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w ten sposób lepiej przygotować się do
1. Nabożeństwo ku czci św. Anny zostanie
uroczystości odpustowej.
odprawione o godz. 17.00. Po nim modlić
się będziemy za zmarłych polecanych 6. W poniedziałek, 1 sierpnia, przypada 78.
w wypominkach rocznych.
rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Msza św. w intencji żywych i zma2. W czwartek, 28 lipca, o godz.18.00. odprarłych uczestników powstania zostanie odwimy Mszę św. w intencjach Czcicieli Święprawiona o godz. 16.15., w kościele. Po
tego Szarbela. Po Mszy, przy wystawionych
Mszy św. przejdziemy na cmentarz pararelikwiach Świętego odprawimy nabożeńfialny do kwatery grobów powstańczych,
stwo ku Jego czci. Na zakończenie, dla
gdzie o godz. 17.00. – godzinie ”W”,
chętnych osób będzie możliwość namao której rozpoczęło się powstanie – uczciszczenia olejem Świętego.
my pamięć poległych i pomordowanych
3. Koła Żywego Różańca zapraszają na copowstańców.
dzienną modlitwę różańcową w intencji
7. Jak każdego roku w Święto Przemienierządzących naszą Ojczyzną, o dary Ducha
nia Pańskiego w piątek, 6 sierpnia o goŚwiętego potrzebne do mądrego i roztropdzinie 16.00., zostanie odprawiona na
nego podejmowania decyzji. Modlitwę
cmentarzu Msza św. za zmarłych z naw kościele prowadzą poszczególne grupy
szych rodzin. Miłosierdziu Bożemu,
parafialne od poniedziałku do czwartku
w sposób szczególny, polecać będziemy
o godz. 16.30., w piątek o godz. 12.30.,
tych, którzy opuścili nas w ostatnim
w sobotę o godz. 7.30., a w niedzielę o
czasie. Zmarłych polecanych naszym
godz. 14.00.
modlitwom prosimy zgłaszać w zakrystii.

4. Ponawiamy zbiórkę różańców dla pogrą- 8. W tym tygodniu przypadają następujące
żonych w wojnie mieszkańców Ukrainy.
wspomnienia liturgiczne:
Osoby mające różańce, z których nie ko− w poniedziałek, 25 lipca, święto św. Jakurzystają, proszone są o złożenie tego daru
ba Apostoła, w tym dniu przypada róww pudełku przeznaczonym na ten cel przed
nież liturgiczne wspomnienie św. Krzykaplicą św. Anny.
sztofa, patrona kierowców. Poświęcenie
5. W tym roku uroczystość patronalną na-szej
samochodów i innych pojazdów mechaparafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny,
nicznych odbędzie się przed kościołem,
Matki Najśw. Maryi Panny obchodzić bępo Mszy św. o godz. 18.00.,
dziemy w niedzielę 31 lipca. Zachęcamy
− w piątek, 29 lipca, wspomnienie św. Marwszystkie wspólnoty parafialne i służbę
ty, Marii i Łazarza.
liturgiczną do licznego udziału we Mszy św.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
o godz. 13.00. i w procesji Eucharystycznej.
imieniny, składamy życzenia błogosłaNowennę do św. Anny rozpoczęliśmy 22
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
lipca. Zapraszamy wszystkich parafian do
w życiu osobistym i zawodowym.
licznego udziału w nabożeństwie, aby
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L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE

Osoby posiadające różańce,
z których nie korzystają,
proszone są o złożenie tego daru
w pudełku przeznaczonym na
ten cel przed Kaplicą św. Anny.

Do końca sierpnia 2022 r.
Galeria sztuki
zaprasza do dzwonnicy
na wystawę obrazów
Wojciecha Hawryłkiewicza
MODLITWA RÓŻAŃCOWA
wspólnot parafialnych
w lipcu br.:
w intencji rządzących naszą
Ojczyzną, o dary Ducha Świętego
potrzebne dla nich do mądrego i
roztropnego podejmowania decyzji.
Pon. 16.30 - Koła Żywego Różańca
Wt. 16.30 - Odnowa w Duchu
Świętym
Śr. 16.30 - Miłosierdzie Boże
Czw. 16.30 - Męski Różaniec
Pt. 12.30 - Legion Maryi
Sob. 7.30 - Koła Żywego Różańca
Ndz 14.00 - Wspólnoty parafialne

10.07 - 11.09.2022 r.
Módlmy się
za wszystkich wypoczywających
na wakacjach oraz pielgrzymów,
aby wdzięczni za dary Boże
z odnowionymi siłami
powrócili do swoich zadań.
Nr 699

S Ł O W A

Zaprawdę, Pan jest wzniosły, † patrzy
łaskawie na pokornego, * pyszałka zaś
Rdz 18, 20-32
dostrzega z daleka. Gdy chodzę wśród
Czytanie z Księgi Rodzaju: Bóg rzekł do Ab- utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie, *
rahama: «Głośno się rozlega skarga na So- wyciągasz swoją rękę przeciw gniewowi
domę i Gomorę, bo występki ich mieszkań- mych wrogów.
ców są bardzo ciężkie. Chcę więc zstąpić i
zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskar- Wybawia mnie Twoja prawica. *
żenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem Pan za mnie wszystkiego dokona.
się». Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. nie porzucaj dzieła rąk swoich.
Podszedłszy do Niego, Abraham rzekł: «Czy
zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół
DRUGIE CZYTANIE
z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszKol 2, 12-14
czysz to miasto i nie przebaczysz mu przez
Czytanie
z
Listu
Świętego Pawła Apostoła do
wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść Kolosan: Bracia: Z Chrystusem pogrzebani
do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezboż- jesteście w chrzcie, w którym też razem zonymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, staliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boco bezbożnemu! O, nie dopuść do tego! Czyż ga, który Go wskrzesił. I was, umarłych na
Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, móg- skutek występków i «nieobrzezania» waszełby postąpić niesprawiedliwie?» Pan odpo- go grzesznego ciała, razem z Nim przywrócił
wiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdzie- do życia. Darował nam wszystkie występki,
sięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu skreślił zapis dłużny, przygniatający nas namiastu przez wzgląd na nich». Rzekł znowu kazami. To właśnie, co było naszym przeciwAbraham: «Pozwól, o Panie, że jeszcze oś- nikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do
mielę się mówić do Ciebie, choć jestem py- krzyża.
łem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdzieOto słowo Boże
sięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy
z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?»
Pan rzekł: «Nie zniszczę, jeśli znajdę tam
AKLAMACJA
czterdziestu pięciu». Abraham znów odezwał
się tymi słowami: «A może znalazłoby się tam
(Por. Rz 8, 15bc)
czterdziestu?» Pan rzekł: «Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu». Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,
Wtedy Abraham powiedział: «Niech się nie w którym wołamy: «Abba, Ojcze».
gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się
tam trzydziestu?» A na to Pan: «Nie dokoEWANGELIA
nam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu». Rzekł Abraham: «Pozwól, o Panie, że
Łk 10, 38-42
ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:
dwudziestu?» Pan odpowiedział: «Nie znisz- Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił
czę przez wzgląd na tych dwudziestu». Na to
Abraham: «Niech mój Pan się nie gniewa, się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do
jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i
tam dziesięciu?» Odpowiedział Pan: «Nie Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do
nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ozniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu».
jcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjOto słowo Boże
dzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przePSALM RESPONSORYJNY bacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczaPs 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 6-7d. 7e-8 my każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie
dopuść, byśmy ulegli pokusie». Dalej mówił do
Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem
nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie
do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu,
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyCi psalm wobec aniołów, * pokłon Ci oddam był do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”.
Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naw Twoim świętym przybytku.
przykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje
I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność
dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i
Twoją, * bo ponad wszystko wywyższyłeś
dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie
Twe imię i obietnicę.
wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
przyjacielem, to z powodu jego natręctwa
wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam popomnożyłeś moc mojej duszy.

Nr 699

W Klimatach:
Moc Chrystusowej Krwi.. . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Maria Magdalena apostołką nadziei. . . . . . . 3
Megi. Spektakl zainspirowany
życiorysem św. Marii Magdaleny . . . . . . . . . 3
“Organy Archikatedry”. Koncerty
w ramach XXIX Festiwalu
Muzyki Organowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Zbiórka różańców
dla mieszkańców Ukrainy . . . . . . . . . . . . . . . 4
Galeria sztuki zaprasza na wystawę
obrazów Wojciecha Hawryłkiewicza. . . . . . 4

KOMENTARZ
Niekiedy nie jesteśmy w stanie poświęcić
kilku minut na modlitwę, nawet tylko tyle czasu, ile zajmuje najdoskonalsza modlitwa,
której nauczył nas Jezus. Z kontekstu wypowiedzi Jezusa wynika, że modląc się mamy
być wytrwali, że mamy konsekwentnie dążyć
do celu. To jednak zakłada samozaparcie,
nieustępliwość i silną wolę. Ktoś mógłby powiedzieć, że jest tak zaangażowany w sprawy bieżące: troskę o rodzinę, wypełnianie
obowiązków zawodowych i inne, że brak mu
sił na takie poświęcenie. Byłoby to prawdą,
gdyby cała aktywność i zaangażowanie należało tylko do nas samych. Jest jednak inaczej. Przypomnijmy słowa Jezusa zapisane
w trzecim rozdziale Apokalipsy: „Oto stoję u
drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i
drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim
wieczerzał, a on ze Mną”. Modlitwa ma być
zatem otworzeniem drzwi własnego życia i
zaproszeniem do niego Chrystusa.
Ks. dr Waldemar R. Macko
powiadam: Proście, a będzie wam dane;
szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto
prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a
kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli
któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb,
czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli
więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać
dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego
tym, którzy Go proszą».
Oto Słowo Pańskie

1

Maria Magdalena apostołką nadziei.

Lipiec miesiącem ku czci Krwi Chrystusa
Moc Chrystusowej Krwi.
Ta Krew z grzechu obmywa nas,
Ta Krew czyni nas bielszym od śniegu,
Ta Krew z grzechu obmywa nas,
To jest Baranka święta Krew.

To o tej Chrystusowej Krwi Księga Apokalipsy powie: „Godzien jesteś wziąć księgę i
jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i
nabyłeś Bogu krwią twoją ludzi z każdego
pokolenia, języka i narodu” (Ap 5, 9). Kiedy
zaś powie o rzeszy zbawionych zaznaczy:
„oni zwyciężyli dzięki Krwi Baranka” (Ap 12,
11), „opłukali swe szaty i w Krwi Baranka je
wybielili” (Ap 7, 14b).

To właśnie w tej Krwi mamy zanurzyć się
w pierwszy piątek miesiąca, to w Niej chcemy się zanurzyć (por. Dz 25,13-21; J
21,15-19). Chcemy w Niej zanurzyć naszą
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Co więcej to samo żywe Słowo Boga poChcemy zanurzyć samych siebie i innych wie dziś do nas: „Teraz w Chrystusie, wy
ludzi, wszystkie sytuacje, sprawy, rozmowy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się
bliscy przez Krew Chrystusa” (Ef 2, 13).
naszą pracę i odpoczynek.
Już od początku chrześcijaństwa dostrzeTo już nie jest Krew Baranka Paschalnego, który uchronił Izraelitów od śmierci, gdy gano tę moc Chrystusowej Krwi i Ją czczoAnioł Pana przechodził przez Egipt, a oni no. Św. Ignacy Antiocheński stwierdził
Krwią Baranka znaczyli odrzwia swoich do- wręcz:
mów. To nie jest już krew zwierząt, które zaNie znajduje przyjemności w pokarmie
bijano na ofiarę w świątyni jerozolimskiej, a
zniszczalnym ani w Roskoszach tego
ich krew rozlewano na przebłagalni Arki życia. Jako napój chcę Krwi Chrystusa,
która jest miłością niezniszczalną.
Przymierza.
To jest Krew Baranka Bożego, który gładzi
grzechy świata – to Krew Jezusa Chrystusa,
naszego Pana i Zbawiciela. Krew, którą pocił się krwawo w czasie modlitwy w Ogrodzie
Oliwnym. Krew, która spływała spod cierniowej korony i w czasie biczowania oraz znaczyła całą krzyżową drogę.

Rzekł do mnie Zbawiciel: «Oto są skarby
łask, które spływają na dusze, lecz nie
wszystkie dusze umieją korzystać
z hojności mojej» (Dz. 1687).
Stajemy pod Chrystusowym Krzyżem, aby
zbierać tę męczeńską Krew Chrystusa, tę
„boską rosę”, dającą życie. Przychodzimy Ją
zbierać dla siebie i innych. Chcemy poznać i
doświadczyć Jej mocy, wielbić Boga za tak
wielki dar, by dzięki temu Jego mocą „iść i
głosić”, czynić najpierw z siebie, a później
z innych, prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa.
Czerwień tej Chrystusowej Krwi to znak tego, że została przelana z miłości serca Jezusa, dając moc przelania krwi męczennikom
wszystkich wieków, którzy oddawali swoje życie z miłości do Niego. To Krew, która z niegdyś prześladowcy i bluźniercy Szawła, uczyniła Apo-stoła Narodów św. Pawła, z grzesznika uczyniła świętego, gdy spotkał Jezusa
pod Damaszkiem i poprzez swoiste rekolekcje za pośrednictwem Ananiasza, łuski spadły
z Jego oczu.
Św. Jan Paweł II, gdy mówił o zagrożeniu
życia człowieka przez aborcję i eutanazję,
pisał:

To właśnie ta Krew czyni z bałwochwalcy,
oddającego cześć stworzonym przez siebie
Krew Chrystusa objawia, jak wielka jest
bogom, prawdziwego czciciela Jezusa Chrystusa i Jego wyznawcę, dając jednocześnie miłość Ojca, a zarazem ukazuje, jak cenny
jest człowiek w oczach Boga i jak
moc do nawrócenia (por. Klemens Rzymski).
ogromna jest wartość Jego życia
To właśnie Chrystusowa Krew umacnia w
(Evangelium Vitae nr 25).
mi-łości (por. św. Ignacy Antiocheński) i jest
jedy-nym sztandarem Kościoła (por. św.
To bowiem ta Krew odkupia, oczyszcza,
To Krew, która znaczyła wzgórze Golgoty, Justyn, Orygenes).
zbawia, gdyż została wylana za wielu, za
wsiąkała w drzewo krzyża. To Krew, która
wszystkich na odpuszczenie grzechów (por.
Tylko Jej moc pozwala być pobożnym czyli
zostawiła swoje odbicie na całunie, który
Mt 26, 28), jak to słyszymy w słowach przespowijał Chrystusowe ciało w grobie. To naśladować cnoty naszego Pana i Jego cier- istoczenia. To Ona błaga o miłosierdzie (por.
Krew, która wg tradycji i ikonografii chrześci- pienie (por. św. Grzegorz z Nazjanzu), a
św. Grzegorz Wielki) i oręduje za braćmi i siostrami w wierze. To Ona jest źródłem nowego
jańskiej spływała z umęczonego na krzyżu przede wszystkim staje się środkiem pojednania Boga z człowiekiem i ludzi między
życia oraz źródłem zbawienia dla świata i
ciała Chrystusa na czaszkę Adama.
sobą (por. św. Jan Chryzostom).
człowieka.
To Krew, która nieustannie odnawia KośJak mawiał św. Augustyn:
Gdy Ją kontemplujemy, uczymy się szacuciół. Ona daje męczennikom moc, aby sami
nku wobec godności człowieka, gdyż ChryTo Krew, która godnie przyjęta, czarta
przelali swoją krew z miłości do Boga i by
stus „Krwią serdeczną zmazał dłużny zapis
odstrasza, aniołów do nas przywołuje,
ona mogła stać się zaczynem wiary w Jezustarodawnej winy”, którą zgładził swoją Krwią
samego
Pana
aniołów
sprowadza.
sa Chrystusa. Jej przelanie wreszcie przypo„tak wielki Odkupiciel” (por. Exultet).
Ta
Krew
przelana
cały
świat
obmywa.
minają rany Zmartwychwstałego Pana, MiłoTo
jest
ta
cena
świata,
to
jest
ta
cena,
To ta Krew objawia nam nasze powołanie,
siernego, który ma moc zapewnić obronę i
za którą Chrystus Pan Kościół kupił.
by dawać siebie bezinteresownie jako dar
zbawienie.
To Krew Chrystusa, która jest wyrazem z siebie, by w ten sposób stawać się głosicieTo Krew Zbawiciela, o której Słowo Boże
miłości do ludzi.
lem życia nie śmierci, należącym do „cywilizapowie: „Jeśli bowiem krew kozłów i cielców
Tę Krew, wypływającą z ran Chrystuso- cji życia” a nie „cywilizacji śmierci”.
… sprawia oczyszczenie ciała…., to o ile wych i Jego przebitego boku trzeba zbierać
W filmie „Pasja” Mela Gibsona można obejbardziej Krew Chrystusa, który złożył Bogu starannie, bo ona właśnie Ona ugasiła miecz rzeć scenę, jak Maryja z posadzki miejsca,
samego siebie jako nieskalaną ofiarę” (Hbr płonący, który bronił dostępu do krainy życia gdzie obywało się biczowanie Chrystusa,
9,14).
po wygnaniu pierwszych ludzi z Ogrodu zbiera starannie Jego Krew. To znak tego,
aby zadbać o to, aby żadna kropla Chrystuso„Wy przystąpiliście do pośrednika Nowego Eden (por. św. Leon Wielki).
Testamentu – Jezusa, do pokropienia krwią, Pięknie zapisała o mocy Chrystusowej Krwi wej Krwi się nie zmarnowała, a nie zmarnować żadnej kropli Zbawczej Krwi, to słuchać
która przemawia mocniej niż krew Abla” św. s. Faustyna:
Jezusa, który mówi: „czy miłujesz mnie
(Hbr 12,24). „Wiecie bowiem, że z całego
więcej…, czy miłujesz mnie…, czy kochasz
Dziś widziałam Pana Jezusa
waszego złego postępowania zostaliście
mnie…” i czeka na moją odpowiedź, jak
Ukrzyżowanego. Z rany Serca Jego
wykupieni nie czymś przemijającym, ale drosypały się drogocenne perły i brylanty. odpowiedź Piotra: „Panie, TY wszystko wiesz,
gocenną Krwią Chrystusa, jako baranka nie- Widziałam jak mnóstwo dusz zbierało te Ty wiesz, że Cię kocham…”. Amen.
pokalanego i bez zmazy” (1 P 1, 18-19).
dary, ale byłą tam dusza, która jest
o. Robert Wawrzeniecki OMI
„W Nim mamy odkupienie przez Krew Jego,
najbliżej Jego Serca, a ta z wielką
odpuszczenie grzechów wg bogactwa Jego hojnością zbierała nie tylko dla siebie, ale Źródło:
https://wawrzeniecki.pl/moc-chrystusowej-krwi-1/
łaski” (Ef 1, 7).
i dla innych, znając wielkość daru.
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22 lipca przypadało święto liturgiczne św. Marii Magdaleny. Jest opiekunką pokutników, ogrodników, wytwórców perfum i rękawiczek. Jej imię pochodzi z egipskiego lub hebrajskiego, w pierwszym przypadku znaczy „miłowana przez Boga”, w drugim „pani”; Magdalena – z hebrajskiego,
znaczy „pochodząca z Magdali”. Jest przedstawiana jako ubrana zarówno elegancko, jak i niedbale lub okryta jedynie długimi włosami.
Według interpretacji Grzegorza Wielkiego Maria Magdalena była grzesznicą, która poprosiła Jezusa o przebaczenie, stając się Jego uczennicą. Była pierwszym świadkiem Zmartwychwstania. Według tradycji apokryficznej ewangelizowała Prowansję i tam zmarła. Stamtąd jej kult rozpowszechnił się w całej Europie.
O Marii Magdalenie, jako apostołce nowej i wspanialszej nadziei, mówił papież Franciszek m.in.
podczas audiencji w 2017 r. podkreślając, że w godzinie płaczu i opuszczenia usłyszała ona
zmartwychwstałego Jezusa, wzywającego ją po imieniu, aby z sercem pełnym radości poszła i
głosiła: „Widziałam Pana” (w. 18).
W dniu męki Pańskiej nie było czasu na zakończenie obrzędów pogrzebowych. Dlatego
w ten świt pełen smutku, kobiety poszły do
grobu Jezusa z wonnymi olejkami. Jako pierwsza dotarła Maria Magdalena, jedna z uczennic, które towarzyszyły Jezusowi począwszy
od Galilei, poświęcając się na służbę rodzącego się Kościoła. W jej drodze do grobu odzwierciedla się wierność wielu kobiet, które
przez wiele lat chodzą cmentarnymi dróżkami,
pamiętając o kimś, kogo już nie ma. Najbardziej autentycznych więzi nie zrywa nawet
śmierć: są tacy, którzy nadal kochają, nawet
jeśli ukochana osoba odeszła na zawsze.
Ewangelia (por. J 20,1-2.11-18) opisując
Marię Magdalenę, natychmiast zwraca uwagę,
że nie była kobietą skłonną do łatwego entuzjazmu. Faktycznie, po pierwszej wizycie
u grobu powróciła rozczarowana w miejsce,
gdzie ukrywali się uczniowie. Opowiedziała, że
kamień został odsunięty od wejścia do grobu,
a jej pierwsza hipoteza była najprostsza, jaką
można było sformułować: ktoś musiał ukraść
ciało Jezusa. Zatem pierwsza wieść jaką niesie Maria nie była ta o zmartwychwstaniu, ale
o kradzieży dokonanej przez nieznanych sprawców, gdy cała Jerozolima była pogrążona we
śnie.
Następnie Ewangelie mówią o tym jak Maria
Magdalena udała się po raz drugi do grobu Jezusa. Była uparta, wróciła do grobu, nie dała
się przekonać. Tym razem jej krok jest powolny, bardzo ciężki. Maria cierpi podwójnie: po
pierwsze z powodu śmierci Jezusa, a następnie z powodu niewyjaśnionego zniknięcia Jego ciała.
I kiedy stała pochylona przed grobem,
z oczyma pełnymi łez, Bóg zaskoczył ją w najbardziej nieoczekiwany sposób. Święty Jan
Ewangelista podkreśla jej permanentną ślepotę: nie zdawała sobie sprawy z obecności
dwóch aniołów, którzy zadali jej pytanie, a nawet nic nie podejrzewa widząc mężczyznę
stojącego za nią, którego uważa za ogrodnika.
Odkrywa natomiast najbardziej wstrząsające
wydarzenie w historii ludzkości, kiedy w końcu
zostaje wezwana po imieniu: „Mario” (w. 16).
Jakże wspaniale pomyśleć, że pierwsze
ukazanie się Zmartwychwstałego według
Ewangelii, miało miejsce w sposób tak osobisty! Jest tutaj ktoś, kto nas zna, kto widzi nasze cierpienie i rozczarowanie, kto wzrusza się
z naszego powodu i wzywa nas po imieniu.
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To prawo jest wyryte na wielu kartach Ewangelii. Wokół Jezusa jest wiele osób, które szukają Boga, ale najbardziej cudowne jest przede wszystkim to, że Bóg znacznie wcześniej
troszczy się o nasze życie, które pragnie wydźwignąć, a żeby tego dokonać wzywa nas
po imieniu, rozpoznając osobiste oblicze każdego. Każdy człowiek jest opowieścią miłości,
którą Bóg pisze na tej ziemi. Każdy z nas jest
historią miłości Boga… Każdego z nas Bóg
wzywa po imieniu, zna nas z imienia, patrzy
na nas, oczekuje nas, przebacza nam, okazuje cierpliwość. Czy to prawda czy też nie? Każdy z nas ma to doświadczenie.

Życie chrześ-cijańskie nie jest utkane z wygodnego szczęścia, ale z fal, które zmiatają wszystko. Spróbujcie i wy pomyśleć teraz, w tej chwili z bagażem rozczarowań i porażek, które każdy z nas nosi w swoim sercu, że istnieje Bóg bliski nam, który wzywa nas po imieniu i mówi:
„Wstań, przestań płakać, bo przyszedłem, aby
cię wyzwolić”. Jakże to piękne!

Jezus nie jest kimś, kto się dostosowuje
do świata, godząc się, by trwały w nim
śmierć, smutek, nienawiść, moralne
niszczenie osób.
Nasz Bóg nie jest obojętny, ale nasz Bóg
jest marzycielem, marzy o przekształceniu świata, a dokonał tego w tajemnicy
zmartwychwstania.

Maria chciała objąć swego Pana, lecz On
zmierza teraz do Ojca Niebieskiego, podczas
gdy ona zostaje posłana, aby zanieść nowinę
braciom. I tak kobieta, która przed spotkaniem
z Jezusem była na łasce Złego (por. Łk 8,2),
teraz stała się apostołką nowej i wspanialszej
nadziei. Niech Jej wstawiennictwo pomoże
także i nam przeżyć to doświadczenie: aby
w godzinie płaczu i opuszczenia usłyszeć zmartwychwstałego Jezusa, który wzywa nas po
imieniu i by z sercem pełnym radości iść i głosić: „Widziałam Pana” (w. 18). Zmieniłem życie,
bo widziałem Pana! Teraz jestem inny, niż
wcześniej. Jestem inną osobą. Zmieniłem się,
A Jezus wzywa ją: „Mario!”: rewolucja jej ży- bo widziałem Pana. To jest nasza moc i to jest
cia, rewolucja mająca na celu przekształcenie nasza nadzieja.
życia każdego mężczyzny i kobiety zaczyna
Papież Franciszek
się od imienia, które rozbrzmiewa w ogrodzie
Tekst
papieskiej
katechezy
pustego grobu. Ewangelie opisują nam szczęw tłumaczeniu st (KAI)
ście Marii: zmartwychwstanie Jezusa nie jest
radością dawaną kroplomierzem, ale kaska- Źródło:
dą, która wpływa na całe życie.
https://www.niedziela.pl/artykul/28929/

Megi.

Spektakl zainspirowany życiorysem św. Marii Magdaleny.
Na stronie www.megi.waw.pl można obejrzeć spektakl opowiadający o młodej dziewczynie, której perypetie doprowadziły do poznania Jezusa i oddania Mu swojego życia.
W przedstawieniu grę aktorską uzupełniają rysunki stanowiące scenografię oraz oprawa
muzyczna. Dzięki nowoczesnej formie postać św. Marii Magdaleny staje się bliższa
dzisiejszemu widzowi, a przesłanie, które wynika z jej życia bardziej uniwersalne.
Spektakl został profesjonalnieprzygotowany i zagrany przez naszą parafialną Wspólnotę
Przyjaciele Oblubieńca.
Źródło: www.megi.waw.pl

“Organy Archikatedry”. Koncerty
w ramach XXIX Festiwalu Muzyki Organowej.
Od 3 lipca do 18 września w każdą niedzielę o 16.00 w bazylice archikatedralnej św. Jana
Chrzciciela odbywają się koncerty muzyki organowej. W tym roku występują muzycy m.in.
z Włoch, Ukrainy, Szwajcarii, Finlandii i Polski.
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej powstał w 1994 r. z inicjatywy polskiego
organisty Przemysława Kapituły. Jest zaliczany do jednego z najpoważniejszych festiwali
organizowanych w Europie. Festiwal organizuje Fundacja “Festiwal Muzyki Sakralnej”.
Organy archikatedry warszawskiej to jeden z najlepszych instrumentów w Europie,
wykonane w 1987 roku przez znaną niemiecką firmę Eule.
Źródło: www.archwwa.pl/aktualnosci/organy-archikatedry-od-niedzieli-xxix-festiwal-muzykiorganowej-2022/
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Maria Magdalena apostołką nadziei.

Lipiec miesiącem ku czci Krwi Chrystusa
Moc Chrystusowej Krwi.
Ta Krew z grzechu obmywa nas,
Ta Krew czyni nas bielszym od śniegu,
Ta Krew z grzechu obmywa nas,
To jest Baranka święta Krew.

To o tej Chrystusowej Krwi Księga Apokalipsy powie: „Godzien jesteś wziąć księgę i
jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i
nabyłeś Bogu krwią twoją ludzi z każdego
pokolenia, języka i narodu” (Ap 5, 9). Kiedy
zaś powie o rzeszy zbawionych zaznaczy:
„oni zwyciężyli dzięki Krwi Baranka” (Ap 12,
11), „opłukali swe szaty i w Krwi Baranka je
wybielili” (Ap 7, 14b).

To właśnie w tej Krwi mamy zanurzyć się
w pierwszy piątek miesiąca, to w Niej chcemy się zanurzyć (por. Dz 25,13-21; J
21,15-19). Chcemy w Niej zanurzyć naszą
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Co więcej to samo żywe Słowo Boga poChcemy zanurzyć samych siebie i innych wie dziś do nas: „Teraz w Chrystusie, wy
ludzi, wszystkie sytuacje, sprawy, rozmowy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się
bliscy przez Krew Chrystusa” (Ef 2, 13).
naszą pracę i odpoczynek.
Już od początku chrześcijaństwa dostrzeTo już nie jest Krew Baranka Paschalnego, który uchronił Izraelitów od śmierci, gdy gano tę moc Chrystusowej Krwi i Ją czczoAnioł Pana przechodził przez Egipt, a oni no. Św. Ignacy Antiocheński stwierdził
Krwią Baranka znaczyli odrzwia swoich do- wręcz:
mów. To nie jest już krew zwierząt, które zaNie znajduje przyjemności w pokarmie
bijano na ofiarę w świątyni jerozolimskiej, a
zniszczalnym ani w Roskoszach tego
ich krew rozlewano na przebłagalni Arki życia. Jako napój chcę Krwi Chrystusa,
która jest miłością niezniszczalną.
Przymierza.
To jest Krew Baranka Bożego, który gładzi
grzechy świata – to Krew Jezusa Chrystusa,
naszego Pana i Zbawiciela. Krew, którą pocił się krwawo w czasie modlitwy w Ogrodzie
Oliwnym. Krew, która spływała spod cierniowej korony i w czasie biczowania oraz znaczyła całą krzyżową drogę.

Rzekł do mnie Zbawiciel: «Oto są skarby
łask, które spływają na dusze, lecz nie
wszystkie dusze umieją korzystać
z hojności mojej» (Dz. 1687).
Stajemy pod Chrystusowym Krzyżem, aby
zbierać tę męczeńską Krew Chrystusa, tę
„boską rosę”, dającą życie. Przychodzimy Ją
zbierać dla siebie i innych. Chcemy poznać i
doświadczyć Jej mocy, wielbić Boga za tak
wielki dar, by dzięki temu Jego mocą „iść i
głosić”, czynić najpierw z siebie, a później
z innych, prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa.
Czerwień tej Chrystusowej Krwi to znak tego, że została przelana z miłości serca Jezusa, dając moc przelania krwi męczennikom
wszystkich wieków, którzy oddawali swoje życie z miłości do Niego. To Krew, która z niegdyś prześladowcy i bluźniercy Szawła, uczyniła Apo-stoła Narodów św. Pawła, z grzesznika uczyniła świętego, gdy spotkał Jezusa
pod Damaszkiem i poprzez swoiste rekolekcje za pośrednictwem Ananiasza, łuski spadły
z Jego oczu.
Św. Jan Paweł II, gdy mówił o zagrożeniu
życia człowieka przez aborcję i eutanazję,
pisał:

To właśnie ta Krew czyni z bałwochwalcy,
oddającego cześć stworzonym przez siebie
Krew Chrystusa objawia, jak wielka jest
bogom, prawdziwego czciciela Jezusa Chrystusa i Jego wyznawcę, dając jednocześnie miłość Ojca, a zarazem ukazuje, jak cenny
jest człowiek w oczach Boga i jak
moc do nawrócenia (por. Klemens Rzymski).
ogromna jest wartość Jego życia
To właśnie Chrystusowa Krew umacnia w
(Evangelium Vitae nr 25).
mi-łości (por. św. Ignacy Antiocheński) i jest
jedy-nym sztandarem Kościoła (por. św.
To bowiem ta Krew odkupia, oczyszcza,
To Krew, która znaczyła wzgórze Golgoty, Justyn, Orygenes).
zbawia, gdyż została wylana za wielu, za
wsiąkała w drzewo krzyża. To Krew, która
wszystkich na odpuszczenie grzechów (por.
Tylko Jej moc pozwala być pobożnym czyli
zostawiła swoje odbicie na całunie, który
Mt 26, 28), jak to słyszymy w słowach przespowijał Chrystusowe ciało w grobie. To naśladować cnoty naszego Pana i Jego cier- istoczenia. To Ona błaga o miłosierdzie (por.
Krew, która wg tradycji i ikonografii chrześci- pienie (por. św. Grzegorz z Nazjanzu), a
św. Grzegorz Wielki) i oręduje za braćmi i siostrami w wierze. To Ona jest źródłem nowego
jańskiej spływała z umęczonego na krzyżu przede wszystkim staje się środkiem pojednania Boga z człowiekiem i ludzi między
życia oraz źródłem zbawienia dla świata i
ciała Chrystusa na czaszkę Adama.
sobą (por. św. Jan Chryzostom).
człowieka.
To Krew, która nieustannie odnawia KośJak mawiał św. Augustyn:
Gdy Ją kontemplujemy, uczymy się szacuciół. Ona daje męczennikom moc, aby sami
nku wobec godności człowieka, gdyż ChryTo Krew, która godnie przyjęta, czarta
przelali swoją krew z miłości do Boga i by
stus „Krwią serdeczną zmazał dłużny zapis
odstrasza, aniołów do nas przywołuje,
ona mogła stać się zaczynem wiary w Jezustarodawnej winy”, którą zgładził swoją Krwią
samego
Pana
aniołów
sprowadza.
sa Chrystusa. Jej przelanie wreszcie przypo„tak wielki Odkupiciel” (por. Exultet).
Ta
Krew
przelana
cały
świat
obmywa.
minają rany Zmartwychwstałego Pana, MiłoTo
jest
ta
cena
świata,
to
jest
ta
cena,
To ta Krew objawia nam nasze powołanie,
siernego, który ma moc zapewnić obronę i
za którą Chrystus Pan Kościół kupił.
by dawać siebie bezinteresownie jako dar
zbawienie.
To Krew Chrystusa, która jest wyrazem z siebie, by w ten sposób stawać się głosicieTo Krew Zbawiciela, o której Słowo Boże
miłości do ludzi.
lem życia nie śmierci, należącym do „cywilizapowie: „Jeśli bowiem krew kozłów i cielców
Tę Krew, wypływającą z ran Chrystuso- cji życia” a nie „cywilizacji śmierci”.
… sprawia oczyszczenie ciała…., to o ile wych i Jego przebitego boku trzeba zbierać
W filmie „Pasja” Mela Gibsona można obejbardziej Krew Chrystusa, który złożył Bogu starannie, bo ona właśnie Ona ugasiła miecz rzeć scenę, jak Maryja z posadzki miejsca,
samego siebie jako nieskalaną ofiarę” (Hbr płonący, który bronił dostępu do krainy życia gdzie obywało się biczowanie Chrystusa,
9,14).
po wygnaniu pierwszych ludzi z Ogrodu zbiera starannie Jego Krew. To znak tego,
aby zadbać o to, aby żadna kropla Chrystuso„Wy przystąpiliście do pośrednika Nowego Eden (por. św. Leon Wielki).
Testamentu – Jezusa, do pokropienia krwią, Pięknie zapisała o mocy Chrystusowej Krwi wej Krwi się nie zmarnowała, a nie zmarnować żadnej kropli Zbawczej Krwi, to słuchać
która przemawia mocniej niż krew Abla” św. s. Faustyna:
Jezusa, który mówi: „czy miłujesz mnie
(Hbr 12,24). „Wiecie bowiem, że z całego
więcej…, czy miłujesz mnie…, czy kochasz
Dziś widziałam Pana Jezusa
waszego złego postępowania zostaliście
mnie…” i czeka na moją odpowiedź, jak
Ukrzyżowanego. Z rany Serca Jego
wykupieni nie czymś przemijającym, ale drosypały się drogocenne perły i brylanty. odpowiedź Piotra: „Panie, TY wszystko wiesz,
gocenną Krwią Chrystusa, jako baranka nie- Widziałam jak mnóstwo dusz zbierało te Ty wiesz, że Cię kocham…”. Amen.
pokalanego i bez zmazy” (1 P 1, 18-19).
dary, ale byłą tam dusza, która jest
o. Robert Wawrzeniecki OMI
„W Nim mamy odkupienie przez Krew Jego,
najbliżej Jego Serca, a ta z wielką
odpuszczenie grzechów wg bogactwa Jego hojnością zbierała nie tylko dla siebie, ale Źródło:
https://wawrzeniecki.pl/moc-chrystusowej-krwi-1/
łaski” (Ef 1, 7).
i dla innych, znając wielkość daru.
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22 lipca przypadało święto liturgiczne św. Marii Magdaleny. Jest opiekunką pokutników, ogrodników, wytwórców perfum i rękawiczek. Jej imię pochodzi z egipskiego lub hebrajskiego, w pierwszym przypadku znaczy „miłowana przez Boga”, w drugim „pani”; Magdalena – z hebrajskiego,
znaczy „pochodząca z Magdali”. Jest przedstawiana jako ubrana zarówno elegancko, jak i niedbale lub okryta jedynie długimi włosami.
Według interpretacji Grzegorza Wielkiego Maria Magdalena była grzesznicą, która poprosiła Jezusa o przebaczenie, stając się Jego uczennicą. Była pierwszym świadkiem Zmartwychwstania. Według tradycji apokryficznej ewangelizowała Prowansję i tam zmarła. Stamtąd jej kult rozpowszechnił się w całej Europie.
O Marii Magdalenie, jako apostołce nowej i wspanialszej nadziei, mówił papież Franciszek m.in.
podczas audiencji w 2017 r. podkreślając, że w godzinie płaczu i opuszczenia usłyszała ona
zmartwychwstałego Jezusa, wzywającego ją po imieniu, aby z sercem pełnym radości poszła i
głosiła: „Widziałam Pana” (w. 18).
W dniu męki Pańskiej nie było czasu na zakończenie obrzędów pogrzebowych. Dlatego
w ten świt pełen smutku, kobiety poszły do
grobu Jezusa z wonnymi olejkami. Jako pierwsza dotarła Maria Magdalena, jedna z uczennic, które towarzyszyły Jezusowi począwszy
od Galilei, poświęcając się na służbę rodzącego się Kościoła. W jej drodze do grobu odzwierciedla się wierność wielu kobiet, które
przez wiele lat chodzą cmentarnymi dróżkami,
pamiętając o kimś, kogo już nie ma. Najbardziej autentycznych więzi nie zrywa nawet
śmierć: są tacy, którzy nadal kochają, nawet
jeśli ukochana osoba odeszła na zawsze.
Ewangelia (por. J 20,1-2.11-18) opisując
Marię Magdalenę, natychmiast zwraca uwagę,
że nie była kobietą skłonną do łatwego entuzjazmu. Faktycznie, po pierwszej wizycie
u grobu powróciła rozczarowana w miejsce,
gdzie ukrywali się uczniowie. Opowiedziała, że
kamień został odsunięty od wejścia do grobu,
a jej pierwsza hipoteza była najprostsza, jaką
można było sformułować: ktoś musiał ukraść
ciało Jezusa. Zatem pierwsza wieść jaką niesie Maria nie była ta o zmartwychwstaniu, ale
o kradzieży dokonanej przez nieznanych sprawców, gdy cała Jerozolima była pogrążona we
śnie.
Następnie Ewangelie mówią o tym jak Maria
Magdalena udała się po raz drugi do grobu Jezusa. Była uparta, wróciła do grobu, nie dała
się przekonać. Tym razem jej krok jest powolny, bardzo ciężki. Maria cierpi podwójnie: po
pierwsze z powodu śmierci Jezusa, a następnie z powodu niewyjaśnionego zniknięcia Jego ciała.
I kiedy stała pochylona przed grobem,
z oczyma pełnymi łez, Bóg zaskoczył ją w najbardziej nieoczekiwany sposób. Święty Jan
Ewangelista podkreśla jej permanentną ślepotę: nie zdawała sobie sprawy z obecności
dwóch aniołów, którzy zadali jej pytanie, a nawet nic nie podejrzewa widząc mężczyznę
stojącego za nią, którego uważa za ogrodnika.
Odkrywa natomiast najbardziej wstrząsające
wydarzenie w historii ludzkości, kiedy w końcu
zostaje wezwana po imieniu: „Mario” (w. 16).
Jakże wspaniale pomyśleć, że pierwsze
ukazanie się Zmartwychwstałego według
Ewangelii, miało miejsce w sposób tak osobisty! Jest tutaj ktoś, kto nas zna, kto widzi nasze cierpienie i rozczarowanie, kto wzrusza się
z naszego powodu i wzywa nas po imieniu.
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To prawo jest wyryte na wielu kartach Ewangelii. Wokół Jezusa jest wiele osób, które szukają Boga, ale najbardziej cudowne jest przede wszystkim to, że Bóg znacznie wcześniej
troszczy się o nasze życie, które pragnie wydźwignąć, a żeby tego dokonać wzywa nas
po imieniu, rozpoznając osobiste oblicze każdego. Każdy człowiek jest opowieścią miłości,
którą Bóg pisze na tej ziemi. Każdy z nas jest
historią miłości Boga… Każdego z nas Bóg
wzywa po imieniu, zna nas z imienia, patrzy
na nas, oczekuje nas, przebacza nam, okazuje cierpliwość. Czy to prawda czy też nie? Każdy z nas ma to doświadczenie.

Życie chrześ-cijańskie nie jest utkane z wygodnego szczęścia, ale z fal, które zmiatają wszystko. Spróbujcie i wy pomyśleć teraz, w tej chwili z bagażem rozczarowań i porażek, które każdy z nas nosi w swoim sercu, że istnieje Bóg bliski nam, który wzywa nas po imieniu i mówi:
„Wstań, przestań płakać, bo przyszedłem, aby
cię wyzwolić”. Jakże to piękne!

Jezus nie jest kimś, kto się dostosowuje
do świata, godząc się, by trwały w nim
śmierć, smutek, nienawiść, moralne
niszczenie osób.
Nasz Bóg nie jest obojętny, ale nasz Bóg
jest marzycielem, marzy o przekształceniu świata, a dokonał tego w tajemnicy
zmartwychwstania.

Maria chciała objąć swego Pana, lecz On
zmierza teraz do Ojca Niebieskiego, podczas
gdy ona zostaje posłana, aby zanieść nowinę
braciom. I tak kobieta, która przed spotkaniem
z Jezusem była na łasce Złego (por. Łk 8,2),
teraz stała się apostołką nowej i wspanialszej
nadziei. Niech Jej wstawiennictwo pomoże
także i nam przeżyć to doświadczenie: aby
w godzinie płaczu i opuszczenia usłyszeć zmartwychwstałego Jezusa, który wzywa nas po
imieniu i by z sercem pełnym radości iść i głosić: „Widziałam Pana” (w. 18). Zmieniłem życie,
bo widziałem Pana! Teraz jestem inny, niż
wcześniej. Jestem inną osobą. Zmieniłem się,
A Jezus wzywa ją: „Mario!”: rewolucja jej ży- bo widziałem Pana. To jest nasza moc i to jest
cia, rewolucja mająca na celu przekształcenie nasza nadzieja.
życia każdego mężczyzny i kobiety zaczyna
Papież Franciszek
się od imienia, które rozbrzmiewa w ogrodzie
Tekst
papieskiej
katechezy
pustego grobu. Ewangelie opisują nam szczęw tłumaczeniu st (KAI)
ście Marii: zmartwychwstanie Jezusa nie jest
radością dawaną kroplomierzem, ale kaska- Źródło:
dą, która wpływa na całe życie.
https://www.niedziela.pl/artykul/28929/

Megi.

Spektakl zainspirowany życiorysem św. Marii Magdaleny.
Na stronie www.megi.waw.pl można obejrzeć spektakl opowiadający o młodej dziewczynie, której perypetie doprowadziły do poznania Jezusa i oddania Mu swojego życia.
W przedstawieniu grę aktorską uzupełniają rysunki stanowiące scenografię oraz oprawa
muzyczna. Dzięki nowoczesnej formie postać św. Marii Magdaleny staje się bliższa
dzisiejszemu widzowi, a przesłanie, które wynika z jej życia bardziej uniwersalne.
Spektakl został profesjonalnieprzygotowany i zagrany przez naszą parafialną Wspólnotę
Przyjaciele Oblubieńca.
Źródło: www.megi.waw.pl

“Organy Archikatedry”. Koncerty
w ramach XXIX Festiwalu Muzyki Organowej.
Od 3 lipca do 18 września w każdą niedzielę o 16.00 w bazylice archikatedralnej św. Jana
Chrzciciela odbywają się koncerty muzyki organowej. W tym roku występują muzycy m.in.
z Włoch, Ukrainy, Szwajcarii, Finlandii i Polski.
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej powstał w 1994 r. z inicjatywy polskiego
organisty Przemysława Kapituły. Jest zaliczany do jednego z najpoważniejszych festiwali
organizowanych w Europie. Festiwal organizuje Fundacja “Festiwal Muzyki Sakralnej”.
Organy archikatedry warszawskiej to jeden z najlepszych instrumentów w Europie,
wykonane w 1987 roku przez znaną niemiecką firmę Eule.
Źródło: www.archwwa.pl/aktualnosci/organy-archikatedry-od-niedzieli-xxix-festiwal-muzykiorganowej-2022/
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w ten sposób lepiej przygotować się do
1. Nabożeństwo ku czci św. Anny zostanie
uroczystości odpustowej.
odprawione o godz. 17.00. Po nim modlić
się będziemy za zmarłych polecanych 6. W poniedziałek, 1 sierpnia, przypada 78.
w wypominkach rocznych.
rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Msza św. w intencji żywych i zma2. W czwartek, 28 lipca, o godz.18.00. odprarłych uczestników powstania zostanie odwimy Mszę św. w intencjach Czcicieli Święprawiona o godz. 16.15., w kościele. Po
tego Szarbela. Po Mszy, przy wystawionych
Mszy św. przejdziemy na cmentarz pararelikwiach Świętego odprawimy nabożeńfialny do kwatery grobów powstańczych,
stwo ku Jego czci. Na zakończenie, dla
gdzie o godz. 17.00. – godzinie ”W”,
chętnych osób będzie możliwość namao której rozpoczęło się powstanie – uczciszczenia olejem Świętego.
my pamięć poległych i pomordowanych
3. Koła Żywego Różańca zapraszają na copowstańców.
dzienną modlitwę różańcową w intencji
7. Jak każdego roku w Święto Przemienierządzących naszą Ojczyzną, o dary Ducha
nia Pańskiego w piątek, 6 sierpnia o goŚwiętego potrzebne do mądrego i roztropdzinie 16.00., zostanie odprawiona na
nego podejmowania decyzji. Modlitwę
cmentarzu Msza św. za zmarłych z naw kościele prowadzą poszczególne grupy
szych rodzin. Miłosierdziu Bożemu,
parafialne od poniedziałku do czwartku
w sposób szczególny, polecać będziemy
o godz. 16.30., w piątek o godz. 12.30.,
tych, którzy opuścili nas w ostatnim
w sobotę o godz. 7.30., a w niedzielę o
czasie. Zmarłych polecanych naszym
godz. 14.00.
modlitwom prosimy zgłaszać w zakrystii.

4. Ponawiamy zbiórkę różańców dla pogrą- 8. W tym tygodniu przypadają następujące
żonych w wojnie mieszkańców Ukrainy.
wspomnienia liturgiczne:
Osoby mające różańce, z których nie ko− w poniedziałek, 25 lipca, święto św. Jakurzystają, proszone są o złożenie tego daru
ba Apostoła, w tym dniu przypada róww pudełku przeznaczonym na ten cel przed
nież liturgiczne wspomnienie św. Krzykaplicą św. Anny.
sztofa, patrona kierowców. Poświęcenie
5. W tym roku uroczystość patronalną na-szej
samochodów i innych pojazdów mechaparafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny,
nicznych odbędzie się przed kościołem,
Matki Najśw. Maryi Panny obchodzić bępo Mszy św. o godz. 18.00.,
dziemy w niedzielę 31 lipca. Zachęcamy
− w piątek, 29 lipca, wspomnienie św. Marwszystkie wspólnoty parafialne i służbę
ty, Marii i Łazarza.
liturgiczną do licznego udziału we Mszy św.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
o godz. 13.00. i w procesji Eucharystycznej.
imieniny, składamy życzenia błogosłaNowennę do św. Anny rozpoczęliśmy 22
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
lipca. Zapraszamy wszystkich parafian do
w życiu osobistym i zawodowym.
licznego udziału w nabożeństwie, aby

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa tel./
fax 22 842 18 0
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 1846 8491 8000 0001

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl

Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

4

Nr 699/ 24 lipca 2022

Zbiórka różańców
dla mieszkańców Ukrainy

ISSN 2080-0010

XVII Niedziela Zwykła

L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE

Osoby posiadające różańce,
z których nie korzystają,
proszone są o złożenie tego daru
w pudełku przeznaczonym na
ten cel przed Kaplicą św. Anny.

Do końca sierpnia 2022 r.
Galeria sztuki
zaprasza do dzwonnicy
na wystawę obrazów
Wojciecha Hawryłkiewicza
MODLITWA RÓŻAŃCOWA
wspólnot parafialnych
w lipcu br.:
w intencji rządzących naszą
Ojczyzną, o dary Ducha Świętego
potrzebne dla nich do mądrego i
roztropnego podejmowania decyzji.
Pon. 16.30 - Koła Żywego Różańca
Wt. 16.30 - Odnowa w Duchu
Świętym
Śr. 16.30 - Miłosierdzie Boże
Czw. 16.30 - Męski Różaniec
Pt. 12.30 - Legion Maryi
Sob. 7.30 - Koła Żywego Różańca
Ndz 14.00 - Wspólnoty parafialne

10.07 - 11.09.2022 r.
Módlmy się
za wszystkich wypoczywających
na wakacjach oraz pielgrzymów,
aby wdzięczni za dary Boże
z odnowionymi siłami
powrócili do swoich zadań.
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S Ł O W A

Zaprawdę, Pan jest wzniosły, † patrzy
łaskawie na pokornego, * pyszałka zaś
Rdz 18, 20-32
dostrzega z daleka. Gdy chodzę wśród
Czytanie z Księgi Rodzaju: Bóg rzekł do Ab- utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie, *
rahama: «Głośno się rozlega skarga na So- wyciągasz swoją rękę przeciw gniewowi
domę i Gomorę, bo występki ich mieszkań- mych wrogów.
ców są bardzo ciężkie. Chcę więc zstąpić i
zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskar- Wybawia mnie Twoja prawica. *
żenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem Pan za mnie wszystkiego dokona.
się». Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. nie porzucaj dzieła rąk swoich.
Podszedłszy do Niego, Abraham rzekł: «Czy
zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół
DRUGIE CZYTANIE
z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszKol 2, 12-14
czysz to miasto i nie przebaczysz mu przez
Czytanie
z
Listu
Świętego Pawła Apostoła do
wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść Kolosan: Bracia: Z Chrystusem pogrzebani
do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezboż- jesteście w chrzcie, w którym też razem zonymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, staliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boco bezbożnemu! O, nie dopuść do tego! Czyż ga, który Go wskrzesił. I was, umarłych na
Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, móg- skutek występków i «nieobrzezania» waszełby postąpić niesprawiedliwie?» Pan odpo- go grzesznego ciała, razem z Nim przywrócił
wiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdzie- do życia. Darował nam wszystkie występki,
sięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu skreślił zapis dłużny, przygniatający nas namiastu przez wzgląd na nich». Rzekł znowu kazami. To właśnie, co było naszym przeciwAbraham: «Pozwól, o Panie, że jeszcze oś- nikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do
mielę się mówić do Ciebie, choć jestem py- krzyża.
łem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdzieOto słowo Boże
sięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy
z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?»
Pan rzekł: «Nie zniszczę, jeśli znajdę tam
AKLAMACJA
czterdziestu pięciu». Abraham znów odezwał
się tymi słowami: «A może znalazłoby się tam
(Por. Rz 8, 15bc)
czterdziestu?» Pan rzekł: «Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu». Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,
Wtedy Abraham powiedział: «Niech się nie w którym wołamy: «Abba, Ojcze».
gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się
tam trzydziestu?» A na to Pan: «Nie dokoEWANGELIA
nam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu». Rzekł Abraham: «Pozwól, o Panie, że
Łk 10, 38-42
ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:
dwudziestu?» Pan odpowiedział: «Nie znisz- Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił
czę przez wzgląd na tych dwudziestu». Na to
Abraham: «Niech mój Pan się nie gniewa, się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do
jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i
tam dziesięciu?» Odpowiedział Pan: «Nie Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do
nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ozniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu».
jcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjOto słowo Boże
dzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przePSALM RESPONSORYJNY bacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczaPs 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 6-7d. 7e-8 my każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie
dopuść, byśmy ulegli pokusie». Dalej mówił do
Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem
nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie
do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu,
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyCi psalm wobec aniołów, * pokłon Ci oddam był do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”.
Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naw Twoim świętym przybytku.
przykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje
I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność
dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i
Twoją, * bo ponad wszystko wywyższyłeś
dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie
Twe imię i obietnicę.
wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
przyjacielem, to z powodu jego natręctwa
wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam popomnożyłeś moc mojej duszy.
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KOMENTARZ
Niekiedy nie jesteśmy w stanie poświęcić
kilku minut na modlitwę, nawet tylko tyle czasu, ile zajmuje najdoskonalsza modlitwa,
której nauczył nas Jezus. Z kontekstu wypowiedzi Jezusa wynika, że modląc się mamy
być wytrwali, że mamy konsekwentnie dążyć
do celu. To jednak zakłada samozaparcie,
nieustępliwość i silną wolę. Ktoś mógłby powiedzieć, że jest tak zaangażowany w sprawy bieżące: troskę o rodzinę, wypełnianie
obowiązków zawodowych i inne, że brak mu
sił na takie poświęcenie. Byłoby to prawdą,
gdyby cała aktywność i zaangażowanie należało tylko do nas samych. Jest jednak inaczej. Przypomnijmy słowa Jezusa zapisane
w trzecim rozdziale Apokalipsy: „Oto stoję u
drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i
drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim
wieczerzał, a on ze Mną”. Modlitwa ma być
zatem otworzeniem drzwi własnego życia i
zaproszeniem do niego Chrystusa.
Ks. dr Waldemar R. Macko
powiadam: Proście, a będzie wam dane;
szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto
prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a
kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli
któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb,
czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli
więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać
dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego
tym, którzy Go proszą».
Oto Słowo Pańskie
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