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PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 15, 1b–2.3 i 4b.4c–5

REFREN: 
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie,
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, 
działa sprawiedliwie  
i mówi prawdę w swym sercu.

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi,
kto nie czyni bliźniemu nic złego
i nie ubliża swoim sąsiadom, 
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu.

Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, 
 kto nie daje swych pieniędzy na lichwę 

i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.  
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 18, 1–10a

  Większość kobiet, czytając dzisiejszą Ewangelię, może się utożsamiać 
bardziej ze skarconą przez Pana Jezusa Martą niż pochwaloną Marią. 
W końcu ciężka praca w domu i służba bliskim przez wykonywanie 
większości prac domowych to ich codzienność. Może pojawić się pewien 
żal do Pana Jezusa, że w ten sposób traktuje gospodynię domową.

  Jedna z zasad czytania Pisma św. mówi, że należy je traktować 
zawsze jako całość. Czytając je jako całość zobaczymy, że Pan Jezus na 
pewno nie potępia służby i poświęcenia. W innych miejscach Biblii 
znajdziemy wiele przykładów, gdzie Chrystus docenia służbę innym i sam 
daje jej przykład: chociażby liczne uzdrowienia i cuda, które czynił. Więcej, 
Pan Jezus sam się identyfikuje z tymi, którzy potrzebują naszej pomocy: 
„Wszystko co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście 
uczynili”. (Mt 25, 40)

ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

teraz objawiona Jego świętym, którym Bóg zech-
ciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajem-
nicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was – 
nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każ-
dego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą 
mądrością, aby każdego człowieka przedstawić 
jako doskonałego w Chrystusie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Łk 8, 15

Błogosławieni, którzy w sercu dobrym 
i szlachetnym zatrzymują słowo Boże 
i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

EWANGELIA 
Łk 10, 38–42

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna 
niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim 
domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która 
usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. 
Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. 
A stanąwszy przy Nim, rzekła: «Panie, czy Ci to 
obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą 
przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». 
A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz 
się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo 
tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, 
której nie będzie pozbawiona».

K O M E N T A R Z
Oto słowo Pańskie

Oto słowo Boże

Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami 
Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu 
w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, 
dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy 
ich, podążył od wejścia do namiotu na ich 
spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: 
«O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie 
omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś 
raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie 
pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, 
abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, 
skoro przechodzicie koło sługi waszego». A oni mu 
rzekli: «Uczyń tak, jak powiedziałeś». Abraham 
poszedł więc śpiesznie do namiotu Sary i rzekł: 
«Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej 
mąki i zrób podpłomyki». Potem Abraham podążył 
do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je 
słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, 
wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, 
postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi 
pod drzewem. Zapytali go: «Gdzie jest twoja żona, 
Sara?» – Odpowiedział im: «W tym oto namiocie». 
Rzekł mu jeden z nich: «O tej porze za rok znów 
wrócę do ciebie, twoja zaś żona, Sara, będzie 
miała wtedy syna».

Oto słowo Boże

  Co nam chce powiedzieć Jezus w dzisiejszej Ewangelii? Chce nam 
powiedzieć tylko tyle, zwłaszcza gospodyniom domowym, żeby w naszym 
zapracowaniu i służbie nie zabrakło czasu na modlitwę. Tak często 
problem Marty powtarza się w dzisiejszych czasach. Modlitwa jest ciągle 
przekładana na później, ponieważ ciągle mamy coś do zrobienia. Coś 
dobrego i ważnego. A na koniec dnia dziwimy się, że zasypiamy na 
modlitwie albo, że po prostu nie starcza nam na nią sił. Niech napomnienie 
Jezusa wobec Marty dotrze do naszych serc i sprawi, że będziemy 
codziennie walczyć o czas poświęcony wyłącznie Chrystusowi.

DRUGIE CZYTANIE 
Kol 1, 24–28

Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej 
strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa 
w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest 
Kościół. Jego sługą stałem się z powodu zleco-
nego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam 
wypełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego. 
Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została 
Tajemni
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1.

W najbliższym czasie sakramentalny związek 
małżeński zawrą: 

W tym roku uroczystość patronalną naszej 
parafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny, 
Matki Najświętszej Maryi Panny – obchodzić 
będziemy w niedzielę 31 lipca. Zachęcamy 
wszystkie wspólnoty parafialne i służbę 
liturgiczną do licznego udziału we Mszy św. 
o godz. 13.00 i w procesji Eucharystycznej. 
Nowennę do św. Anny rozpoczniemy 
22 lipca. Zapraszamy wszystkich parafian do 
licznego udziału w nabożeństwie, aby w ten 
sposób lepiej przygotować się do uroczysto-
ści odpustowej.

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zacho-
dzących między narzeczonymi zobowiązany 
jest powiadomić kancelarię parafialną. 
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

2. Zachęcamy do zgłaszania się do wolonta-
riatu w czasie Dni w Diecezjach, podczas 
których będziemy gościć w naszej parafii 
grupę pielgrzymów z Brazylii. Wszystkie 
osoby, które będą w stanie wesprzeć 
naszych wolontariuszy w dniach 20–25 lipca 
br. proszone są o zgłaszanie się w Zakrystii. 
Nie jest wymagana pełna dyspozycyjność 
czasowa.

– zapowiedź II;

„(...) Odprawiłam adorację za nawrócenie 
zatwardziałych grzeszników, a szczególnie za 
tych, którzy stracili nadzieję w miłosierdzie 
Boże. Rozważałam, jak wiele Bóg wycierpiał 
i jak wielką nam okazał miłość, a my nie 
wierzymy, że Bóg nas tak miłuje. O Jezu, kto 
to zrozumie? Co za boleść dla naszego Zbawcy 
i czym nas przekona o swej miłości, jeżeli 
śmierć sama nas przekonać nie może? 
Zaprosiłam niebo całe, aby razem ze mną 
wynagradzało Panu za tę niewdzięczność 
niektórych dusz.” (Dzienniczek, 319)

6.

Paweł Paciorek, kawaler 
z parafii Najświętszego Zbawiciela 
w Warszawie
i
Katarzyna Weronika Strzelecka, panna 
z parafii tutejszej

– zapowiedź I;

Sławomir Olszak, kawaler 
z parafii Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
w Żabiance
i
Justyna Monika Melaniuk, panna 
z parafii tutejszej

od 10.07 do 14.08.2016 r.
Módlmy się o szczęśliwy powrót 

wszystkich podróżujących 
w okresie wakacji.

3.

5.

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

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

– w piątek, 22 lipca, wspomnienie 
św. Marii Magdaleny;

– w środę, 20 lipca, wspomnienie 
bł. Czesława, kapłana;

W ramach Dnia w Parafiach i Rodzinach, w 
niedzielę 24 lipca o godz. 13.00 odprawiona 
zostanie Msza św. z udziałem pielgrzymów 
i goszczących ich rodzin, a o godz. 18.00 
zapraszamy naszych gości na koncert w 
kościele o. Barnabitów przy ul. Sobieskiego, 
następnie o godz. 19.30 na piknik na 
Powsinku nad jeziorkiem.

4.

Sergiusz Zdzisław Lelakowski, kawaler 
z parafii tutejszej
i
Martyna Karolina Ziemniewicz, panna 
z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Warszawie

– w sobotę, 23 lipca, święto 
św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy.

W najbliższą środę 20 lipca br. ok. godz. 
13.30 dotrze do nas pierwsza grupa piel-
grzymów. W grupie tej będziemy gościć 
dwóch biskupów oraz siedmiu księży. Pełen 
program Dni w Diecezjach w Archidiecezji 
Warszawskiej jest wywieszony w gablotce 
przed Kościołem.

Paweł Wierzbicki, kawaler z parafii tutejszej 
i 
Anna Renata Rosłoniec, panna z parafii tutejszej

– zapowiedź I;

– zapowiedź I.

Teolog Ulf Ekman podczas oficjalnych 
rekolekcji „Dla nas i całego świata” 

przygotowujących do ŚDM powiedział:

– Eucharystia to Jezus Chrystus 
w swojej Boskości i człowieczeństwie, 

w swoim ciele i krwi, Jego Dusza 
i Boskość przychodzi do mnie, 
więc to jest centrum Kościoła. 

Dla mnie to jest coś niezwykłego, 
napełnia mnie radością i drżeniem, 
bo jeżeli to naprawdę jest Chrystus, 

to muszę zwrócić do Niego całą uwagę 
i całą miłość gdy przystępuję do 

Eucharystii.
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