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XVII Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Rdz 18,20-32
Abraham wstawia się za Sodomą
Czytanie z Księgi Rodzaju
Bóg rzekł do Abrahama: „Skarga na Sodomę
i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich
mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc iść
i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy też nie; dowiem się”. Wtedy to dwaj mężowie odeszli w
stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł:
„Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych
wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście
jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także
zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu dla
owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy
w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby
zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało
się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O, nie dopuść do tego. Czyż Ten, który
jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić
niesprawiedliwie?”. Pan odpowiedział: „Jeżeli
znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu dla nich”.
Rzekł znowu Abraham: „Pozwól, o Panie, że
jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć
jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych
pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy dla braku tych pięciu zniszczysz całe
miasto?”. Pan rzekł: „Nie zniszczę, jeśli znajdę
tam czterdziestu pięciu”. Abraham znów odezwał się tymi słowami: „A może znalazłoby się
tam czterdziestu?”. Pan rzekł: „Nie dokonam
zniszczenia przez wzgląd na tych czterdzie-
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stu”. Wtedy Abraham powiedział: „Niech się
nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby
się tam trzydziestu!”. A na to Pan: „Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu”.
Rzekł Abraham: „Pozwól, o Panie, że ośmielę
się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?”. Pan odpowiedział: „Nie zniszczę przez
wzgląd na tych dwudziestu”. Na to Abraham:
„O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze
zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?”.
Odpowiedział Pan: „Nie zniszczę przez wzgląd
na tych dziesięciu”. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 138,12a.2bc-3.6-7ab.7c-8
Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.
DRUGIE CZYTANIE Kol 2,12-14
Chrzest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do
Kolosan
Bracia: Z Chrystusem pogrzebani jesteście w
chrzcie, z Nim też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. I was, umarłych na skutek występków i
„nieobrzezania” waszego ciała, razem z Chrystusem Bóg przywrócił do życia. Darował
nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny,
obciążający nas nakazami, usunął go z drogi,
przygwoździwszy do krzyża. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 11,1–13
Chrystus uczy modlitwy
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na
modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów

do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak
i Jan nauczył swoich uczniów”. A On rzekł
do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze,
niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie
Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam
nasze grzechy, bo i my przebaczymy każdemu,
kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli
pokusie”. Dalej mówił do nich: „Ktoś z was,
mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: »Przyjacielu, użycz mi trzech
chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z
drogi, a nie mam co mu podać«. Lecz tamten
odpowie z wewnątrz: »Nie naprzykrzaj mi się!
Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze
mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie«.
Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z
tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z
powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile
potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a
będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto
prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców,
syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień?
Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie
dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym,
którzy Go proszą”. Oto słowo Pańskie.

Pn Jr 13,1-11 Pwt 32 Mt 13,31-35 /Wt
Jr 14,17-22 Ps 79 Mt 13,36-43 /Œr Jr
15,10.16-21 Ps 59 Mt 13,44-46 /Cz Hbr
13,1-2.14-16 Ps 34 J 11,19-27 /Pt Jr 26,19 Ps 69 Mt 13,54-58 /So Jr 26,11-16.24
Ps 69 Mt 14,1-12 /Ndz Koh 1,2;2,21-23
Ps 95 Kol 3,1-5.9-11 £k 12,13-21.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 25.07. – 17 niedziela zwykła
ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA
7:00 + Krzysztofa Majznera i jego rodzi-

ców: Władysława i Mariannę.
8:30 + Onufrego i Mariannę Pielaków.
10:00 + Lucjana, Stefanię, Romana i Wita
Ciechowskich, Zofię i Władysława Tenderendów.
11:30 + Krzysztofa Smolaka.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII.
+ Krzysztofa.
18:00 Dz.-bł. 25 r. ślubu Bożeny i Artura
Morgałów.
Poniedziałek 26.07. – Św. Joachima i
Anny, rodziców NMP
7:00 + Krzysztofa Kondeja.
8:30 + Annę Józefa Axentowiczów, Annę
Chyczewską.
18:00 + Annę Wolińską (im.).
Wtorek 27.07.
7:00 + Bonifacego Waśkiewicza (rocz.
śm.).
8:30
18:00 + Kazimierza Nojszewskiego (11 r.
śm.) i rodziców Nojszewskich.
Środa 28.07.
7:00
8:30
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Izabelę Grabowską (1 r. śm.).
Czwartek 29.07. – Św. Marty
7:00
8:30 + Zofię Wyszyńską (mies. po pog.).
18:00 + Tadeusza Soszyńskiego (8 r. śm.)
i jego rodziców: Władysławę i Juliana.
Piątek 30.07.
7:00
8:30 + Jana Kuczyńskiego (40 r. śm.) i cr.
Kuczyńskich.
18:00 Dz.-bł. w 2 r. ślubu Karoliny i Piotra Bogdalskich.
Sobota 31.07. - Św. Ignacego z Loyoli,
prezbitera

7:00 + Edwarda Wrzołę (28 r. śm.) i jego
rodziców Michała (34 r. śm.) i Józefę
Wojdów oraz ich rodziców.
8:30 + Aleksandra (14 r. śm.), Jerzego i
Zbigniewa Domańskich.
18:00 Dz.-bł. w 2 r. ślubu Andrzeja i Elżbiety z prośbą o bł. dla małżonków i syna
Wojtusia.
Niedziela 1.08. – 18 niedziela zwykła
7:00 + Bolesława Bieńkowskiego.
8:30 + Władysława Komara, Leszka,
Anastazję i Jana Komarów.
10:00 + Genowefę i Wacława Kowalskich, ich rodziców i rodzeństwo.
11:30 + Jadwigę (20 r. śm.), Mieczysława,
Ryszarda, Puchów, cr. Lipiciło.
13:00 Dz.-bł. w 25 r. ślubu Ewy i Wojciecha Karendysów z prośbą o potrzebne
łaski dla Jubilatów i cr.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII - Za
Parafian.
18:00 + Kazimierę i Aleksandra Barwickich, Czesławę Piłat.

Og³oszenia duszpasterskie 25.07.2010.
17 Niedziela zwyk³a

wJezus dał nam dzisiaj przykład modlitwy, a jednocześnie każda Msza Święta
jest jej szkołą. Niech dzisiejszy udział w
liturgii zaowocuje jeszcze większą troską
o codzienną modlitwę. Oby wyrywała
się ona z naszych serc szczególnie intensywnie podczas wędrówek wakacyjnych.
wZ racji wspomnienia świętego
Krzysztofa – patrona kierowców – modlimy się o bezpieczeństwo i roztropne
wykorzystywanie pojazdów. Niech ta
modlitwa nie ogranicza się do jednego
dnia w roku. Zawsze przed wyruszeniem
podróż módlmy się o jej bezpieczny przebieg. Niech nam nie zabraknie rozsądku

i wyobraźni na drodze.
wW niedzielę za tydzień ks. Grzegorz
Mioduchowski będzie zbierał ofiary na
tacę na budowę kościoła w Nadmie.
Kalendarz liturgiczny:
poniedziałek, 26 lipca – świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej
Marii Panny. Tego dnia pamiętajmy o
modlitwie w intencji naszych rodziców
i dziadków;
czwartek, 29 lipca – świętej Marty,
siostry Łazarza i Marii, przyjaciół Jezusa.
To w ich domu Jezus spędził ostatnie dni
przed swoją męką, pokazując w ten sposób, jak cenną wartością są więzy przyjaźni. My także starajmy się je budować
z ludźmi, których Bóg stawia na naszej
drodze;
sobota, 31 lipca – świętego Ignacego
z Loyoli, nawróconego rycerza, który
poświęcił swoje życie Bogu. Założył Towarzystwo Jezusowe. Jest uznawany za
wybitnego znawcę duszy ludzkiej.

Adoracja
Najświętszego Sakramentu
Poniedziałek 9:00 - 9:30
Piątek 17:00 - 18:00 /możliwość spowiedzi/

Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie
zaprasza dzieci w wieku szkolnym
do korzystania z półkolonii letnich

Świetlica

przy par. MB Częstochowskiej

od 29 VI do 30 VII
od poniedziałku do piątku
9:00 – 16:00

Rodzice Najświętszej Marii Panny
Ewangelie nie przekazały o rodzicach Maryi żadnej wiadomości. Milczenie Biblii dopełnia bogata
literatura apokryficzna.
Wiadomości z życia św. Anny pochodzą z II
wieku. Anna przyszła na świat w Betlejem, około
70 lat przed narodzeniem Chrystusa. Jej imię pochodzi z hebrajskiego i oznacza: łaskę. Anna wywodziła się z królewskiego rodu Dawida. Gdy miała
24 lata poślubiła Joachima, Galilejczyka z zamożnej
i znakomitej rodziny. Zamieszkali w Nazarecie. Małżonków łączyło wielkie uczucie, ale nie byli zupełnie
szczęśliwi, bowiem mimo dwudziestu lat wspólnego pożycia nie mieli potomstwa. Stare świadectwa
podają, że Joachim i Anna - będąc już w podeszłym
wieku - przybyli z Galilei do Jerozolimy, by tu zamieszkać.
Według opisu ks. Piotra Skargi pewnego dnia
Joachim pragnął jako pierwszy złożyć na ołtarzu w
czasie nabożeństwa przyniesioną przez siebie ofiarę. Miał takie prawo, bo jego ofiara była największa,
ale kapłan odprawiający nabożeństwo zawrócił go
i ponadto znieważył wytykając mu głośno sromotę bezpłodności. Poniżony Joachim nie wrócił już
w tym dniu do żony, ale udał się w góry do swej
trzody i tam żalił się Panu Bogu w modlitwie. Porzucona przez męża św. Anna wznosiła do Boga
gorące modły w ogrodzie pod drzewem figowym.
Ślubowała Bogu wówczas oddanie dziecka, gdyby
ją nim uszczęśliwił, na wyłączną Jemu służbę. Wtedy zjawił się anioł i oświadczył św. Annie, że urodzi
córkę i da jej na imię Maryja, i że będzie ona łaski
pełna. Podobne widzenie w tym samym czasie
miał św. Joachim i dlatego wrócił do opuszczonej
małżonki. Inny przekaz podaje, że Joachim gdy nie
mógł złożyć w ofierze kilku gołębi, zasnął z żalu i
zmęczenia. Wtedy przyśnił się mu anioł i oświadczył, że będzie miał córkę. W tym samym czasie
anioł przyśnił się także Annie i nakazał jej udać się
pod Złotą Bramę w Jerozolimie. Tam Anna spotkała
Joachima i ucałowali się z radości. Wtedy też - z
mocą Bożą - poczęła się Maryja.
Według jeszcze innego przekazu Joachim

- będąc już w podeszłym wieku - udał się na pustynię, by tam przez 40 dni pościć i modlić się o potomstwo. Anna „zaś błagała Boga w swoim domu o
zdjęcie z niej piętna niepłodności”. I tak, w 44 roku
życia, św. Anna powiła dziecię przecudnej urody.
Według panującego zwyczaju w piętnastym dniu
dano dziecku na imię Maryja, które tłumaczy się w
różny sposób, między innymi jako: pani, piękna lub
napawająca radością. W 80 dniu małżonkowie zanieśli niemowlę do świątyni, aby je poświęcić Bogu
i oddać przewidzianą prawem ofiarę.
Św. Joachim umarł bardzo wcześnie, gdy Maryja była jeszcze dzieckiem. Nie wiadomo natomiast,
kiedy umarła św. Anna. Apokryfy mówią, że gdy
Maryja została zaślubiona Józefowi, Anna odeszła
w cień - jej rola w historii została już spełniona.
Kult rodziców Najświętszej Maryi Panny rozwijał
się w Kościele w miarę rozwoju kultu Matki Bożej.
Już w IV/V wieku istniał w Jerozolimie kościółek
przy dawnej sadzawce Betsaida, w pobliżu dawnej
świątyni, wzniesiony ku czci świętych Joachima i
Anny. Istnieje on do dziś. Według podania tam miał
nawet znajdować się ich grób. Inne miejsce grobu
rodziców Maryi, na jakie wskazuje tradycja, to dolina rzeki Ezdrelon przy wejściu na górę Oliwną.
W ikonografii św. Anna ukazywana jest w scenach z apokryfów oraz obrazujących życie Maryi.
Ulubionym tematem jest św. Anna ucząca czytać
Maryję. Niektóre jej atrybuty to: palec na ustach,
księga i lilia. Św. Anna jest wzywana w modlitwie
o deszcz, poprawę pogody, o znalezienie rzeczy
zgubionych.
Natomiast św. Joachim ukazywany jest jako
starszy, brodaty mężczyzna w długiej sukni lub
płaszczu. Występuje w licznych cyklach mariologicznych oraz z życia św. Anny. Jego atrybutami
są: anioł, Dziecię Jezus w ramionach, dwa gołąbki
w dłoni na zamkniętej księdze lub w małym koszyku, jagnię u stóp, laska, kij pasterski, księga, zwój.
W Kościele, oboje św. Joachim i św. Anna patronują małżonkom, a ponadto należy pamiętać, iż
są oni naszymi duchowymi dziadkami.

Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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