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PIERWSZY CZWARTEK 
MIESIĄCA 

4 sierpnia 2022 r.godz. 17.00. 
Msza Święta wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie  

w intencji kapłanów z naszej 
parafii, a po mszy odmawiamy 

Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 
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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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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 owoców 
odkupienia rozdaje i prawomocnie przy-
dziela zadośćuczynienie ze skarbca Chrys-
tusa i świętych. Można go uzyskać dla sie-
bie lub w intencji zmarłych pod zwykłymi 
warunkami, tzn.: jeżeli jesteśmy w stanie 
łaski uświęcającej, przyjęliśmy lub przyjmie-
my Komunię św. i odmówimy modlitwę Pa-
ńską oraz Wyznanie Wiary. Główna Msza 
św. odpustowa wraz z procesją Euchary-
styczną zostanie odprawiona 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.
Msza św. wotywną o Duchu Świętym zo-
stanie odprawiona w poniedziałek, 1 sier-
pnia o godz. 18.00. Po Mszy odprawimy 
nabożeństwo ku czci Ducha Świętego.
Msza św. w intencji dzieci, zwłaszcza tych 
które odeszły od wiary i Kościoła oraz ich 
rodziców, zostanie odprawiona we wtorek, 
2 sierpnia o godz. 18.00, Przed Mszą św. 
rodzice modlić się będą w intencji swoich 
dzieci odmawiając różaniec.  
Msza św. wotywna o św. Józefie zostanie 
odprawiona w najbliższą środę, 3 sierpnia 
br. o godz. 18.00., a po niej Nabożeństwo 
Pierwszych Śród Miesiąca do Przeczystego 
Serca św. Józefa przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I pią-
tek i I sobota miesiąca. W czwartek, 4 sierp-
nia, o godz. 17.00. zostanie odprawiona 
Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyż-
szym Wiecznym Kapłanie, a po Mszy zo-
stanie odmówiona koronka do Miłosierdzia 
Bożego. W tym dniu, w sposób szczególny 
modlimy się o powołania kapłańskie.

−

−

−

W piątek 5 sierpnia, o godz. 18.00. zosta-
nie odprawiona Msza św. z intencją wy-
nagradzającą Bożemu Sercu. Po Mszy
wraz z Wspólnotą Odnowy w Duchu Świę-
tym zapraszamy na Nabożeństwo Pierw-
szopiątkowe. Z sakramentu pokuty i poje-
dnania można będzie skorzystać rano i od
godz. 16.00. Pragniemy również odwie-
dzić chorych i osoby w podeszłym wieku.
Imiona i nazwiska oraz adresy osób prag-
nących skorzystać z sakramentu pokuty i 
pojednania oraz przyjąć Najświętszy Sak-
rament prosimy zgłaszać w zakrystii lub 
w kancelarii parafialnej. W sobotę, 6 sierp-
nia, ze względu na przypadające święto
nie można odprawiać Mszy wotywnej 
o Niepokalanym Sercu NMP. Po Mszy
sprawowanej o godz. 7.00. zostanie od-
prawione nabożeństwo wynagradzające,
na które składa się odmówienie jednej
części Różańca i 15 minutowe rozważanie
w ciszy jednej z tajemnic Różańca
Świętego.
Z piątku, 5 sierpnia na sobotę, 6 sierpnia
w naszej parafii, odbędzie się kolejna Noc-
na Adoracja Najświętszego Sakramentu  
w ciszy, w intencji "Zatrzymania aborcji". 
Więcej info na stronie internetowej naszej 
parafii i fb.
Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową w sierpniu: 
o świętość kapłanów, potrzebne dary Du-
cha Świętego i opiekę Maryi, Matki kapła-
nów. Modlitwę w kościele prowadzą po-
szczególne grupy parafialne: w poniedzia-
łek o godz. 16.30, we wtorek, środę i 
czwartek o godz. 18.30, w piątek o godzi-
nie.12.30, w sobotę o godz. 7.30., a w nie-
dzielę o godz. 14.30.
Ponawiamy zbiórkę różańców dla 
pogrążonych w wojnie mieszkańców 
Ukrainy. Osoby mające różańce, z 
których nie korzystają, proszone są o 
złożenie tego daru w pudełku 
przeznaczonym na ten cel przed kaplicą 
św. Anny. 

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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K O M E N T A R Z
   Być czy mieć? To pytanie, które zadają 
sobie ludzie myślący, rozważając argumenty 
za i przeciw każdej z tych postaw. Jan Paweł 
II w jednym ze swoich wystąpień skierowa-
nych do młodzieży jednoznacznie rozstrzy-
gnął tę kwestię mówiąc, że „lepiej być niż 
mieć". Podkreślił w ten sposób wartość ludz-
kiego życia. Jako ludzie wierzący nie może-
my pozwolić, aby korzyści doczesne: mają-
tek, kariera przysłoniły nam dobro ostatecz-
ne jakim jest zbawienie. Musimy również 
pamiętać, że choć korzyści materialne są 
kuszące, to niewłaściwy sposób ich pozys-
kiwania bardzo często prowadzi do samo-
zatracenia.

wiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem    
w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Ży-
cie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się Spóźniony Bóg Joachima i Anny . . . . . . . . . 2

Modlitwa do św. Anny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Modlitwa do św. Józefa. . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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Rocznica Powstania Warszawskiego . . . . .  3

Nocna Adoracja Najświętszego Sakr. . . . . . 3

Nabożeństwa w pierwszy czwartek, 
piątek i sobotę miesiąca sierpnia. . . . . . . . .  4

w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co 
przyziemne w członkach: rozpuście, nieczy-
stości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo 
ona jest bałwochwalstwem. Nie okłamujcie 
się nawzajem, bo zwlekliście z siebie dawne-
go człowieka z jego uczynkami, a przyoblek-
liście nowego, który wciąż się odnawia ku 
głębszemu poznaniu Boga, na obraz Tego, 
który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani 
Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barba-
rzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz 
wszystkim we wszystkich jest Chrystus.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
Mt 5, 3

Błogosławieni ubodzy w duchu,  albowiem do 
nich należy królestwo niebieskie.

EWANGELIA 
Łk 12, 13-21

Słowa Ewangelii według Świętego Łuka-
sza: Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Na-
uczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się 
podzielił ze mną spadkiem». Lecz On mu 
odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie usta-
nowił nad wami sędzią albo rozjemcą?» 
Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeż-
cie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy 
ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie 
jego nie zależy od jego mienia». I opowie-
dział im przypowieść: «Pewnemu zamożne-
mu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I roz-
ważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam 
gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak 
zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję 
większe i tam zgromadzę całe moje zboże i 
dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, 
na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i 
używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, 
jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od 
ciebie; komu więc przypadnie to, co przy-
gotowałeś?” Tak dzieje się z każdym, kto 
skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty 
u Boga».

Oto słowo Pańskie

PIERWSZE CZYTANIE 
Koh 1, 2; 2, 21-23

Czytanie z Księgi Koheleta: Marność nad mar-
nościami, powiada Kohelet, marność nad mar-
nościami – wszystko jest marnością. Jest nie-
raz człowiek, który w swej pracy odznacza się 
mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój 
musi on oddać człowiekowi, który nie włożył       
w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. 
Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego 
trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się 
pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cier-
pieniem, a zajęcia jego utrapieniem. Nawet      
w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także 
jest marność.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką
Obracasz w proch człowieka * 
i mówisz: «Wracajcie, synowie ludzcy». 
Bo tysiąc lat w Twoich oczach † 
jest jak wczorajszy dzień, który minął, * 
albo straż nocna.

Porywasz ich, stają się niby sen poranny, * 
jak trawa, która rośnie: 
rankiem zielona i kwitnąca, * 
wieczorem więdnie i usycha.

Naucz nas liczyć dni nasze, * 
byśmy zdobyli mądrość serca. 
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? * 
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Nasyć nas o świcie swoją łaską, * 
abyśmy przez wszystkie dni nasze 
mogli się radować i cieszyć. 
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie 
nad nami † i wspieraj pracę rąk naszych, * 
dzieło rąk naszych wspieraj!

DRUGIE CZYTANIE 
Kol 3, 1-5. 9-11

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Kolosan: Bracia: Jeśli razem z Chrystusem 
powstaliście z martwych, szukajcie tego, co      
w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadają-
cy po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w gó-
rze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bo-

o Najśw. Sercu Pana Jezusa
po Mszy o godz. 18.00 

wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym, poprowadzi nabożeństwo 

wynagradzające Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa.    

PIERWSZY PIĄTEK
5 sierpnia 2022 r.

godz. 12.00. Msza św. wotywna 

PIERWSZA SOBOTA 

6 sierpnia 2022 r. godz. 7.00  
Msza św o Niepokalanym Sercu NMP.

Po Mszy Różaniec i piętnasto-
minutowe rozważanie w ciszy, nad 

wskazaną tajemnicą różańca świętego.

Juto, 1 sierpnia, przypada 78. rocznica wy-
buchu Powstania Warszawskiego. Msza 
św. w intencji żywych i zmarłych uczestni-
ków powstania zostanie odprawiona o go-
dzinie 16.15., w kościele. Po Mszy św. 
przejdziemy do kwatery grobów powstań-
czych, gdzie o godz. 17.00. – godzinie ”W”, 
o której rozpoczęło się powstanie – uczcimy
pamięć poległych i pomordowanych pow-
stańców.
Jak każdego roku w Święto Przemienienia 
Pańskiego w sobotę, 6 sierpnia o godz. 
16.00., zostanie odprawiona na cmentarzu 
Msza św. za zmarłych z naszych rodzin. 
Miłosierdziu Bożemu, w sposób szczegól-
ny, polecać będziemy tych, którzy opuścili 
nas w ostatnim czasie. Zmarłych poleca-
nych naszym modlitwom prosimy zgłaszać 
w zakrystii.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
w poniedziałek, 1 sierpnia, wspomnienie 
św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i Dok-
tora Kościoła,
w czwartek, 4 sierpnia, wspomnienie św. 
Jana Marii Vianneya, kapłana,
sobotę, 6 sierpnia, święto Przemienienia 
Pańskiego.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

4.

5   .

6.
9.

12.

11.

10.

Zbiórka różańców 
dla mieszkańców Ukrainy . . . . . . . . . . . . . . . 2
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radości.

   Joachim i Anna. Oboje w dojrzałym wieku. Wciąż pragnęli dziecka. Bezdzietność – zgodnie z kulturą żydowską – traktowali jako hańbę i 
karę Bożą. Nie mamy o nich pewnych informacji. Pismo Święte nawet o nich nie wspomina. Imiona rodziców Maryi i jedynie ziarno prawdy o 
ich życiu pochodzą z apokryfów i tradycji chrześcijańskiej. Czego więc dowiadujemy się o nich?

Odpust parafialny.

Potem dedykowano nowe kościoły Najświę-
tszej Maryi Pannie, a w wiekach późniejszych 
także Jezusowi Chrystusowi, Duchowi Święte-
mu oraz odwoływano się do przymiotów bos-
kich (np. Opatrzności Bożej, Miłosierdzia Bo-
żego) i wydarzeń zbawczych. Dzień nadania 
tytułu kościołowi stawał się świętem kościoła i 
parafii.

   Kult relikwii rozwinął się szczególnie w śre-
dniowieczu. Budowa nowego kościoła, a zwła-
szcza ołtarza wymagała posiadania relikwii 
jakiegoś świętego. Święty, którego relikwie 
zdobyto i umieszczono w ołtarzu w sposób 
naturalny stawał się patronem kościoła. Ponie-
waż w kościołach budowano zwykle kilka ołta-
rzy, w których umieszczano relikwie wielu 
świętych, stąd miały one wielu patronów. 
Dzień, w którym wspominano w liturgii świę-
tego patrona, stawał się świętem kościoła i pa-
rafii z nim związanej. 

   Odpust parafialny jest świętem patronalnym 
kościoła parafialnego. W pierwszych wiekach 
chrześcijanie nie budowali kościołów do spra-
wowania kultu. Eucharystię sprawowano          
w prywatnych domach, które nazywano „Do-
mus Ecclesiae”, czyli „Kościoły Domowe”. Od 
IV wieku, po uzyskaniu wolności zaczęto budo-
wać kościoły. Były to przede wszystkim bazyliki 
i tak zwane „aedicula” (mały budynek, kośció-
łek) lub po grecku „tropaion” (znak zwycię-
stwa). Te ostatnie wznoszono na grobach lub 
w miejscach męczeńskiej śmierci chrześcijan. 
Z czasem małe pomniki i ołtarze stawały się 
budynkami kościelnymi. Wybór miejsca nie był 
więc przypadkowy. Budowano kościoły w miej-
scach, gdzie istniał kult świętych, zwłaszcza 
męczenników. Dzięki temu kościoły otrzymy-
wały swoich świętych patronów. Troszczono 
się także, aby w nowym kościele znajdowały 
się relikwie świętego. Pierwsze kościoły przyj-
mowały za swoich patronów zwłaszcza Apo-
stołów i świętych męczenników. 

W parafialne święto, oprócz uroczystej Mszy 
świętej, organizowano procesje, przedstawienia 
obrazujące życie czczonego świętego, urzą-
dzano wspólne zabawy i uczty. W później-
szych wiekach uczestnictwo w święcie patrona 
kościoła dawało możliwość uzyskania odpu-
stów. Wtedy też święto patronalne kościoła 
zaczęto nazywać odpustem parafialnym. Możli-
wość uzyskania odpustów zmieniła charakter 
parafialnego święta. Podkreślano konieczność 
pokuty i nawrócenia. Przed uroczystością odpu-
stową organizowano specjalne przygotowania, 
gdzie ważne miejsce zajmowała spowiedź.

Po Soborze Watykańskim II sprawę parafial-
nych odpustów regulują zwykle synody po-
szczególnych diecezji. Zwykle podkreślają one, 
że święto patronalne kościoła parafialnego na-
leży obchodzić uroczyście, zachowując dotych-
czasowe zwyczaje parafialne. Należy także 
dążyć do wyrobienia właściwego zrozumienia 
odpustu u wiernych. Wymaga to skierowania 
całej uwagi duszpasterskiej na przeżycie du-
chowe święta patronalnego parafii. Zachęca się 
do korzystania z Sakramentu Pokuty, uczest-
nictwa we Mszy świętej, procesji oraz innych 
modlitwach dziękczynnych i błagalnych. Głów-
na Eucharystia celebrowana w odpust powinna 
być ofiarowana za wszystkich parafian. Została 
zachowana także praktyka udzielania odpu-
stu, związana z uczestnictwem w uroczysto-
ściach parafialnych. Dla uzyskania odpustu 
wymagane są zwykłe warunki, czyli stan ła-
ski uświęcającej, odmówienie modlitwy 
Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz modlitwy     
w intencjach Ojca Świętego. Wszystkie inne 
zwyczaje i praktyki zewnętrzne związane z pa-
rafialnym odpustem mają znaczenie drugo-
rzędne. Zwraca się także uwagę, że działalność 
różnych kramów odpustowych nie może prze-
szkadzać wiernym w uczestnictwie we Mszy 
świętej.

Odpust parafialny, czyli święto patronalne 
kościoła parafialnego jest przede wszystkim 
świętem wspólnoty wiernych tworzącej daną 
parafię. To szczególny czas łaski i Bożego 
miłosierdzia. To dzień, w którym każdy wierzący 
ma okazję doświadczyć w sposób bardzo 
konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w 
darze odpustu. W końcu daje okazję poznania 
świętego patrona parafii i uwielbienia Boga za 
jego orędownictwo i opiekę. Świętowanie 
odpustu parafialnego przypomina także o 
powołaniu do świętości każdego chrześcijanina.

Tekst pochodzi z książki 
ks. prof. Dariusza Kwiatkowskiego, 

pt. "Zaczerpnąć ze źródła wody życia.            
W świecie liturgicznych znaków", Kalisz 2007

Źródło:
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/
dk_liturgika28.html
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Wspomnienie św. Joachima i Anny, 
rodziców Najświętszej Maryi Panny 

Spóźniony Bóg 
u Joachima i Anny

   Dziadkowie Jezusa – Boga pochodzili   z 
królewskiego rodu Dawida. Ich imiona nio-są 
ze sobą symboliczne przesłanie: Joachim 
oznacza „przygotowanie Panu”, Anna – „ła-
ska”. Starali się żyć pobożnie, zgodnie z na-
kazami Prawa. Swój majątek podzielili na 
trzy części: jedną przeznaczyli dla świątyni, 
drugą – ubogim, trzecia pozostała na ich po-
trzeby. Przez 20 lat swojego małżeństwa 
modlili się pokornie o potomstwo, składali 
ofiary na świątynię. Ich bezdzietność wyty-
kano palcami, szydzono z nich. A Bóg – jak 
często czyni w życiu swoich wybranych i 
umiłowanych – przychodzi spóźniony. Kiedy 
już nie ma, po ludzku sądząc, nadziei. Po 
sytuacji, w której Joachim poczuł się zniewa-
żony w świątyni z powodu braku potomstwa 
– kapłan nie pozwolił mu złożyć ofiary – po-
stanowił opuścić Annę i w górach, gdzie pa-
sły się jego stada, rozpocząć czas 40 dni po-
stu i modlitw. Odrzucona Anna opłakiwała
swoje życie i prosiła, żeby Bóg odmienił los
jej rodziny. Wtedy też obiecała Bogu, że jeśli
pocznie dziecko, odda je Jemu na służbę. I
Bóg ulitował się nad Anną i Joachimem. Po-
słał im swego anioła z wieścią, że narodzi im
się dziecko – pełna łaski Maryja. Gdy dziew-
czynka – przyszła matka Boga – miała trzy
lata, rodzice, wypełniając swą obietnicę,
ofiarowali Maryję do świątyni, gdzie przeby-
wała do 12. roku życia. Modliła się tam ra-
zem ze swoimi rówieśnicami, studiowała
Pismo Święte, uczyła pieśni i obrzędów
religijnych, haftowała szaty dla kapłanów.

Dali Maryi 
podstawy wiary

   Czy Joachim i Anna wiedzieli, że wycho-
wują Królową nieba i ziemi, Tę, którą o wsta-
wiennictwo proszą dziś ludzie całego świa-
ta? Czy wiedzieli, że ich wnuk wybawi wszy-
stkich ludzi od śmierci, że to Emmanuel – 
Bóg z nami? Ale też, że ich wnuk będzie od-
rzucony, zabity haniebnie na krzyżu, a serce 
ich córki miecz przeniknie? Tajemnica. My 
możemy patrzeć jedynie na ich życie jako 
rodziców, którzy kształtowali Maryję, którzy 
dali Jej podstawy wiary, uczyli modlić się… 
Ale też, że to zapewne z ich doświadczenia 
Maryja czerpała, kiedy miała już własny 
dom, kiedy była żoną Józefa i matką Jezusa.

Na świętych rodziców Maryi możemy też 
patrzeć jako wzór posłuszeństwa Bogu i 
wytrwałej modlitwy. Ufności aż do granic mo

żliwości. Patronów, którzy ufają wbrew na-
dziei. Są drogowskazem, jak stawać się 
świętym na drodze, którą przeznaczył nam 
Bóg. To do nich uciekają się małżonko-w      
ie, którzy nie mogą mieć dzieci, i ich 
proszą o wstawiennictwo u Boga. 
Pomocy Anny przez wieki wzywały kobiety 
podczas porodu. Joachim i Anna mogą też 
być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich 
rodzin, może zwłaszcza dla tych, których 
dzieci poświęcają swoje życie Bogu.

   We wspomnienie świętych Joachima i 
Anny pamiętajmy zarówno o naszych rodzi-
cach, jak i dziadkach. Otoczmy ich naszą 
modlitwą i wdzięcznością. 

Karolina Jadczyk
Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/572/

Modlitwa do św. Anny
O św. Anno, czcigodna rodzicielko Matki Boga naszego, Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ja 
nędzny grzesznik, obieram Cię dzisiaj za Patronkę i Matkę najmilszą i Twojej macie-
rzyńskiej opiece polecam samego siebie z ciałem i duszą i z wszystkimi moimi potrzebami 
przez całe życie moje. Udziel mi łaski, abym i ja był naśladowcą cnót Twoich, dla których ty 
się Bogu podobałaś. Spraw to, abym przez zasługi, mękę i śmierć Wnuka Twojego 
najmilszego, już za życia otrzymał odpuszczenie grzechów moich i należycie mógł 
odpokutować za winy grzechowe, abym jak najrychlej po śmierci mógł Ciebie oglądać           
w wiecznej szczęśliwości oraz Jezusa i Maryję. Amen

Chwalebny Święty Józefie, Oblubieńcze 
Najświętszej Dziewicy Maryi, 

Dziewiczy Opiekunie Jezusa, czuwaj nade 
mną i prowadź mnie drogą łaski 

uświęcającej.  Wejrzyj na moje modlitwy 
i otaczaj mnie swoją przemożną opieką. 

Msza św. wotywna o św. Józefie 
w każdą pierwszą środę miesiąca 
o godz. 18.00 w kościele św. Anny

w Wilanowie, ul. Kolegiacka 1.

Św. Anna i św. Joachim z Maryją
pl.wikipedia.org

   Czym jest odpust parafialny? Święto patronalne parafii to coś znacznie więcej niż stragany 
pełne "odpustowych" gadżetów.

O św. Joachimie i św. Annie dowiadujemy się  
z apokryfów - Protoewangelia Jakuba z końca 
II wieku. Dar dany im w podeszłym wieku zo-
stał przepowiedziany przez anioła, który okre-
ślił mającą się narodzić córkę jako „radość 
ziemi”. 

Zbiórka różańców 
dla mieszkańców Ukrainy

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

przed kaplicą św. Anny.

              
O godz. 16.15  Msza św. w kościele w intencji żywych i zmarłych uczestników Powsta-
nia Warszawskiego, a po Mszy św. przejdziemy na cmentarz parafialny do kwatery gro-
bów powstańczych, gdzie o godz. 17.00. – godzinie ”W”, o której rozpoczęło się po-
wstanie – uczcimy pamięć poległych i pomordowanych powstańców.

5/6 sierpnia 2022 r. – Nocna Adoracja
Najświętszego Sakramentu.

Chciałam serdecznie zachęcić do adoracji w intencji zatrzymania aborcji i podzielić się tym, 
czego doświadczyłam na takiej nocnej adoracji.
Jest to inicjatywa podjęta przez odważnych ludzi nie zgadzających się na mordowanie nie-
winnych małych dzieci. Podczas takiej adoracji całonocnej wydarzyło, się coś nieoczekiwa-
nego niespotykanego i wręcz niepojętego dla mnie, po ludzku niemożliwego. Powodowana 
pragnieniem, które narodziło się w moim sercu, aby ratować dzieci poszłam na adorację. Zu-
pełnie nie wiem skąd się to pragnienie mi wzięło, przecież  miałam w planach pojechać do 
Torunia i dobrze się bawić, bo był Sylwester: 31.12.2021 r. Tego właśnie Sylwestra nie mo-
głam wstać z łóżka, leżałam, myślałam, przed oczami stawała mi informacja o adoracji za 
dzieci zagrożone aborcją.
W końcu odwołałam wyjazd do Torunia i stwierdziłam, że ten Sylwester będzie inny niż 
wszystkie. 
Pojechałam do Parafii św. Anny na Wilanowie i od godziny 24 do 5.00 rano  adorowałam 
Pana Jezusa. Był to dla mnie nieoczekiwany czas łaski, a poświęcenie i czas który spędził-
am na adoracji, zaowocował całkowitym uwolnieniem mnie z  nadużywania alkoholu.
Nie pamiętam, żebym nawet prosiła  o tę łaskę uwolnienia, nie widziałam problemu, ale Bóg 
Ojciec, jako nasz dobry Kochany Tatuś  wiedział o nim, a  więc wstawiałam się za dziećmi, 
a owocem adoracji stał się  całkowity brak przywiązania oraz chęci do spożywania alkoholu, 
tak jak by w ogóle nie istniał, to mnie bardzo zdziwiło. To była nadprzyrodzona łaska, nie za-
służona, ale Bóg wynagrodził  hojnie moją modlitwę, co potwierdza jedynie, jak ważne dla 
Niego jest to czuwanie w intencji bezbronnych dzieci.

 Magdalena

https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/
https://www.niedziela.pl/artykul/572/


Nr 700z w2 Nr 700

radości.

Joachim i Anna. Oboje w dojrzałym wieku. Wciąż pragnęli dziecka. Bezdzietność – zgodnie z kulturą żydowską – traktowali jako hańbę i 
karę Bożą. Nie mamy o nich pewnych informacji. Pismo Święte nawet o nich nie wspomina. Imiona rodziców Maryi i jedynie ziarno prawdy o 
ich życiu pochodzą z apokryfów i tradycji chrześcijańskiej. Czego więc dowiadujemy się o nich?

Odpust parafialny.

Potem dedykowano nowe kościoły Najświę-
tszej Maryi Pannie, a w wiekach późniejszych 
także Jezusowi Chrystusowi, Duchowi Święte-
mu oraz odwoływano się do przymiotów bos-
kich (np. Opatrzności Bożej, Miłosierdzia Bo-
żego) i wydarzeń zbawczych. Dzień nadania 
tytułu kościołowi stawał się świętem kościoła i 
parafii.

   Kult relikwii rozwinął się szczególnie w śre-
dniowieczu. Budowa nowego kościoła, a zwła-
szcza ołtarza wymagała posiadania relikwii 
jakiegoś świętego. Święty, którego relikwie 
zdobyto i umieszczono w ołtarzu w sposób 
naturalny stawał się patronem kościoła. Ponie-
waż w kościołach budowano zwykle kilka ołta-
rzy, w których umieszczano relikwie wielu 
świętych, stąd miały one wielu patronów. 
Dzień, w którym wspominano w liturgii świę-
tego patrona, stawał się świętem kościoła i pa-
rafii z nim związanej. 

   Odpust parafialny jest świętem patronalnym 
kościoła parafialnego. W pierwszych wiekach 
chrześcijanie nie budowali kościołów do spra-
wowania kultu. Eucharystię sprawowano          
w prywatnych domach, które nazywano „Do-
mus Ecclesiae”, czyli „Kościoły Domowe”. Od 
IV wieku, po uzyskaniu wolności zaczęto budo-
wać kościoły. Były to przede wszystkim bazyliki 
i tak zwane „aedicula” (mały budynek, kośció-
łek) lub po grecku „tropaion” (znak zwycię-
stwa). Te ostatnie wznoszono na grobach lub 
w miejscach męczeńskiej śmierci chrześcijan. 
Z czasem małe pomniki i ołtarze stawały się 
budynkami kościelnymi. Wybór miejsca nie był 
więc przypadkowy. Budowano kościoły w miej-
scach, gdzie istniał kult świętych, zwłaszcza 
męczenników. Dzięki temu kościoły otrzymy-
wały swoich świętych patronów. Troszczono 
się także, aby w nowym kościele znajdowały 
się relikwie świętego. Pierwsze kościoły przyj-
mowały za swoich patronów zwłaszcza Apo-
stołów i świętych męczenników. 

W parafialne święto, oprócz uroczystej Mszy 
świętej, organizowano procesje, przedstawienia 
obrazujące życie czczonego świętego, urzą-
dzano wspólne zabawy i uczty. W później-
szych wiekach uczestnictwo w święcie patrona 
kościoła dawało możliwość uzyskania odpu-
stów. Wtedy też święto patronalne kościoła 
zaczęto nazywać odpustem parafialnym. Możli-
wość uzyskania odpustów zmieniła charakter 
parafialnego święta. Podkreślano konieczność 
pokuty i nawrócenia. Przed uroczystością odpu-
stową organizowano specjalne przygotowania, 
gdzie ważne miejsce zajmowała spowiedź.

Po Soborze Watykańskim II sprawę parafial-
nych odpustów regulują zwykle synody po-
szczególnych diecezji. Zwykle podkreślają one, 
że święto patronalne kościoła parafialnego na-
leży obchodzić uroczyście, zachowując dotych-
czasowe zwyczaje parafialne. Należy także 
dążyć do wyrobienia właściwego zrozumienia 
odpustu u wiernych. Wymaga to skierowania 
całej uwagi duszpasterskiej na przeżycie du-
chowe święta patronalnego parafii. Zachęca się 
do korzystania z Sakramentu Pokuty, uczest-
nictwa we Mszy świętej, procesji oraz innych 
modlitwach dziękczynnych i błagalnych. Głów-
na Eucharystia celebrowana w odpust powinna 
być ofiarowana za wszystkich parafian. Została 
zachowana także praktyka udzielania odpu-
stu, związana z uczestnictwem w uroczysto-
ściach parafialnych. Dla uzyskania odpustu 
wymagane są zwykłe warunki, czyli stan ła-
ski uświęcającej, odmówienie modlitwy 
Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz modlitwy     
w intencjach Ojca Świętego. Wszystkie inne 
zwyczaje i praktyki zewnętrzne związane z pa-
rafialnym odpustem mają znaczenie drugo-
rzędne. Zwraca się także uwagę, że działalność 
różnych kramów odpustowych nie może prze-
szkadzać wiernym w uczestnictwie we Mszy 
świętej.

Odpust parafialny, czyli święto patronalne 
kościoła parafialnego jest przede wszystkim 
świętem wspólnoty wiernych tworzącej daną 
parafię. To szczególny czas łaski i Bożego 
miłosierdzia. To dzień, w którym każdy wierzący 
ma okazję doświadczyć w sposób bardzo 
konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w 
darze odpustu. W końcu daje okazję poznania 
świętego patrona parafii i uwielbienia Boga za 
jego orędownictwo i opiekę. Świętowanie 
odpustu parafialnego przypomina także o 
powołaniu do świętości każdego chrześcijanina.

Tekst pochodzi z książki 
ks. prof. Dariusza Kwiatkowskiego, 

pt. "Zaczerpnąć ze źródła wody życia.            
W świecie liturgicznych znaków", Kalisz 2007

Źródło:
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/
dk_liturgika28.html

 3

1 sierpnia 2022 r.
78. Rocznica Powstania Warszawskiego.

Wspomnienie św. Joachima i Anny, 
rodziców Najświętszej Maryi Panny 

Spóźniony Bóg 
u Joachima i Anny

Dziadkowie Jezusa – Boga pochodzili z 
królewskiego rodu Dawida. Ich imiona nio-są 
ze sobą symboliczne przesłanie: Joachim 
oznacza „przygotowanie Panu”, Anna – „ła-
ska”. Starali się żyć pobożnie, zgodnie z na-
kazami Prawa. Swój majątek podzielili na 
trzy części: jedną przeznaczyli dla świątyni, 
drugą – ubogim, trzecia pozostała na ich po-
trzeby. Przez 20 lat swojego małżeństwa 
modlili się pokornie o potomstwo, składali 
ofiary na świątynię. Ich bezdzietność wyty-
kano palcami, szydzono z nich. A Bóg – jak 
często czyni w życiu swoich wybranych i 
umiłowanych – przychodzi spóźniony. Kiedy 
już nie ma, po ludzku sądząc, nadziei. Po 
sytuacji, w której Joachim poczuł się zniewa-
żony w świątyni z powodu braku potomstwa 
– kapłan nie pozwolił mu złożyć ofiary – po-
stanowił opuścić Annę i w górach, gdzie pa-
sły się jego stada, rozpocząć czas 40 dni po-
stu i modlitw. Odrzucona Anna opłakiwała
swoje życie i prosiła, żeby Bóg odmienił los
jej rodziny. Wtedy też obiecała Bogu, że jeśli
pocznie dziecko, odda je Jemu na służbę. I
Bóg ulitował się nad Anną i Joachimem. Po-
słał im swego anioła z wieścią, że narodzi im
się dziecko – pełna łaski Maryja. Gdy dziew-
czynka – przyszła matka Boga – miała trzy
lata, rodzice, wypełniając swą obietnicę,
ofiarowali Maryję do świątyni, gdzie przeby-
wała do 12. roku życia. Modliła się tam ra-
zem ze swoimi rówieśnicami, studiowała
Pismo Święte, uczyła pieśni i obrzędów
religijnych, haftowała szaty dla kapłanów.

Dali Maryi 
podstawy wiary

Czy Joachim i Anna wiedzieli, że wycho-
wują Królową nieba i ziemi, Tę, którą o wsta-
wiennictwo proszą dziś ludzie całego świa-
ta? Czy wiedzieli, że ich wnuk wybawi wszy-
stkich ludzi od śmierci, że to Emmanuel – 
Bóg z nami? Ale też, że ich wnuk będzie od-
rzucony, zabity haniebnie na krzyżu, a serce 
ich córki miecz przeniknie? Tajemnica. My 
możemy patrzeć jedynie na ich życie jako 
rodziców, którzy kształtowali Maryję, którzy 
dali Jej podstawy wiary, uczyli modlić się… 
Ale też, że to zapewne z ich doświadczenia 
Maryja czerpała, kiedy miała już własny 
dom, kiedy była żoną Józefa i matką Jezusa.

Na świętych rodziców Maryi możemy też 
patrzeć jako wzór posłuszeństwa Bogu i 
wytrwałej modlitwy. Ufności aż do granic mo

żliwości. Patronów, którzy ufają wbrew na-
dziei. Są drogowskazem, jak stawać się 
świętym na drodze, którą przeznaczył nam 
Bóg. To do nich uciekają się małżonko-w
ie, którzy nie mogą mieć dzieci, i ich 
proszą o wstawiennictwo u Boga. 
Pomocy Anny przez wieki wzywały kobiety 
podczas porodu. Joachim i Anna mogą też 
być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich 
rodzin, może zwłaszcza dla tych, których 
dzieci poświęcają swoje życie Bogu.

We wspomnienie świętych Joachima i 
Anny pamiętajmy zarówno o naszych rodzi-
cach, jak i dziadkach. Otoczmy ich naszą 
modlitwą i wdzięcznością. 

Karolina Jadczyk
Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/572/

Modlitwa do św. Anny
O św. Anno, czcigodna rodzicielko Matki Boga naszego, Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ja 
nędzny grzesznik, obieram Cię dzisiaj za Patronkę i Matkę najmilszą i Twojej macie-
rzyńskiej opiece polecam samego siebie z ciałem i duszą i z wszystkimi moimi potrzebami 
przez całe życie moje. Udziel mi łaski, abym i ja był naśladowcą cnót Twoich, dla których ty 
się Bogu podobałaś. Spraw to, abym przez zasługi, mękę i śmierć Wnuka Twojego 
najmilszego, już za życia otrzymał odpuszczenie grzechów moich i należycie mógł 
odpokutować za winy grzechowe, abym jak najrychlej po śmierci mógł Ciebie oglądać           
w wiecznej szczęśliwości oraz Jezusa i Maryję. Amen

Chwalebny Święty Józefie, Oblubieńcze 
Najświętszej Dziewicy Maryi, 

Dziewiczy Opiekunie Jezusa, czuwaj nade 
mną i prowadź mnie drogą łaski 

uświęcającej.  Wejrzyj na moje modlitwy 
i otaczaj mnie swoją przemożną opieką. 

Msza św. wotywna o św. Józefie
w każdą pierwszą środę miesiąca 
o godz. 18.00 w kościele św. Anny

w Wilanowie, ul. Kolegiacka 1.

Św. Anna i św. Joachim z Maryją
pl.wikipedia.org

   Czym jest odpust parafialny? Święto patronalne parafii to coś znacznie więcej niż stragany 
pełne "odpustowych" gadżetów.

O św. Joachimie i św. Annie dowiadujemy się  
z apokryfów - Protoewangelia Jakuba z końca 
II wieku. Dar dany im w podeszłym wieku zo-
stał przepowiedziany przez anioła, który okre-
ślił mającą się narodzić córkę jako „radość 
ziemi”. 

Zbiórka różańców 
dla mieszkańców Ukrainy

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

przed kaplicą św. Anny.

              
O godz. 16.15  Msza św. w kościele w intencji żywych i zmarłych uczestników Powsta-
nia Warszawskiego, a po Mszy św. przejdziemy na cmentarz parafialny do kwatery gro-
bów powstańczych, gdzie o godz. 17.00. – godzinie ”W”, o której rozpoczęło się po-
wstanie – uczcimy pamięć poległych i pomordowanych powstańców.

5/6 sierpnia 2022 r. – Nocna Adoracja
Najświętszego Sakramentu.

Chciałam serdecznie zachęcić do adoracji w intencji zatrzymania aborcji i podzielić się tym, 
czego doświadczyłam na takiej nocnej adoracji.
Jest to inicjatywa podjęta przez odważnych ludzi nie zgadzających się na mordowanie nie-
winnych małych dzieci. Podczas takiej adoracji całonocnej wydarzyło, się coś nieoczekiwa-
nego niespotykanego i wręcz niepojętego dla mnie, po ludzku niemożliwego. Powodowana 
pragnieniem, które narodziło się w moim sercu, aby ratować dzieci poszłam na adorację. Zu-
pełnie nie wiem skąd się to pragnienie mi wzięło, przecież  miałam w planach pojechać do 
Torunia i dobrze się bawić, bo był Sylwester: 31.12.2021 r. Tego właśnie Sylwestra nie mo-
głam wstać z łóżka, leżałam, myślałam, przed oczami stawała mi informacja o adoracji za 
dzieci zagrożone aborcją.
W końcu odwołałam wyjazd do Torunia i stwierdziłam, że ten Sylwester będzie inny niż 
wszystkie. 
Pojechałam do Parafii św. Anny na Wilanowie i od godziny 24 do 5.00 rano  adorowałam 
Pana Jezusa. Był to dla mnie nieoczekiwany czas łaski, a poświęcenie i czas który spędził-
am na adoracji, zaowocował całkowitym uwolnieniem mnie z  nadużywania alkoholu.
Nie pamiętam, żebym nawet prosiła  o tę łaskę uwolnienia, nie widziałam problemu, ale Bóg 
Ojciec, jako nasz dobry Kochany Tatuś  wiedział o nim, a  więc wstawiałam się za dziećmi, 
a owocem adoracji stał się  całkowity brak przywiązania oraz chęci do spożywania alkoholu, 
tak jak by w ogóle nie istniał, to mnie bardzo zdziwiło. To była nadprzyrodzona łaska, nie za-
służona, ale Bóg wynagrodził  hojnie moją modlitwę, co potwierdza jedynie, jak ważne dla 
Niego jest to czuwanie w intencji bezbronnych dzieci.

 Magdalena

https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/
https://www.niedziela.pl/artykul/572/
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 PIERWSZY CZWARTEK 
MIESIĄCA 

4 sierpnia 2022 r. godz. 17.00. 
Msza Święta wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie  

w intencji kapłanów z naszej 
parafii, a po mszy odmawiamy 

Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 
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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.

Nr 700
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7.

 

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 owoców 
odkupienia rozdaje i prawomocnie przy-
dziela zadośćuczynienie ze skarbca Chrys-
tusa i świętych. Można go uzyskać dla sie-
bie lub w intencji zmarłych pod zwykłymi 
warunkami, tzn.: jeżeli jesteśmy w stanie 
łaski uświęcającej, przyjęliśmy lub przyjmie-
my Komunię św. i odmówimy modlitwę Pa-
ńską oraz Wyznanie Wiary. Główna Msza 
św. odpustowa wraz z procesją Euchary-
styczną zostanie odprawiona 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.
Msza św. wotywną o Duchu Świętym zo-
stanie odprawiona w poniedziałek, 1 sier-
pnia o godz. 18.00. Po Mszy odprawimy 
nabożeństwo ku czci Ducha Świętego.
Msza św. w intencji dzieci, zwłaszcza tych 
które odeszły od wiary i Kościoła oraz ich 
rodziców, zostanie odprawiona we wtorek, 
2 sierpnia o godz. 18.00, Przed Mszą św. 
rodzice modlić się będą w intencji swoich 
dzieci odmawiając różaniec.  
Msza św. wotywna o św. Józefie zostanie 
odprawiona w najbliższą środę, 3 sierpnia 
br. o godz. 18.00., a po niej Nabożeństwo 
Pierwszych Śród Miesiąca do Przeczystego 
Serca św. Józefa przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I pią-
tek i I sobota miesiąca. W czwartek, 4 sierp-
nia, o godz. 17.00. zostanie odprawiona 
Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyż-
szym Wiecznym Kapłanie, a po Mszy zo-
stanie odmówiona koronka do Miłosierdzia 
Bożego. W tym dniu, w sposób szczególny 
modlimy się o powołania kapłańskie.

−

−

−

W piątek 5 sierpnia, o godz. 18.00. zosta-
nie odprawiona Msza św. z intencją wy-
nagradzającą Bożemu Sercu. Po Mszy 
wraz z Wspólnotą Odnowy w Duchu Świę-
tym zapraszamy na  Nabożeństwo Pierw-
szopiątkowe. Z sakramentu pokuty i poje-
dnania można będzie skorzystać rano i od 
godz. 16.00. Pragniemy również odwie-
dzić chorych i osoby w podeszłym wieku. 
Imiona i nazwiska oraz adresy osób prag-
nących skorzystać z sakramentu pokuty i 
pojednania oraz przyjąć Najświętszy Sak-
rament prosimy zgłaszać w zakrystii lub   
w kancelarii parafialnej. W sobotę, 6 sierp-
nia, ze względu na przypadające święto 
nie można odprawiać Mszy wotywnej        
o Niepokalanym Sercu NMP. Po Mszy
sprawowanej o godz. 7.00. zostanie od-
prawione nabożeństwo wynagradzające,
na które składa się odmówienie jednej
części Różańca i 15 minutowe rozważanie 
w ciszy jednej z tajemnic Różańca
Świętego.
Z piątku, 5 sierpnia  na sobotę, 6 sierpnia 
w naszej parafii, odbędzie się kolejna Noc-
na Adoracja Najświętszego Sakramentu  
w ciszy, w intencji "Zatrzymania aborcji". 
Więcej info na  stronie internetowej naszej 
parafii i fb.
Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową w sierpniu:  
o świętość kapłanów, potrzebne dary Du-
cha Świętego i opiekę Maryi, Matki kapła-
nów.  Modlitwę w kościele prowadzą po-
szczególne grupy parafialne: w poniedzia-
łek o godz. 16.30, we wtorek, środę i
czwartek o godz. 18.30, w piątek o godzi-
nie.12.30, w sobotę o godz. 7.30., a w nie-
dzielę o godz. 14.30.
Ponawiamy zbiórkę różańców dla 
pogrążonych w wojnie mieszkańców 
Ukrainy.  Osoby mające różańce, z 
których nie korzystają, proszone są o 
złożenie tego daru w pudełku 
przeznaczonym na ten cel przed kaplicą 
św. Anny. 

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.

 −

Ks. dr Waldemar R. Macko

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 
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K O M E N T A R Z
Być czy mieć? To pytanie, które zadają 

sobie ludzie myślący, rozważając argumenty 
za i przeciw każdej z tych postaw. Jan Paweł 
II w jednym ze swoich wystąpień skierowa-
nych do młodzieży jednoznacznie rozstrzy-
gnął tę kwestię mówiąc, że „lepiej być niż 
mieć". Podkreślił w ten sposób wartość ludz-
kiego życia. Jako ludzie wierzący nie może-
my pozwolić, aby korzyści doczesne: mają-
tek, kariera przysłoniły nam dobro ostatecz-
ne jakim jest zbawienie. Musimy również 
pamiętać, że choć korzyści materialne są 
kuszące, to niewłaściwy sposób ich pozys-
kiwania bardzo często prowadzi do samo-
zatracenia.

wiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem    
w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Ży-
cie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się Spóźniony Bóg Joachima i Anny . . . . . . . . . 2

Modlitwa do św. Anny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Modlitwa do św. Józefa. . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Odpust parafialny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Rocznica Powstania Warszawskiego . . . . . 3

Nocna Adoracja Najświętszego Sakr. . . . . . 3

Nabożeństwa w pierwszy czwartek, 
piątek i sobotę miesiąca sierpnia. . . . . . . . . 4

w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co 
przyziemne w członkach: rozpuście, nieczy-
stości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo 
ona jest bałwochwalstwem. Nie okłamujcie 
się nawzajem, bo zwlekliście z siebie dawne-
go człowieka z jego uczynkami, a przyoblek-
liście nowego, który wciąż się odnawia ku 
głębszemu poznaniu Boga, na obraz Tego, 
który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani 
Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barba-
rzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz 
wszystkim we wszystkich jest Chrystus.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
Mt 5, 3

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do 
nich należy królestwo niebieskie.

EWANGELIA 
Łk 12, 13-21

Słowa Ewangelii według Świętego Łuka-
sza: Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Na-
uczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się 
podzielił ze mną spadkiem». Lecz On mu 
odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie usta-
nowił nad wami sędzią albo rozjemcą?» 
Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeż-
cie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy 
ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie 
jego nie zależy od jego mienia». I opowie-
dział im przypowieść: «Pewnemu zamożne-
mu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I roz-
ważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam 
gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak 
zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję 
większe i tam zgromadzę całe moje zboże i 
dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, 
na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i 
używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, 
jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od 
ciebie; komu więc przypadnie to, co przy-
gotowałeś?” Tak dzieje się z każdym, kto 
skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty 
u Boga».

Oto słowo Pańskie

PIERWSZE CZYTANIE 
Koh 1, 2; 2, 21-23

Czytanie z Księgi Koheleta: Marność nad mar-
nościami, powiada Kohelet, marność nad mar-
nościami – wszystko jest marnością. Jest nie-
raz człowiek, który w swej pracy odznacza się 
mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój 
musi on oddać człowiekowi, który nie włożył       
w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. 
Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego 
trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się 
pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cier-
pieniem, a zajęcia jego utrapieniem. Nawet      
w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także 
jest marność.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką
Obracasz w proch człowieka * 
i mówisz: «Wracajcie, synowie ludzcy». 
Bo tysiąc lat w Twoich oczach † 
jest jak wczorajszy dzień, który minął, * 
albo straż nocna.

Porywasz ich, stają się niby sen poranny, * 
jak trawa, która rośnie: 
rankiem zielona i kwitnąca, * 
wieczorem więdnie i usycha.

Naucz nas liczyć dni nasze, * 
byśmy zdobyli mądrość serca. 
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? * 
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Nasyć nas o świcie swoją łaską, * 
abyśmy przez wszystkie dni nasze 
mogli się radować i cieszyć. 
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie 
nad nami † i wspieraj pracę rąk naszych, * 
dzieło rąk naszych wspieraj!

DRUGIE CZYTANIE 
Kol 3, 1-5. 9-11

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Kolosan: Bracia: Jeśli razem z Chrystusem 
powstaliście z martwych, szukajcie tego, co      
w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadają-
cy po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w gó-
rze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bo-

o Najśw. Sercu Pana Jezusa
po Mszy o godz. 18.00 

wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym, poprowadzi nabożeństwo 

wynagradzające Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa.    

PIERWSZY PIĄTEK
5 sierpnia 2022 r.

godz. 12.00. Msza św. wotywna 

PIERWSZA SOBOTA 

6 sierpnia 2022 r.  godz. 7.00  
Msza św o Niepokalanym Sercu NMP.

Po Mszy Różaniec i  piętnasto-
minutowe rozważanie w ciszy, nad 

wskazaną tajemnicą różańca świętego.

Juto, 1 sierpnia, przypada 78. rocznica wy-
buchu Powstania Warszawskiego. Msza 
św. w intencji żywych i zmarłych uczestni-
ków powstania zostanie odprawiona o go-
dzinie 16.15., w kościele. Po Mszy św. 
przejdziemy do kwatery grobów powstań-
czych, gdzie o godz. 17.00. – godzinie ”W”, 
o której rozpoczęło się powstanie – uczcimy
pamięć poległych i pomordowanych pow-
stańców.
Jak każdego roku w Święto Przemienienia 
Pańskiego w sobotę, 6 sierpnia o godz. 
16.00., zostanie odprawiona na cmentarzu 
Msza św. za zmarłych z naszych rodzin. 
Miłosierdziu Bożemu, w sposób szczegól-
ny, polecać będziemy tych, którzy opuścili 
nas w ostatnim czasie. Zmarłych poleca-
nych naszym modlitwom prosimy zgłaszać 
w zakrystii.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
w poniedziałek, 1 sierpnia, wspomnienie 
św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i Dok-
tora Kościoła,
w czwartek, 4 sierpnia, wspomnienie św. 
Jana Marii Vianneya, kapłana,
sobotę, 6 sierpnia, święto Przemienienia 
Pańskiego.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.
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