej legendzie (to średniowieczny 
zbiór opowiadań apokryficznych i żywotów 
świętych), 9 miesięcy później, dokładnie we 
wrześniu 19 r. przed Chr., 44-letnia wówczas 
Anna powiła niezwykle urodziwą dziewczynkę, 
której nadano imię Mariam.

   Istnieje wiele hipotez dotyczących miejsca 
narodzin Maryi. Jedna z nich wskazuje na Je-
rozolimę i teren w pobliżu dawnej świątyni, 
przy Sadzawce Owczej. W pobliżu tej sadza-
wki miał się znajdować dom Joachima i Anny. 
Historia pokazuje, że już od początku V wieku 
przychodzili tam pielgrzymi, by czcić miejsce 
narodzenia Maryi. Później wzniesiono tam 
bazylikę św. Anny, w której podziemiach znaj-
duje się Grota Narodzenia Matki Bożej.

Wybrana
   Protoewangelia Jakuba opisuje, że wdzię-
czni rodzice oddali Maryję do świątyni, gdzie 
modliła się, poznawała święte księgi i od sa-
mego początku uczyła się służyć Bogu. Nie-
które świadectwa starożytnej literatury hebraj-
skiej potwierdzają, że faktycznie w świątyni 
jerozolimskiej przebywały dziewczynki przed 
osiągnięciem dojrzałości. Zajmowały się one 
m.in. tkaniem zasłony przybytku, oddzielającej 
„Miejsce Święte” od „Najświętszego”. W świą-
tyni do przygotowywania szat kapłańskich 
używano bisioru, czyli jedwabiu morskiego, jak 
nakazywało prawo żydowskie. Była to najdroż-
sza tkanina starożytności. Kiedy kapłani w Je-
rozolimie postanowili przygotować nową za-
słonę dla świątyni, wybrali siedem dziewcząt 
bez skazy przed Bogiem, z pokolenia Dawida, 
wśród których znalazła się także mała Maryja. 
Dziewczęta ciągnęły losy, którym kolorem nici 
będą tkać. Maryi, według apokryficznych 
opisów, przypadły szkarłat i purpura. Miało to 
symbolizować późniejsze poczęcie Chrystusa i 
Jego królewską godność. Warto jeszcze do-
dać, że według informacji zawartych w apokry-
fach, Maryja ślubowała Bogu zachowanie 
dziewictwa do końca życia.

o. Wojciech Dec, paulin
Źródło:
https://deon.pl/wiara/duchowosc/maryja-panna-z-
dobrego-domu,1441160

  Apokryfy powstawały w okresie dwóch osta-
tnich wieków przed narodzeniem Jezusa,          
a także w pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa. Pochodzą zarówno ze środowiska 
judaistycznego, jak i wczesnochrześcijańskie-
go. Można powiedzieć, że księgi apokryficzne 
naśladowały pisma biblijne. Fakt, że pisma 
apokryficzne stanowią swego rodzaju wartość, 
wynika z tego, że są cennym świadectwem 
literackim swojej epoki. Niektóre z tych pism są 
także pomocą w zrozumieniu rozmaitych zaga-
dnień podejmowanych w księgach biblijnych. 
Co ważne, apokryfy są poza kanonem Pisma 
Świętego. Powstawały bowiem w niejasnych 
okolicznościach, a ich treść jest synkretyczna, 
czyli łączy w sobie autentyczną tradycję z wąt-
kami legendarnymi, a czasem także z zupełnie 
błędną nauką. Niemniej jednak stanowią one 
nieocenioną wartość dla literatury i sztuki,           
a pewne ich elementy mogą rzeczywiście 
ubogacić naszą wiedzę, choć częściej chyba 
wyobraźnię. To właśnie te pisma, a szcze-
gólnie jedno z nich – Protoewangelia Jakuba, 
są dla nas źródłem, z którego możemy 
zaczerpnąć wyobrażenie o tym, jak wyglądało 
życie Maryi, zwłaszcza Jej dzieciństwo.

Rodzinne dzieje

   Protoewangelia Jakuba, która powstała pra-
wdopodobnie w niedługim czasie po Ewangelii 
św. Jana, opisuje narodziny i młodość Maryi. 
Możemy się z niej dowiedzieć, że Jej rodzicami 
byli Joachim i Anna. Ciekawa jest historia ich 
miłości i rodzicielstwa. Anna przyszła na świat 
w Betlejem ok. 70 lat p.n.Chr. i, według tradycji, 
wywodziła się z królewskiego rodu Dawida. 
Kiedy miała 24 lata, poślubiła Joachima, 
Galilejczyka. W ówczesnej kulturze był to już 
późny czas na zamążpójście. Joachim był 
dość zamożnym pasterzem owiec. Zamie-
szkali razem w Nazarecie. Darzyli się miłością, 
ale, niestety, mimo dwudziestu lat wspólnego 
życia nie doczekali się potomstwa. Warto pa-
miętać, że w tamtejszym kontekście kulturo-
wym posiadanie dzieci było uważane za wyraz 
Bożego błogosławieństwa, a bezpłodność 
traktowano jak ciążącą na kobiecie karę. Bez-
dzietna małżonka budziła w swoim środowisku 
litość, a czasem nawet wzgardę. Pozostawała 
jej tylko modlitwa.

   Joachim i Anna po kilkunastu latach prze-
prowadzili się z Galilei do Jerozolimy, by tam 
zamieszkać. Kiedy najwyższy kapłan odrzucił 
dar ofiarny Joachima, ten udał się na pustynię.  

Jan Paweł II o kulcie św. Anny
Kult świętej Anny zostaje włączony poprzez genealogię macierzyństwa 
w samą tajemnicę Wcielenia. Zostaje on wprowadzony do tej „pełni czasów”,
która nastąpiła wówczas, gdy „Bóg zesłał Syna swego zrodzonego z Nie-
wiasty. (…) Postać świętej Anny Samotrzeciej uzmysławia nam, jak Syn 
Boży stał się człowiekiem z Ducha Świętego, a równocześnie poprzez 
genealogię ludzkich pokoleń. Niech ta postać będzie dla was, drodzy bracia i 
siostry, stałym źródłem natchnienia w życiu codziennym, w życiu rodzinnym i 
społecznym. Przekazujcie sobie wzajemnie, z pokolenia na pokolenie, wraz
z modlitwą, całe duchowe dziedzictwo życia chrześcijańskiego.

 Modlitwa do św. Anny
Chwalebna i święta Anno, którą niebo uwielbia, którą święci szanują, a którą czci 
ziemia. Bóg Ojciec Cię miłuje, jako matkę ukochanej swej córki i Babkę swego 
Syna. Syn Boży miłuje Cię za danie Mu matki, z której się narodził jako Bóg 
Człowiek i Zbawiciel ludzi. Duch Święty miłuje Cię, ponieważ dałaś Mu Oblubie-
nicę tak godną i tak doskonałą. Anieli i wybrani szanują Cię jako drzewo święte, 
które wydało ów śliczny kwiat, co ich odtworzył i ten najgodniejszy owoc, co jest 
ich życia słodkością sprawiedliwi, pokutujący i grzeszni wzywają Cię jako swoją 
potężną orędowniczkę przed Bogiem, bo przez Twoje wstawiennictwo sprawie-
dliwi spodziewają się łaski, pokutujący usprawiedliwienia, a grzesznicy odpu-
szczenia grzechów. 

Bądź nam miłościwą i kiedy Cię czcimy i wzywamy tutaj, uproś nam zbawienie 
wieczne w niebie. Przez zasługi Twoje przemawiaj za nami i nie dopuść, ażeby 
dusze tych, co Cię wysławiają, zginęły na wieki. 

O Święta Anno, patronko nasza, bądź zawsze ucieczką grzesznych, schronie-
niem występnych, pocieszeniem strapionych i ucieczką wiernie Ci służących; 
broń nas i przyczyniaj się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej; proszę Cię 
przez miłość, jaką miałaś tu na ziemi dla Jezusa, naszego Pana i Matki Jego, 
Twojej córki, ażebyśmy wspierani modlitwami i zasługami Twoimi, dojść mogli po 
tym życiu doczesnym do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen.   

Jaka była rodzina Matki Bożej? 
Jakie życie wiedli Anna i Joachim?

Pismo Święte właściwie nic nam nie mówi o dzieciństwie Maryi. Nie znajdziemy w nim ani 
słowa o Jej narodzeniu i okresie dorastania. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją takie teksty, 
które opisują życie Matki Bożej, w tym również Jej dzieciństwo oraz rodziców. Informacje na ten 
temat możemy zaczerpnąć z apokryfów.  

W związku z liturgicznym wspomnieniem św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny w niedzielę 25 lipca obchodzimy uro-
czystość patronalną naszej parafii. Główna Msza św. odpustowa wraz z procesją Eucharystyczną zostanie odprawiona o godz. 13.00. 

Zachęcamy do modlitwy pieśnią ku czci naszej patronki: "Święta Anno Wilanowska", którą zarekomendowała Komisja Muzyki Kościelnej. 
Autorem muzyki do słów p Justyny Holm jest nasz organista p. Leszek Knyziak.

Matko, Matek, wiem, pamiętam - 
jak Sobieski tuż przed bojem -
Boską miłość mam za zbroję.
3. Święta Anno, Anno Święta,
Miłość to jest życia puenta, No 
więc życia się nie boję
- Boską miłoś√ mam za zbroję.

1.Święta Anno Wilanowska, 
Matko Matki, co jest Boska, jak 
Maryję Swą w kołysce, utul nasze 
troski wszystkie. 
2.Święta Anno, Anno Święta, 

Uroczystość patronalna naszej parafii 

Św. Anna Samotrzeć
Wilanów XVIII wiek

Obraz znajduje się w Kaplicy św. Anny w kościele 
św. Anny w Wilanowie.

Przymiotnikami samotrzeci, samotrzecia, samotrzecie 
określało się przed wiekami kogoś będącego w towa-
rzystwie dwóch osób.

https://fundacjamaximilianum.pl/2014/07/sw-anna-i-joachim/Dok%C5%82adnie
https://fundacjamaximilianum.pl/2014/07/sw-anna-i-joachim/Dok%C5%82adnie
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https://deon.pl/wiara/duchowosc/maryja-panna-z-dobrego-domu
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

 3

Św. Anna jest patronką diecezji opolskiej, miast, m.in. Hanoveru, oraz kobiet rodzących, matek, wdów, położnic, ubogich robotnic, górników 
kopalni złota, młynarzy, powroźników i żeglarzy. Polska chlubi się wieloma sanktuariami św. Anny: na Górze św. Anny w pobliżu Brzegu 
Głogowskiego, w Jordanowie, w Selnikach, w Grębocicach, w Stoczku koło Lidzbarka Warmińskiego, w Kamiance. Największej jednak czci 
doznaje św. Anna w Przyrowie koło Częstochowy i na Górze Św. Anny koło Opola. Sanktuarium opolskie należy do najsłynniejszych 
w świecie - tak dalece, że figura św. Anny doczekała się uroczystej koronacji papieskimi koronami 14 września 1910 r. 

Kult św. Anny 
   Kult św. Anny rozwijał się bardzo szybko 
wraz z rozwojem kultu Matki Bożej. Już na 
przełomie IV i V wieku istniał w Jerozolimie 
przy Sadzawce Betesda kościółek ku czci św. 
Joachima i Anny. W roku 710 jej ciało zostało 
złożone w Konstantynopolu, w kościele wybu-
dowanym ku jej czci przez cesarza Justynia-
na około 550 r. Stąd zaś w czasie wojen krzy-
żowych zostało przeniesione do Francji w po-
bliże Lyonu.
  W ikonografii św. Anna ukazywana jest          
w scenach z apokryfów oraz obrazujących 
życie Maryi. Przedstawiana jako starsza ko-
bieta z welonem na głowie. Ulubionym tema-
tem jest św. Anna ucząca czytać Maryję. Nie-
które jej atrybuty to palec na ustach, księga i 
lilia. Przedstawiana jest także w wizerunku 
św. Anny Samotrzeciej, czyli wraz z Maryją i 
Panem Jezusem.
   Św. Joachim ukazywany jest jako starszy, 
brodaty mężczyzna w długiej sukni lub w pła-
szczu. Występuje w licznych cyklach mariolo-
gicznych oraz z życia św. Anny. Jego atrybu-
tami są: anioł, Dziecię Jezus w ramionach, 
dwa gołąbki w dłoni, na zamkniętej księdze 
lub w małym koszyku, jagnię u stóp, laska, kij 
pasterski, księga oraz zwój.

   Ku czci św. Anny powstało 5 zakonów 
żeńskich. W dawnej liturgii poświęcono św. 
Annie aż 118 hymnów i 36 sekwencji (wiek 
XIV-XVI). Stała się patronką matek, kobiet 
rodzących, wdów, żeglarzy, ubogich oraz 
szkół chrześcijańskich.

 Liturgiczny obchód ku czci rodziców Maryi 
pojawił się najpierw na Wschodzie. Wprowa-
dził je w 710 r. cesarz Justynian II pod tytułem 
Poczęcie św. Anny. Obchodzono je w róż-
nych dniach, łącznie (św. Joachima i św. An-
ny) lub oddzielnie. Na Zachodzie wprowa-
dzono je późno. W Neapolu jest znane w wie-
ku X. Papież Urban VI bullą Splendor aeter-
nae gloriae z 21 czerwca 1378 r. zezwolił na 
obchodzenie tego święta w Anglii. Juliusz II    
w 1522 r. rozszerzył je na cały Kościół i wyz-
naczył na 20 marca. Paweł V zniósł jednak to 
święto w 1568 r., opierając swoją decyzję na 
tym, że o rodzicach Maryi z ksiąg Pisma 
świętego nic nie wiemy. Przeważyła jednak 
opinia, że ci rodzice istnieli i że należy im się 
cześć szczególna. Dlatego Grzegorz XIII 
święto Joachima i Anny ponownie przywrócił 
(1584). Z tej okazji wyznaczył, jako dzień 
pamięci, 26 lipca. Papież św. Pius X w 1911 
roku wprowadził osobno święto św. Joachi-
ma, wyznaczając dzień pamiątki na 16 sier-
pnia. Św. Anna miała nadal swoje święto dnia 
26 lipca. Reforma liturgiczna z roku 1969 po-
łączyła na nowo imiona obojga pod datą 26 
lipca.

Źródło:
https://fundacjamaximilianum.pl/2014/07/sw-anna-i-
joachim/

Uroczystość patronalna naszej parafii 

Dokładnie w tym samym czasie również Annie 
anioł powiedział, że urodzi córkę, o której bę-
dzie mówił cały świat. Ponadto nakazał jej, aby 
wyszła na spotkanie męża. Małżonkowie spot-
kali się przy bramie miasta. Tam padłszy sobie 
w objęcia, ucałowali się. Według podań zawar-
tych w Złotej legendzie (to średniowieczny 
zbiór opowiadań apokryficznych i żywotów 
świętych), 9 miesięcy później, dokładnie we 
wrześniu 19 r. przed Chr., 44-letnia wówczas 
Anna powiła niezwykle urodziwą dziewczynkę, 
której nadano imię Mariam.

   Istnieje wiele hipotez dotyczących miejsca 
narodzin Maryi. Jedna z nich wskazuje na Je-
rozolimę i teren w pobliżu dawnej świątyni, 
przy Sadzawce Owczej. W pobliżu tej sadza-
wki miał się znajdować dom Joachima i Anny. 
Historia pokazuje, że już od początku V wieku 
przychodzili tam pielgrzymi, by czcić miejsce 
narodzenia Maryi. Później wzniesiono tam 
bazylikę św. Anny, w której podziemiach znaj-
duje się Grota Narodzenia Matki Bożej.

Wybrana
   Protoewangelia Jakuba opisuje, że wdzię-
czni rodzice oddali Maryję do świątyni, gdzie 
modliła się, poznawała święte księgi i od sa-
mego początku uczyła się służyć Bogu. Nie-
które świadectwa starożytnej literatury hebraj-
skiej potwierdzają, że faktycznie w świątyni 
jerozolimskiej przebywały dziewczynki przed 
osiągnięciem dojrzałości. Zajmowały się one 
m.in. tkaniem zasłony przybytku, oddzielającej 
„Miejsce Święte” od „Najświętszego”. W świą-
tyni do przygotowywania szat kapłańskich 
używano bisioru, czyli jedwabiu morskiego, jak 
nakazywało prawo żydowskie. Była to najdroż-
sza tkanina starożytności. Kiedy kapłani w Je-
rozolimie postanowili przygotować nową za-
słonę dla świątyni, wybrali siedem dziewcząt 
bez skazy przed Bogiem, z pokolenia Dawida, 
wśród których znalazła się także mała Maryja. 
Dziewczęta ciągnęły losy, którym kolorem nici 
będą tkać. Maryi, według apokryficznych 
opisów, przypadły szkarłat i purpura. Miało to 
symbolizować późniejsze poczęcie Chrystusa i 
Jego królewską godność. Warto jeszcze do-
dać, że według informacji zawartych w apokry-
fach, Maryja ślubowała Bogu zachowanie 
dziewictwa do końca życia.

o. Wojciech Dec, paulin
Źródło:
https://deon.pl/wiara/duchowosc/maryja-panna-z-
dobrego-domu,1441160

  Apokryfy powstawały w okresie dwóch osta-
tnich wieków przed narodzeniem Jezusa,          
a także w pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa. Pochodzą zarówno ze środowiska 
judaistycznego, jak i wczesnochrześcijańskie-
go. Można powiedzieć, że księgi apokryficzne 
naśladowały pisma biblijne. Fakt, że pisma 
apokryficzne stanowią swego rodzaju wartość, 
wynika z tego, że są cennym świadectwem 
literackim swojej epoki. Niektóre z tych pism są 
także pomocą w zrozumieniu rozmaitych zaga-
dnień podejmowanych w księgach biblijnych. 
Co ważne, apokryfy są poza kanonem Pisma 
Świętego. Powstawały bowiem w niejasnych 
okolicznościach, a ich treść jest synkretyczna, 
czyli łączy w sobie autentyczną tradycję z wąt-
kami legendarnymi, a czasem także z zupełnie 
błędną nauką. Niemniej jednak stanowią one 
nieocenioną wartość dla literatury i sztuki,           
a pewne ich elementy mogą rzeczywiście 
ubogacić naszą wiedzę, choć częściej chyba 
wyobraźnię. To właśnie te pisma, a szcze-
gólnie jedno z nich – Protoewangelia Jakuba, 
są dla nas źródłem, z którego możemy 
zaczerpnąć wyobrażenie o tym, jak wyglądało 
życie Maryi, zwłaszcza Jej dzieciństwo.

Rodzinne dzieje

   Protoewangelia Jakuba, która powstała pra-
wdopodobnie w niedługim czasie po Ewangelii 
św. Jana, opisuje narodziny i młodość Maryi. 
Możemy się z niej dowiedzieć, że Jej rodzicami 
byli Joachim i Anna. Ciekawa jest historia ich 
miłości i rodzicielstwa. Anna przyszła na świat 
w Betlejem ok. 70 lat p.n.Chr. i, według tradycji, 
wywodziła się z królewskiego rodu Dawida. 
Kiedy miała 24 lata, poślubiła Joachima, 
Galilejczyka. W ówczesnej kulturze był to już 
późny czas na zamążpójście. Joachim był 
dość zamożnym pasterzem owiec. Zamie-
szkali razem w Nazarecie. Darzyli się miłością, 
ale, niestety, mimo dwudziestu lat wspólnego 
życia nie doczekali się potomstwa. Warto pa-
miętać, że w tamtejszym kontekście kulturo-
wym posiadanie dzieci było uważane za wyraz 
Bożego błogosławieństwa, a bezpłodność 
traktowano jak ciążącą na kobiecie karę. Bez-
dzietna małżonka budziła w swoim środowisku 
litość, a czasem nawet wzgardę. Pozostawała 
jej tylko modlitwa.

   Joachim i Anna po kilkunastu latach prze-
prowadzili się z Galilei do Jerozolimy, by tam 
zamieszkać. Kiedy najwyższy kapłan odrzucił 
dar ofiarny Joachima, ten udał się na pustynię.  

Jan Paweł II o kulcie św. Anny
Kult świętej Anny zostaje włączony poprzez genealogię macierzyństwa 
w samą tajemnicę Wcielenia. Zostaje on wprowadzony do tej „pełni czasów”, 
która nastąpiła wówczas, gdy „Bóg zesłał Syna swego zrodzonego z Nie-
wiasty. (…) Postać świętej Anny Samotrzeciej uzmysławia nam, jak Syn 
Boży stał się człowiekiem z Ducha Świętego, a równocześnie poprzez 
genealogię ludzkich pokoleń. Niech ta postać będzie dla was, drodzy bracia i 
siostry, stałym źródłem natchnienia w życiu codziennym, w życiu rodzinnym i 
społecznym. Przekazujcie sobie wzajemnie, z pokolenia na pokolenie, wraz 
z modlitwą, całe duchowe dziedzictwo życia chrześcijańskiego.

 Modlitwa do św. Anny
Chwalebna i święta Anno, którą niebo uwielbia, którą święci szanują, a którą czci 
ziemia. Bóg Ojciec Cię miłuje, jako matkę ukochanej swej córki i Babkę swego 
Syna. Syn Boży miłuje Cię za danie Mu matki, z której się narodził jako Bóg 
Człowiek i Zbawiciel ludzi. Duch Święty miłuje Cię, ponieważ dałaś Mu Oblubie-
nicę tak godną i tak doskonałą. Anieli i wybrani szanują Cię jako drzewo święte, 
które wydało ów śliczny kwiat, co ich odtworzył i ten najgodniejszy owoc, co jest 
ich życia słodkością sprawiedliwi, pokutujący i grzeszni wzywają Cię jako swoją 
potężną orędowniczkę przed Bogiem, bo przez Twoje wstawiennictwo sprawie-
dliwi spodziewają się łaski, pokutujący usprawiedliwienia, a grzesznicy odpu-
szczenia grzechów. 

Bądź nam miłościwą i kiedy Cię czcimy i wzywamy tutaj, uproś nam zbawienie 
wieczne w niebie. Przez zasługi Twoje przemawiaj za nami i nie dopuść, ażeby 
dusze tych, co Cię wysławiają, zginęły na wieki. 

O Święta Anno, patronko nasza, bądź zawsze ucieczką grzesznych, schronie-
niem występnych, pocieszeniem strapionych i ucieczką wiernie Ci służących; 
broń nas i przyczyniaj się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej; proszę Cię 
przez miłość, jaką miałaś tu na ziemi dla Jezusa, naszego Pana i Matki Jego, 
Twojej córki, ażebyśmy wspierani modlitwami i zasługami Twoimi, dojść mogli po 
tym życiu doczesnym do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen.   

Jaka była rodzina Matki Bożej? 
Jakie życie wiedli Anna i Joachim?

Pismo Święte właściwie nic nam nie mówi o dzieciństwie Maryi. Nie znajdziemy w nim ani 
słowa o Jej narodzeniu i okresie dorastania. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją takie teksty, 
które opisują życie Matki Bożej, w tym również Jej dzieciństwo oraz rodziców. Informacje na ten 
temat możemy zaczerpnąć z apokryfów.  

  W związku z liturgicznym wspomnieniem św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny w niedzielę 25 lipca obchodzimy uro-
czystość patronalną naszej parafii.  Główna Msza św. odpustowa wraz z procesją Eucharystyczną zostanie odprawiona o godz. 13.00. 

   Zachęcamy do modlitwy pieśnią ku czci naszej patronki: "Święta Anno Wilanowska", którą  zarekomendowała Komisja Muzyki Kościelnej. 
Autorem muzyki do słów p Justyny Holm jest  nasz organista p. Leszek Knyziak.

Matko, Matek, wiem, pamiętam - 
jak Sobieski tuż przed bojem -
Boską miłość mam za zbroję.
3. Święta Anno, Anno Święta,
Miłość to jest życia puenta, No 
więc życia się nie boję
- Boską miłoś√ mam za zbroję.

1.Święta Anno Wilanowska, 
Matko Matki, co jest Boska, jak 
Maryję Swą w kołysce, utul nasze 
troski wszystkie. 
2.Święta Anno, Anno Święta, 

Uroczystość patronalna naszej parafii 

Św. Anna Samotrzeć
Wilanów XVIII wiek

Obraz znajduje się w Kaplicy św. Anny w kościele            
św. Anny w Wilanowie.

Przymiotnikami samotrzeci, samotrzecia, samotrzecie 
określało się przed wiekami kogoś będącego w towa-
rzystwie dwóch osób.

https://fundacjamaximilianum.pl/2014/07/sw-anna-i-joachim/Dok%C5%82adnie
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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.

L I T U R G I A S Ł O W A
W Klimatach:

Oto Słowo Pańskie

1

Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 

PIERWSZE CZYTANIE 
2 Krl 4, 42-44

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej: Pewien 
człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc 
mężowi Bożemu, Elizeuszowi, chleb z pierwo-
cin, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i świe-
że zboże w worku. On zaś rozkazał: «Podaj 
ludziom i niech jedzą!» Lecz sługa jego 
odrzekł: «Jakże to rozdzielę między stu ludzi?» 
A on odpowiedział: «Podaj ludziom i niech je-
dzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się i pozostawią 
resztki». Położył więc to przed nimi, a ci jedli i 
pozostawili resztki – według słowa Pańskiego.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 145 (144), 10-11. 15-16. 17-18

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje 
dzieła * i niech Cię błogosławią Twoi wyzna-
wcy. Niech mówią o chwale Twojego 
królestwa * i niech głoszą Twoją potęgę.

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, * 
a Ty ich karmisz we właściwym czasie. 
Ty otwierasz swą rękę * 
i karmisz do syta wszystko, co żyje.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych 
drogach * i łaskawy we wszystkich swoich 
dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go 
wzywają, * wszystkich wzywających Go 
szczerze.

DRUGNIE CZYTANIE
Ef 4, 1-6

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Efezjan: Bracia: Zachęcam was ja, więzień    
w Panu, abyście postępowali w sposób godny 
powołania, do jakiego zostaliście wezwani,       
z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, zno-
sząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie za-
chować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest 
pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też 
zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką 
daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna 
wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec 
wszystkich, który jest i działa ponad wszy-
stkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Oto słowo Boże
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1.

2.

K O M E N T A R Z
„Cóż to jest dla tak wielu?” Pięć chlebów 

i dwie ryby dla pięciu tysięcy mężczyzn nie 
licząc kobiet i dzieci. Potrzeba było cudu i 
taki cud Jezus uczynił. Wziął chleby, 
odmówił modlitwę i rozdał. Nasze skoja-
rzenie z Ostatnią Wieczerzą jest jak 
najbardziej na miejscu, ale do tego wró-
cimy. Nasze ludzkie „niewiele”, posiłek dla 
nielicznej rodziny, staje się pokarmem dla 
wszystkich zgromadzonych przy Jezusie. 
Tak się dzieje z każdym dziełem człowieka 
z serca ofiarowanym Bogu. Przemienia On 
je w taki sposób, aby mogło służyć każde-
mu potrzebującemu. Nasza codzienna 
praca, której wyniki często sami uznajemy 
za niewystarczające, okazuje się czym 
niezastąpionym dla innych. Nasze dobre 
słowo, wypowiedziane mimochodem, staje 
się pomocą dla kogoś, kto być może prze-
żywa kryzys. Tak działa Bóg. Taka jest 
logika królestwa Bożego.

Wracając do Eucharystii. Co przynosimy 
do ołtarza? Chleb i wino, symbole naszej 
codziennej pracy. A stają się one Ciałem i 
Krwią Chrystusa.

   Pokarmem na życie wieczne.

W niedzielę, 1 sierpnia, przypada 77. ro-
cznica wybuchu Powstania Warszawskie-
go. Msza św. w intencji żywych i zmarłych 
ucze-stników powstania zostanie odpra-
wiona o godz. 16.15., na cmentarzu. Po 
Mszy św. przejdziemy do kwatery grobów 
powstań-czych, gdzie o godz. 17.00. – 
godzinie ”W”, o której rozpoczęło się pow-
stanie – uczcimy pamięć poległych i po-
mordowanych pow-stańców.

Jak każdego roku w Święto Przemienienia 
Pańskiego w piątek, 6 sierpnia o godz. 
16.00., zostanie odprawiona na cmentarzu 
Msza św. za zmarłych z naszych rodzin. 
Miłosierdziu Bożemu, w sposób szcze-
gólny, polecać będziemy tych, którzy opu-
ścili nas w ostatnim czasie. Zmarłych 
polecanych naszym modlitwom prosimy 
zgłaszać w za-krystii.

Zapraszamy do odwiedzania dzwonnicy,     
w której prezentujemy wystawę malarstwa 
Elżbiety Czaplińskiej-Kania.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

- w czwartek, 29 lipca, wspomnienie św.
Marty,

- w sobotę, 31 lipca, wspomnienie św.
Ignacego z Loyoli, kapłana.

3.

4.

5.Dziś w naszym kościele obchodzimy uro-
czystość patronalną, z którą związana jest 
łaska odpustu. Odpust jest darowaniem 
przed Bogiem kary doczesnej za grzechy 
zgładzone już co do winy, za pośredni-
ctwem Kościoła, który jako szafarz owo-
ców odkupienia rozdaje i prawomocnie 
przydziela zadośćuczynienie ze skarbca 
Chrystusa i świętych. Można go uzyskać 
dla siebie lub w intencji zmarłych pod zwy-
kłymi warunkami, tzn.: jeżeli jesteśmy w 
stanie łaski uświęcającej, przyjęliśmy lub 
przyjmiemy Komunię św. i odmówimy mo-
dlitwę Pańską oraz Wyznanie Wiary. 
Główna Msza św. odpustowa wraz z pro-
cesją Eucharystyczną zostanie odprawio-
na o godz. 13.00.

Nabożeństwo ku czci św. Anny  zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Po nim modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych      
w wypominkach rocznych.

Dziś przypada również liturgiczne wspo-
mnienie św. Krzysztofa, patrona kierow-
ców. Poświęcenie samochodów i innych 
pojazdów mechanicznych odbędzie się 
przed kościołem, po Mszy św. o godz. 
18.00.

Msza św. w intencjach czcicieli świętego 
Szarbela zostanie odprawiona w środę, 
28 lipca br., o godz.18.00. Po Mszy św., 
przy wystawionych relikwiach świętego 
odprawimy nabożeństwo ku jego czci. Na 
zakończenie, dla chętnych osób będzie 
możliwość przyjęcia namaszczenia ole-
jem św. Szarbela.

   7.

    6.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Łk 7, 16

Wielki prorok powstał między nami i Bóg 
nawiedził lud swój.

EWANGELIA
J 6, 1-15

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 
Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilej-
skiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim 
wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla 
tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgó-
rze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało
się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Je-
zus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy 
schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: «Gdzie
kupimy chleba, aby oni się najedli?» A mówił 
to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, 
co ma czynić. Odpowiedział Mu Filip: «Za 
dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby 
każdy z nich mógł choć trochę otrzymać».
Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona 
Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, 
który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie
ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?»Jezus zaś 
rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu 
tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni,
a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus 
więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynie-
nie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z ry-
bami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się 
nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozosta-
łe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i 
ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, 
pozostałymi po spożywających, napełnili dwa-
naście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki 
znak uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie
jest prorokiem, który ma przyjść na świat». 
Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i por-
wać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął 
się znów na górę.

Oto Słowo Pańskie

25 lipca br.
Uroczystość patronalna 

naszej parafii
związana z łaską odpustu

11.07.2021 - 12.09.2021 
Módlmy się 

za Kościół w krajach misyjnych, 
aby ci, którzy zostali posłani 

do głoszenia Ewangelii 
pomagali wielu ludziom

poznać Jezusa.

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

  8.

Zapraszamy do naszej 
Galerii w niedzielę.

http://www.parafiawilanow.pl
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