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Istnieją „grzechy, które wołają o pomstę do nieba”. 

Wołają więc do nieba: krew AblaPOR. RDZ 4, 10, grzech SodomitówPOR. RDZ 18, 20, narzekanie uciemiężonego ludu w EgipciePOR. WJ 3, 7-10, skarga cudzoziemca, wdowy 

i sierotyPOR. WJ 22, 20-22, niesprawiedliwość względem najemnikaPOR. PWT 24, 14-15; JK 5, 4.… [KKK, 1867] 

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

Z KSIĘGI RODZAJURDZ 18, 20-32 
BÓG rzekł do Abrahama: 

«Głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo występki ich 

mieszkańców są bardzo ciężkie. 

Chcę więc zstąpić i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi 

oskarżenie, które do MNIE doszło, czy nie; dowiem się». 

Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej 

przed PANEM. 

Podszedłszy 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 przez wzgląd na 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 przez wzgląd na 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 

z 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 czterdziestu». 

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: 

„Niech mój PAN się nie gniewa, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby 

znalazło się tam dziesięciu?” 

Odpowiedział PAN: 

«Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu». 

PSALM RESPONSORYJNYPS 138 (137), 1B-2A. 2B-3. 6-7D. 7E-8 (R.: POR. 3A) 

REFREN: PAN mnie wysłuchał, kiedy GO wzywałem 

Będę CIĘ sławił, PANIE, z całego serca, 

bo usłyszałeś słowa ust moich. 

Będę śpiewał CI psalm wobec aniołów, 

pokłon CI oddam w TWOIM świętym przybytku. 

I będę sławił TWE imię za łaskę i wierność TWOJĄ, 

bo ponad wszystko wywyższyłeś TWE imię i obietnicę. 

Wysłuchałeś mnie, kiedy CIĘ wzywałem, 

pomnożyłeś moc mojej duszy. 

Zaprawdę, PAN jest wzniosły, 

patrzy łaskawie na pokornego, 

pyszałka zaś dostrzega z daleka. 

Gdy chodzę wśród utrapienia, TY podtrzymujesz me życie, 

wyciągasz SWOJĄ rękę przeciw gniewowi mych wrogów. 

Wybawia mnie TWOJA prawica. 

PAN za mnie wszystkiego dokona. 

PANIE, TWA łaska trwa na wieki, 

nie porzucaj dzieła rąk SWOICH. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSANKol 2, 12-14 
Bracia: 

Z CHRYSTUSEM pogrzebani jesteście w chrzcie, 

w którym też razem zostaliście wskrzeszeni 

przez wiarę w moc BOGA, który GO wskrzesił. 

I was, umarłych na skutek występków 

i „nieobrzezania” waszego grzesznego ciała, 

razem z NIM przywrócił do życia. 

Darował nam wszystkie występki, 

skreślił zapis dłużny, 

przygniatający nas nakazami. 

To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, 

usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. 

AKLAMACJAPOR. RZ 8, 15BC Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Otrzymaliście DUCHA przybrania za synów, 

w którym wołamy: 

„ABBA, OJCZE”. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZAŁk 11, 1-13 

JEZUS, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł 

jeden z uczniów do NIEGO: 

„PANIE, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów”. 

A ON rzekł do nich: 

«Kiedy będziecie się modlić, 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 przebaczamy każdemu, 

kto przeciw 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, pożycz mi trzy chleby, 

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 są ze mną w łóżku. 

Nie mogę wstać i dać tobie'. 

Powiadam 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 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». 
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ABRAHAM OBSERWUJĄCY PŁONĄCĄ SODOMĘ — TISSOT, Jakub Jacek Józef (1836, Nantes – 1902, Chenecey-Buillon) 

ok. 1896-1902, niebieski ołówek, Museum Żydowskie, Nowy Jork; źródło: commons.wikimedia.org 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-

cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
i JEJ SYNA (ongiś skradzione z naszego kościoła), można 
składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary i dary (na korony) serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Wojciech Rafał GUZIŃSKI, kawaler z parafii tutejszej, 

i Natalia SŁAWECKA, panna z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny w Górze Kalwarii 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Jan SZLĄZAK  13.VII.2022 l. 86 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

25.VII 
(poniedziałek) 

730 † Teresy i Stefana ZIEMSKICH 

1800 

† Andrzeja KWIETNIA, w rocznicę śmierci, 

Bolesława ZDUŃCZYKA, 

Arkadiusza BARANA 

26.VII 
(wtorek) 

730 według woli BOŻEJ, przez NIEPOKALANE SERCE MARYI 

1800 † Anny CZUŁBA, z racji imienin 

27.VII 
(środa) 

730 † Marianny PAWLAK 

1800 † Zofii i Adama GOSÓW 

28.VII 
(czwartek) 

730 

† Gabrieli i Stanisława PODGÓRSKICH, 

Zofii KUBIAK, Zygmunta ŁOPACIŃSKIEGO, 

Dariusza KOSZORKA 

1800 
† Stanisławy i Tadeusza ZAWIŚLAKÓW, 

zmarłych z rodzin ZAWIŚLAKÓW i DUSZÓW 

29.VII 
(piątek) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 † Anny DECZEWSKIEJ 

30.VII 
(sobota) 

730 † Alicji NOGAL 

1800 

† Adama WOJTUNIKA, w 1. rocznicę śmierci, 

Jadwigi STAROS, 

Franciszki, Antoniego i Ryszarda KORNASZEWSKICH, 

Jerzego LATOSZKA 

31.VII 
(niedziela) 

845 † Tadeusza, Ireny, Zbigniewa i Jerzego SMOLIŃSKICH 

1030 
† Lidii i Stefana WAWRZYŃCZAKÓW, 

Nadziei SZULŻYK 

1200 † Remigii PODGÓRSKIEJ 

1800 
† Janiny SZUSTKOWSKIEJ, w 1. rocznicę śmierci, 

Józefa SZUSTKOWSKIEGO 

TRZY WIERSZE Z PAMIĘCI 
I 

Nie mogę trafić na tytuł 

wspomnienia o Tobie 

ręką wyprutą z ciemności 

stąpam po śladach twarzy 

miękkie przyjazne profile 

zamarzły w twardy kontur 

krąży nad moją głową 

pustą jak czoło powietrza 

sylwetka człowieka z czarnego papieru 

II 

żyjąc – pomimo 

żyjąc – przeciw 

wyrzucam sobie grzech niepamięci 

uścisk zostawiliście jak zbyteczny sweter 

wzrok jak pytanie 

dłonie nasze nie przekażą kształtu waszych dłoni 

trwonimy je dotykając pospolitych rzeczy 

oczy odbiją pytanie 

spokojne jak lusterko 

nie spleśniałe oddechem 

co dzień odnawiam spojrzenie 

co dzień narasta mój dotyk 

łaskotany bliskością tylu rzeczy 

życie bulgoce jak krew 

cienie tają łagodnie 

nie dajmy zginąć poległym – 

pamięć przekaże chyba obłok – 

wytarty profil rzymskich monet 

III 

kobiety z naszej ulicy były 

zwykłe i dobre nosiły 

cierpliwie z placów 

jarzyn pożywne bukiety 

dzieci z naszej 

ulicy utrapienie kotów 

gołębie – 

szaro-łagodne 

w parku był pomnik Poety 

dzieci toczyły obręcz 

i kolorowy krzyk 

ptaki siadały na ręce 

czytały jego milczenie 

żony w letnie wieczory 

cierpliwie czekały na usta 

pachnące znajomym tytoniem 

kobiety nie mogły dzieciom 

odpowiedzieć: czy wróci 

gdy zachodziło miasto 

gasiły ogień rękami przytkniętymi do oczu 

dzieci z naszej ulicy 

śmierć miały bardzo ciężką 

gołębie spadały lekko 

jak zestrzelone powietrze 

teraz wargi Poety 

są pustym horyzontem 

ptaki dzieci i żony nie mogą mieszkać 

w żałobnych skorupach miasta 

w ostygłych puchach popiołów 

miasto stoi nad wodą 

gładką jak pamięć lustra 

odbija się w wodzie od dna 

i leci na gwiazdę wysoką 

gdzie pożar pachnie odległe 

jak karta Iliady 

HERBERT, Zbigniew Bolesław Ryszard (1924, Lwów – 1998, Warszawa) 

NIE LĘKAJCIE SIĘ SWEJ MŁODOŚCI! 
Nie lękajcie się! […] Droga, która prowadzi w przyszły wiek, zależy od Was. […] 

By móc budować historię — a to leży w Waszych możliwościach i jest 

Waszym obowiązkiem — musicie wyprowadzić ją z manowców, po których 

błądzi. Ażeby to uczynić, musicie być ludźmi, którzy głęboko zaufali 

człowiekowi i którzy głęboko zaufali wielkości ludzkiego powołania: 

powołania, które ma być wypełniane w duchu poszanowania prawdy, 

godności i nienaruszalności praw osoby ludzkiej. […] [Choć świat wokół 

może] wytworzyć poczucie, że życie nie ma wielkiego sensu […] 

Niektórzy z Was mogą odczuwać pokusę ucieczki od odpowiedzialności: 

ucieczki w złudny świat alkoholu i narkotyków, w przelotne związki nie 

prowadzące do małżeństwa i założenia rodziny, w obojętność, cynizm, 

a nawet gwałt. Strzeżcie się zasadzek świata, który dąży do wyzyskania 

lub wypaczenia Waszych zdecydowanych i usilnych poszukiwań szczęścia 

i sensu życia. Nie uchylajcie się […] od poszukiwania prawdziwych 

odpowiedzi na stające przed Wami pytania. […] Nie lękajcie się! 

JAN PAWEŁ II (1920, Wadowice – 2005, Watykan), fragm., orędzie na XVIII Światowy Dzień Pokoju, 1985 
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