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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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4.

Nieszpory zostaną odprawione o godzinie 
17.00. Po nich modlić się będziemy za 
zmarłych polecanych w wypominkach ro-
cznych.

Msza św. w intencji członków Bractwa Ado-
racyjnego, o nowe powołania do Bractwa 
oraz za kapłanów posługujących w naszej 
parafii zostanie odprawiona w najbliższy 
czwartek, 21 lipca o godz. 18.00. Serde-
cznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową w intencji 
rządzących naszą Ojczyzną, o dary Ducha 
Świętego potrzebne do mądrego i roztrop-
nego podejmowania decyzji. Modlitwę             
w kościele prowadzą poszczególne grupy 
parafialne od poniedziałku do czwartku          
o godz. 16.30., w piątek o godz. 12.30.,             
w sobotę o godz. 7.30., a w niedzielę           
o godz. 14.00.

W tym roku uroczystość patronalną naszej 
parafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny, 

−

−

−

Matki Najśw. Maryi Panny obchodzić 
będziemy w niedzielę 31 lipca. Zachę-
camy 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 le-
piej przygotować się do uroczystości 
odpustowej. 

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
w piątek, 22 lipca, święto św. Marii Mag-
daleny,
w sobotę, 23 lipca, Święto św. Brygidy, 
zakonnicy.
Wszystkim obchodzącym w tym tygo-
dniu imieniny, składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkiej pomy-
ślności w życiu osobistym i zawodo-wym.
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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

   Co oznacza, że Maria obrała najlepszą 
cząstkę? O co tak naprawdę chodzi? Nie 
możemy przecież totalnie deprecjonować 
postawy Marty. Przecież dom był pełen gości, 
którymi trzeba było się zająć. Ktoś mógłby 
zapytać: Dlaczego tak została wyróżniona 
bierna postawa Marii, w sytuacji wymagającej 
aktywności i pełnego zaangażowania? 

   W postawie Marii i Marty nie odnajdziemy 
trafnej odpowiedzi, jeżeli nie uwzględnimy 
czasu i miejsca tego zdarzenia. Jezus jest    
w drodze do Jerozolimy, gdzie wkrótce zosta-
nie ukrzyżowany. Jest więc czas działania i 
czas refleksji. 

  Najważniejsze jest to, by nic nie prze-
szkodziło nam w trwaniu przy Jezusie. 

Ks. dr Waldemar R. Macko

-
-
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PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 18, 1-10a

Czytanie z Księgi Rodzaju: 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 spot-
kanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: 
«O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, 
racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę tro-
chę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, 
a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś 
pójdę wziąć nieco chleba, abyście się po-
krzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro prze-
chodzicie koło sługi waszego». A oni mu rze-
kli: «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 tłu-
ste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szyb-
ko 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 żo-
na, 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

PSALM RESPONSORYJNY 
Psalm 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5

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.

DRUGIE CZYTANIE 
Kol 1, 24-28

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Kolosan: Bracia: Teraz raduję się w cierpie-
niach za was i ze swej strony dopełniam nie-
dostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla 
dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego 
sługą stałem się z powodu zleconego mi 
wobec was Bożego włodarstwa: mam wy-
pełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego. 
Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, 
została teraz objawiona Jego świętym, któ-
rym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest boga-
ctwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest 
nią Chrystus pośród was – nadzieja chwały. 
Jego to głosimy, upominając każdego czło-
wieka i ucząc każdego człowieka z całą mą-
drością, aby każdego człowieka przedstawić 
jako doskonałego w Chrystusie.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA
Łk 8, 15

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

EWANGELIA 
Łk 10, 38-42

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
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 roz-
maitych posług. A stanąwszy przy Nim, rze-
kła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja sio-
stra zostawiła mnie samą przy usługiwa-niu? 
Powiedz jej, żeby mi pomogła». A Pan jej od-
powiedział: «Marto, Marto, martwisz się i nie-
pokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko 
jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, któ-
rej nie będzie pozbawiona».    

Oto słowo Pańskie
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radości.

   Miesiąc lipiec zawsze był w tradycji Kościoła poświęcony czci Krwi Chrystusa, co podkreślali również w swoich różnych przemówieniach i 
kazaniach ostatni papieże, m.in. św. Jan XXIII, św. Jan Paweł II, Benedykt XVI. Natomiast dzień 1 lipca był uroczystością liturgiczną dla 
całego Kościoła, aż do reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II, który połączył tę uroczystość z uroczystością Bożego Ciała i dlatego od 
tej pory obchodzimy uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej.

Z medalikiem św. Benedykta w życie.

Medalik stał się ogólnie znany w XI wieku 
dzięki cudownemu uzdrowieniu młodego czło-
wieka ukąszonego przez węża. Gdy żadne 
leki nie skutkowały i chory był już w agonii, we 
śnie ujrzał starca. Rozpoznał w nim św. Bene-
dykta, który dotknął jego rany trzymanym          
w ręce krzyżem i choroba ustąpiła. Wkrótce 
człowiek ten został mnichem, a niedługo po-
tem wstąpił na tron papieski jako Leon IX 
(późniejszy święty) i gorliwie krzewił kult św. 
Benedykta.

W XII wieku w Bawarii odbywał się proces 
kobiet zajmujących się czarami. Oznajmiły 
one, że nie mogły szkodzić klasztorowi, gdyż 
na jego murach mnisi umieścili medal św. Be-
nedykta. W wyniku tego procesu wzrósł kult 
medalika, na którym przedstawiony jest na 
awersie św. Benedykt z krzyżem w ręce. Wo-
kół postaci świętego widnieje prośba o jego 
wstawiennictwo przy śmierci: „Niech jego obe-
cność broni nas w chwili śmierci”. Na rewersie 
widnieje szereg liter, z których każda jest po-
czątkiem wyrazu łacińskiego. Medalik łączy 
więc w sobie kult krzyża Zbawiciela i św. Be-
nedykta. Krzyż, który jest znakiem miłości, 
zwycięża śmierć i grzech – dokładnie to, co 
niszczy nas na co dzień. Z prawej strony świę-
tego widzimy pęknięty kielich, z którego wypeł-
za wąż, z lewej stoi kruk. Oba te symbole na-
wiązują do wydarzeń z życia św. Benedykta.

To ostatnie przyczyniało się przecież zarówno 
do oświecenia, jak i – nade wszystko – do 
eliminacji głodu.

Nie dziwi więc, że poprzednik papieża Fran-
ciszka przybrał imię Benedykta. Można i trze-
ba to odczytać w kontekście jego batalii o przy-
wrócenie Europie jej duchowego wymiaru. Już 
podczas swojej pierwszej audiencji generalnej 
Ojciec Święty przypomniał, że św. Benedykt 
„jest zasadniczym punktem odniesienia dla je-
dności Europy i z mocą przypomina o niezby-
walnych chrześcijańskich korzeniach kultury i 
cywilizacji”.

Ks. Marek Łuczak
Niedziela Ogólnopolska 27/2014, str. 24

Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/112970/nd/

na krzyż i cierpienie, na trudności i codzienne 
pokusy. Medalik św. Benedykta to nie tyle wi-
zerunek świętego, ile drogowskaz, który pro-
wadzi drogą pokoju przez codzienne zawiro-
wania życia. Moc znaku Krzyża świętego jest 
tak wielka i straszna dla szatana, że stanowi on 
tarczę, poza którą możemy się czuć bezpieczni. 
Aprobata Kościoła, wydana w Rzymie w roku 
1857, jest dowodem na to, że używając tego 
medalika i modląc się przez wstawiennictwo 
św. Benedykta, można uprosić u Pana Boga 
wiele łask.
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Polecenie się opiece
św. Benedykta

Z osobą św. Benedykta kojarzy się nierozłącznie medalik, zwany medalikiem św. Benedykta, 
który w obecnych czasach nabywa niejako nowej popularności, zapewne dlatego, że obserwuje-
my odchodzenie Europy od jej pierwotnych wartości chrześcijańskich. Warto więc przypomnieć 
sobie dzieje i znaczenie tego medalika, którego symbolika jest obecnie wyjątkowo aktualna i dla 
wielu stanowi nieocenioną pomoc w praktykowaniu życia pobożnego.

Lipiec miesiącem ku czci Krwi Chrystusa 

   Nabożeństwo lipcowe 

   Duchowa Rodzina Krwi Chrystusa, do któ-
rej należy kilka zgromadzeń zakonnych 
(m.in. Misjonarze Krwi Chrystusa, Adoratorki 
Krwi Chrystusa, Misjonarki Krwi Chrystusa) 
oraz wiele świeckich wspólnot (m.in. Wspól-
nota Krwi Chrystusa, Stowarzyszenie Krwi 
Chrystusa), ma ten przywilej, że każdego 
roku dnia 1 lipca obchodzi uroczystość od-
pustową Przenajdroższej Krwi Chrystusa. 
Stąd poprzez te zgromadzenia zakonne 
oraz wiele grup świeckich jest również dzi-
siaj rozpowszechniane to nabożeństwo do 
przenajdroższej Krwi Chrystusa, szczególnie 
w miesiącu lipcu, w którym odmawia się li-
tanię do Krwi Chrystusa, nazywaną „nabo-
żeństwem lipcowym” (analogicznie do nabo-
żeństwa majowego i czerwcowego).

 Otwarł drzwi do wiary

Rozważania 5. Jezus przelewa Krew podczas biczowa-
nia.
6. Jezus przelewa Krew podczas ukorono-
wania cierniem.
7. Jezus przelewa Krew na drodze krzyżo-
wej.
8. Jezus przelewa Krew podczas ukrzyżo-
wania.
9. Jezus przelewa Krew podczas przebicia 
boku włócznią.
10. Krew Chrystusa - moc wierzącego.
11. Krew Chrystusa a chrzest..
12. Krew Chrystusa a bierzmowanie.
13. Krew Chrystusa a Eucharystia.
14. „Kto pije Moją Krew, ma życie wieczne”.

Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/82281/
KrwiodawstwoZycia---codzienne-rozwazania

  W nabożeństwach do Krwi Chrystusa 
można wykorzystać rozważania ks. Tullio 
Veglianti CPPS (Misjonarza Krwi Chrystusa 
z Prowincji Włoskiej) z książki pt. "Krew 
Chrystusa – codzienne rozważania na li-
piec", wydanej przez wydawnictwo Misjona-
rzy Krwi Chrystusa POMOC. Rozważania 
są codziennie publikowane przez portal 
internetowy www.niedziela.pl.
Tematy:
1. Zbawienie we Krwi Chrystusa.
2. Nowe Przymierze we Krwi Chrystusa.
3. Jezus przelewa Krew podczas obrzeza-

nia.
4. Jezus przelewa Krew w Ogrodzie Oliw-

nym.

Święty, który uprawiał Europę.
  Żył 67 lat. Należy do świętych o ogromnej popularności. Został ogłoszony patronem Europy, ponieważ dobrze przysłużył się nie tylko 
chrześcijaństwu, ale też szeroko rozumianej kulturze.

   Świat chrześcijański po śmierci Jana Pawła 
II z pewnym napięciem oczekiwał decyzji no-
wego Papieża odnośnie do wyboru swego 
imienia. Niektórzy spodziewali się, że kard. 
Joseph Ratzinger, podobnie jak jego poprze-
dnik, nawiąże do tradycji św. Jna i św. Pa-
wła. Okazało się, że nowy Namiestnik Chry-
stusowy nawiązał do odleglejszej tradycji, 
która – wbrew pozorom – okazała się szale-
nie bliska Europie.

go, który żył w czasach bliskich Benedyktowi. 
Niestety, dialogi autorstwa tego papieża nie 
miały być biografią Benedykta, a skupiały się 
jedynie na niektórych wątkach z jego życia, 
nie mogą więc być podstawowym źródłem 
odpowiedzi na pytania o jego historię. Z czy-
tania brewiarzowego dowiadujemy się za-
tem, że pewne jest, iż ojciec Benedykta był 
właścicielem ziemskiej posiadłości w Nursji. 
Benedykt urodził się ok. roku 480 wraz ze 
swoją bliźniaczą siostrą, św. Scholastyką. 
Pierwsze nauki pobierał w rodzinnym miaste-
czku. Na studia udał się do Rzymu. Nie pozo-
stał tam jednak długo. Opuścił Wieczne Mia-
sto, gdyż chciał oddać się Panu Bogu na wy-
łączną służbę jako asceta. Udał się ok. 60 km 
na wschód w kierunku Tivoli i osiadł w przy-
siółku Enfide (dzisiaj Affile) przy kościele 
Świętych Piotra i Pawła u stóp wzgórz Prene-
stini. Z niewiadomych bliżej przyczyn opuścił 
jednak również to miejsce i przeniósł się do 
Subiaco, gdzie znalazł nie tylko ciszę, ale 
również dogodną grotę, gdzie mógł zamie-
szkać i oddać się wyłącznie kontemplacji.        
Z rąk jakiegoś mnicha przyjął też habit. Wy-
brana przez niego grota zapewniała mu zu-
pełny spokój. Przebywał tam przez trzy lata. 
Miejscowi górale, wypasający kozy, zaopatry-
wali go w konieczną żywność. 
   Najbardziej znany jest ze swojej reguły, któ-
rą pozostawił wielu rodzinom zakonnym. 
Późniejsza historia Europy pokazała, ile do-
bra rozsiali po Europie kolejni mnisi, którzy 
uczyli napotkaną ludność nie tylko dogmatów 
wiary, ale też astronomii czy matematyki,      
a nawet – wydawać by się mogło – tak pro-
zaicznej czynności, jak uprawianie ziemi.

pieskiej misji. „Potrzebujemy – stwierdził – 
ludzi takich jak Benedykt z Nursji, który           
w czasach degradacji i upadku zagłębił się     
w skrajnej samotności i potrafił – po wielu du-
chowych oczyszczeniach, jakie musiał prze-
żyć, aby wspiąć się ku światłości – powrócić i 
założyć Monte Cassino, miasto na górze, 
które po wielu zniszczeniach zjednoczyło si-
ły, z których powstał nowy świat”. Przemó-
wienie kard. Ratzingera może być przez nas 
traktowane niejako proroczo, bo z pewnością 
wytyczyło szlak jego późniejszego pontyfika-
tu. Kardynał mówił dalej o św. Benedykcie: 
„W tej historycznej chwili przede wszystkim 
potrzebujemy ludzi, którzy za pomocą oświe-
conej i przeżywanej wiary uczyniliby Boga 
wiarygodnym w tym świecie. Negatywne 
świadectwo chrześcijan, którzy mówili o Bo-
gu, a żyli przeciwko Niemu, przysłoniło Jego 
obraz i otworzyło drzwi do niewiary”. Bene-
dykt XVI miał się zatem w szczególny spo-
sób poświęcić otwieraniu drzwi do wiary. 
Przewodnikiem zaś był jego patron i patron 
Europy.

   Benedykt XVI nieraz doceniał Regułę św. 
Benedykta, powstałą na początku VI wieku,         
i podkreślał jej wartość. Można ją streścić         
w prostych słowach: „Módl się i pracuj, i 
nie bądź smutny”. Warto w tym kontekście 
przytoczyć także inne fragmenty dokumentu 
autorstwa św. Benedykta, które stały się fun-
damentem kulturowym naszego kontynentu: 
„Niech młodsi starszych szanują”; „Nie 
zachowywać niczego dla siebie”; „Niech 
nic nigdy nie będzie ważniejsze od Chry-
stusa”. Te proste zdania, kiedy się je przeło-
ży na język życia społecznego, mogą się 
okazać siłą napędową europejskiej kultury. 
Tak było w czasach pochodzącego z Nursji 
mnicha, tak dzieje się i dzisiaj. Niespełna trzy 
tygodnie przed konklawe kard. Ratzinger wy-
głosił w Subiaco wykład pt. „Europa Benedy-
kta w kryzysie kultur”. I kto wie, czy wypowie-
dziane wówczas słowa nie towarzyszyły mu 
w szczególny sposób podczas pełnienia pa-

 Fundament kultury

   Kim zatem był święty, który zafascynował 
zarówno Jana Pawła II, jak i Benedykta 
XVI? Chociaż postać tego świętego zajmuje 
poczesne miejsce w historii Kościoła katolic-
kiego, mamy niewiele dokumentów na jego 
temat. Za podstawowe źródło może tu po-
służyć dzieło św. Grzegorza I Wielkiego, pa-
pieża, a przedtem mnicha benedyktyńskie-

Dzieje medalika
Awers i rewers medalika św. Benedykta

Archiwum autorki artykułu

Na drugiej stronie medalika pośrodku znaj-
duje się znak krzyża. Ponad nim widnieje naj-
ważniejszy przekaz i dewiza zakonu św. Be-
nedykta – słowo „pax”, czyli pokój. W czterech 
częściach wyznaczonych ramionami krzyża 
mamy litery CSPB, które stanowią skrót: 
„Krzyż św. Ojca Benedykta”. Na krzyżu, pio-
nowo znajdują się litery CSSML, co oznacza: 
„Krzyż święty niech będzie mi światłem”. Skrót 
na poziomej belce NDSMD mówi: „Diabeł 
niech nie będzie mi przewodnikiem”. Na ob-
rzeżu medalika znajduje się napis: VRSNSMV 
– SMQLIVB, co znaczy „Idź precz szatanie, 
nie kuś mnie do próżności. Złe jest to, co pod-
suwasz, sam pij swoją truciznę”. Już z same-
go opisu łatwo się domyślać, że zawiera on 
modlitwę o odpędzenie diabła, czyli ma moc 
egzorcyzmu. To właśnie liczne świadectwa      
o skuteczności modlitwy przypisanej do tego 
medalika i autorytet Kościoła sprawiły, że cie-
szy się on tak dużą popularnością.

Wszystkie myśli wypisane po obu stronach 
medalika przypominają, jak żyć, jak patrzeć 

Symbolika medalika 

Medalik św. Benedykta jest skuteczny w na-
stępujących przypadkach: niweczy zabobony i 
wpływy złego ducha, broni człowieka przed dia-
błem, nawraca grzeszników, chroni przed po-
kusami nieczystymi, niweczy siłę trucizny, od-
dala zarazę, przywraca zdrowie, a matkom za-
pewnia szczęśliwy poród, chroni przed pioruna-
mi i nawałnicami.

Używany jest zazwyczaj w formie małego 
medalika, przeznaczonego głównie do nosze-
nia na szyi, ale czasami też spotyka się więk-
sze medale i medaliony, umieszczane na ścia-
nach, bądź w różnych miejscach, jako przed-
miot kultu religijnego lub zawieszane na ścia-
nach czy drzwiach w razie epidemii i zaraźli-
wych chorób. Przy budowie domów, kościołów 
itp. jest zwyczaj wmurowywania medalika         
w fundamenty. Dla zabezpieczenia przeciw ro-
bactwu na polach, w ogrodach, sadach, meda-
lik zakopuje się w ziemi. W domostwach, gdzie 
jest studnia, umieszcza się poświęcony meda-
lik w studni. Taka woda używana z wiarą po-
maga ludziom i zwierzętom zachować zdrowie.

Dziś dzięki rozwojowi techniki medalik św. 
Benedykta stał się jeszcze łatwiej dostępny i 
przybiera rozmaite formy, stanowiąc także ele-
ment innych dewocjonaliów, np. krzyżyków, 
różańców. Siostry pasterki przy dużych różań-
cach zakonnych noszą krzyżyk św. Benedykta. 
Niemniej jednak medalik zawsze pozostaje i, 
co warto podkreślić, wciąż stanowi formę mo-
dlitwy ukierunkowaną na Jezusa Chrystusa i 
Jego Krzyż. Warto więc identyfikować się z ta-
kim symbolem i dzięki niemu pokazywać, jaki-
mi kierujemy się ideałami i zasadami. Oby Eu-
ropa powróciła do swego świętego Patrona i na 
nowo podjęła kierunek, jaki on jej wskazał.

Oprac. s. Gaudiosa Dobrska CSDP
Niedziela toruńska 28/2017, str. 4-5

Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/131862/nd/

Zastosowanie medalika

Najłaskawszy Ojcze Benedykcie, 
Nauczycielu i Przewodniku mnichów, 
nadziejo i pomocy wszystkich, którzy 
całym sercem zwracają się do Ciebie, 
polecam się pokornie Twojej opiece.   

Przez zasługi Twojego świętego życia 
strzeż mnie od wszystkiego, co zagraża 

mojej duszy i uproś mi łaskę szczerej 
pokuty, abym ze skruchą opłakiwał moje 
grzechy, którymi tak często zasmucałem 

mojego Pana, Jezusa Chrystusa, godnego 
wszelkiej miłości. Daj, abym mógł godnie 

czcić i chwalić Ciebie, sługę Boga, 
wzbogaconego łaskami i darami Ducha 
Świętego. Proszę, wstawiaj się za mną       

u Boga, aby mi darował moje winy, 
zachował mnie w dobrym i nie dopuścił, 
bym się od Niego oddalił, a po śmierci 
raczył mnie przyjąć do grona swoich 

wybranych w niebie, abym wraz z Tobą  
i wszystkimi świętymi mógł się Nim 

radować przez wszystkie wieki wieków. 
Amen.

Modlitwa z medalika 
św. Benedykta

Światłem niech będzie mi Krzyż Święty,
a nigdy wodzem smok przeklęty.
Idź precz, szatanie, duchu złości,
nigdy mnie nie kuś do marności.

Złe to, co proponujesz mi.
Sam swoją truciznę pij!

https://www.niedziela.pl/artykul/112970/nd/
https://www.niedziela.pl/artykul/82281/
http://www.niedziela.pl
https://www.niedziela.pl/artykul/131862/nd/
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radości.

   Miesiąc lipiec zawsze był w tradycji Kościoła poświęcony czci Krwi Chrystusa, co podkreślali również w swoich różnych przemówieniach i 
kazaniach ostatni papieże, m.in. św. Jan XXIII, św. Jan Paweł II, Benedykt XVI. Natomiast dzień 1 lipca był uroczystością liturgiczną dla 
całego Kościoła, aż do reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II, który połączył tę uroczystość z uroczystością Bożego Ciała i dlatego od 
tej pory obchodzimy uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej.

Z medalikiem św. Benedykta w życie.

   Medalik stał się ogólnie znany w XI wieku 
dzięki cudownemu uzdrowieniu młodego czło-
wieka ukąszonego przez węża. Gdy żadne 
leki nie skutkowały i chory był już w agonii, we 
śnie ujrzał starca. Rozpoznał w nim św. Bene-
dykta, który dotknął jego rany trzymanym          
w ręce krzyżem i choroba ustąpiła. Wkrótce 
człowiek ten został mnichem, a niedługo po-
tem wstąpił na tron papieski jako Leon IX 
(późniejszy święty) i gorliwie krzewił kult św. 
Benedykta.

   W XII wieku w Bawarii odbywał się proces 
kobiet zajmujących się czarami. Oznajmiły 
one, że nie mogły szkodzić klasztorowi, gdyż 
na jego murach mnisi umieścili medal św. Be-
nedykta. W wyniku tego procesu wzrósł kult 
medalika, na którym przedstawiony jest na 
awersie św. Benedykt z krzyżem w ręce. Wo-
kół postaci świętego widnieje prośba o jego 
wstawiennictwo przy śmierci: „Niech jego obe-
cność broni nas w chwili śmierci”. Na rewersie 
widnieje szereg liter, z których każda jest po-
czątkiem wyrazu łacińskiego. Medalik łączy 
więc w sobie kult krzyża Zbawiciela i św. Be-
nedykta. Krzyż, który jest znakiem miłości, 
zwycięża śmierć i grzech – dokładnie to, co 
niszczy nas na co dzień. Z prawej strony świę-
tego widzimy pęknięty kielich, z którego wypeł-
za wąż, z lewej stoi kruk. Oba te symbole na-
wiązują do wydarzeń z życia św. Benedykta.

To ostatnie przyczyniało się przecież zarówno 
do oświecenia, jak i – nade wszystko – do 
eliminacji głodu.
   Nie dziwi więc, że poprzednik papieża Fran-
ciszka przybrał imię Benedykta. Można i trze-
ba to odczytać w kontekście jego batalii o przy-
wrócenie Europie jej duchowego wymiaru. Już 
podczas swojej pierwszej audiencji generalnej 
Ojciec Święty przypomniał, że św. Benedykt 
„jest zasadniczym punktem odniesienia dla je-
dności Europy i z mocą przypomina o niezby-
walnych chrześcijańskich korzeniach kultury i 
cywilizacji”.

Ks. Marek Łuczak
Niedziela Ogólnopolska 27/2014, str. 24

Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/112970/nd/

na krzyż i cierpienie, na trudności i codzienne 
pokusy. Medalik św. Benedykta to nie tyle wi-
zerunek świętego, ile drogowskaz, który pro-
wadzi drogą pokoju przez codzienne zawiro-
wania życia. Moc znaku Krzyża świętego jest 
tak wielka i straszna dla szatana, że stanowi on 
tarczę, poza którą możemy się czuć bezpieczni. 
Aprobata Kościoła, wydana w Rzymie w roku 
1857, jest dowodem na to, że używając tego 
medalika i modląc się przez wstawiennictwo 
św. Benedykta, można uprosić u Pana Boga 
wiele łask.
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Polecenie się opiece 
św. Benedykta

Z osobą św. Benedykta kojarzy się nierozłącznie medalik, zwany medalikiem św. Benedykta, 
który w obecnych czasach nabywa niejako nowej popularności, zapewne dlatego, że obserwuje-
my odchodzenie Europy od jej pierwotnych wartości chrześcijańskich. Warto więc przypomnieć 
sobie dzieje i znaczenie tego medalika, którego symbolika jest obecnie wyjątkowo aktualna i dla 
wielu stanowi nieocenioną pomoc w praktykowaniu życia pobożnego.

Lipiec miesiącem ku czci Krwi Chrystusa 

   Nabożeństwo lipcowe 

   Duchowa Rodzina Krwi Chrystusa, do któ-
rej należy kilka zgromadzeń zakonnych 
(m.in. Misjonarze Krwi Chrystusa, Adoratorki 
Krwi Chrystusa, Misjonarki Krwi Chrystusa) 
oraz wiele świeckich wspólnot (m.in. Wspól-
nota Krwi Chrystusa, Stowarzyszenie Krwi 
Chrystusa), ma ten przywilej, że każdego 
roku dnia 1 lipca obchodzi uroczystość od-
pustową Przenajdroższej Krwi Chrystusa. 
Stąd poprzez te zgromadzenia zakonne 
oraz wiele grup świeckich jest również dzi-
siaj rozpowszechniane to nabożeństwo do 
przenajdroższej Krwi Chrystusa, szczególnie 
w miesiącu lipcu, w którym odmawia się li-
tanię do Krwi Chrystusa, nazywaną „nabo-
żeństwem lipcowym” (analogicznie do nabo-
żeństwa majowego i czerwcowego).

 Otwarł drzwi do wiary

Rozważania 5. Jezus przelewa Krew podczas biczowa-
nia.
6. Jezus przelewa Krew podczas ukorono-
wania cierniem.
7.  Jezus przelewa Krew na drodze krzyżo-
wej.
8.  Jezus przelewa Krew podczas ukrzyżo-
wania.
9.  Jezus przelewa Krew podczas przebicia 
boku włócznią.
10. Krew Chrystusa - moc wierzącego.
11. Krew Chrystusa a chrzest..
12. Krew Chrystusa a bierzmowanie.
13. Krew Chrystusa a Eucharystia.
14.Krew Chrystusa a 

Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/82281/
KrwiodawstwoZycia---codzienne-rozwazania

  W nabożeństwach do Krwi Chrystusa 
można wykorzystać rozważania ks. Tullio 
Veglianti CPPS (Misjonarza Krwi Chrystusa 
z Prowincji Włoskiej) z książki pt. "Krew 
Chrystusa – codzienne rozważania na li-
piec", wydanej przez wydawnictwo Misjona-
rzy Krwi Chrystusa POMOC. Rozważania 
są codziennie publikowane przez portal 
internetowy www.niedziela.pl.
Tematy:
1. Zbawienie we Krwi Chrystusa.
2. Nowe Przymierze we Krwi Chrystusa.
3. Jezus przelewa Krew podczas obrzeza-

nia.
4. Jezus przelewa Krew w Ogrodzie Oliw-

nym.

Święty, który uprawiał Europę.
  Żył 67 lat. Należy do świętych o ogromnej popularności. Został ogłoszony patronem Europy, ponieważ dobrze przysłużył się nie tylko 
chrześcijaństwu, ale też szeroko rozumianej kulturze.

   Świat chrześcijański po śmierci Jana Pawła 
II z pewnym napięciem oczekiwał decyzji no-
wego Papieża odnośnie do wyboru swego 
imienia. Niektórzy spodziewali się, że kard. 
Joseph Ratzinger, podobnie jak jego poprze-
dnik, nawiąże do tradycji św. Jna i św. Pa-
wła. Okazało się, że nowy Namiestnik Chry-
stusowy nawiązał do odleglejszej tradycji, 
która – wbrew pozorom – okazała się szale-
nie bliska Europie.

go, który żył w czasach bliskich Benedyktowi. 
Niestety, dialogi autorstwa tego papieża nie 
miały być biografią Benedykta, a skupiały się 
jedynie na niektórych wątkach z jego życia, 
nie mogą więc być podstawowym źródłem 
odpowiedzi na pytania o jego historię. Z czy-
tania brewiarzowego dowiadujemy się za-
tem, że pewne jest, iż ojciec Benedykta był 
właścicielem ziemskiej posiadłości w Nursji. 
Benedykt urodził się ok. roku 480 wraz ze 
swoją bliźniaczą siostrą, św. Scholastyką. 
Pierwsze nauki pobierał w rodzinnym miaste-
czku. Na studia udał się do Rzymu. Nie pozo-
stał tam jednak długo. Opuścił Wieczne Mia-
sto, gdyż chciał oddać się Panu Bogu na wy-
łączną służbę jako asceta. Udał się ok. 60 km 
na wschód w kierunku Tivoli i osiadł w przy-
siółku Enfide (dzisiaj Affile) przy kościele 
Świętych Piotra i Pawła u stóp wzgórz Prene-
stini. Z niewiadomych bliżej przyczyn opuścił 
jednak również to miejsce i przeniósł się do 
Subiaco, gdzie znalazł nie tylko ciszę, ale 
również dogodną grotę, gdzie mógł zamie-
szkać i oddać się wyłącznie kontemplacji.        
Z rąk jakiegoś mnicha przyjął też habit. Wy-
brana przez niego grota zapewniała mu zu-
pełny spokój. Przebywał tam przez trzy lata. 
Miejscowi górale, wypasający kozy, zaopatry-
wali go w konieczną żywność. 
   Najbardziej znany jest ze swojej reguły, któ-
rą pozostawił wielu rodzinom zakonnym. 
Późniejsza historia Europy pokazała, ile do-
bra rozsiali po Europie kolejni mnisi, którzy 
uczyli napotkaną ludność nie tylko dogmatów 
wiary, ale też astronomii czy matematyki,      
a nawet – wydawać by się mogło – tak pro-
zaicznej czynności, jak uprawianie ziemi.

pieskiej misji. „Potrzebujemy – stwierdził – 
ludzi takich jak Benedykt z Nursji, który           
w czasach degradacji i upadku zagłębił się     
w skrajnej samotności i potrafił – po wielu du-
chowych oczyszczeniach, jakie musiał prze-
żyć, aby wspiąć się ku światłości – powrócić i 
założyć Monte Cassino, miasto na górze, 
które po wielu zniszczeniach zjednoczyło si-
ły, z których powstał nowy świat”. Przemó-
wienie kard. Ratzingera może być przez nas 
traktowane niejako proroczo, bo z pewnością 
wytyczyło szlak jego późniejszego pontyfika-
tu. Kardynał mówił dalej o św. Benedykcie: 
„W tej historycznej chwili przede wszystkim 
potrzebujemy ludzi, którzy za pomocą oświe-
conej i przeżywanej wiary uczyniliby Boga 
wiarygodnym w tym świecie. Negatywne 
świadectwo chrześcijan, którzy mówili o Bo-
gu, a żyli przeciwko Niemu, przysłoniło Jego 
obraz i otworzyło drzwi do niewiary”. Bene-
dykt XVI miał się zatem w szczególny spo-
sób poświęcić otwieraniu drzwi do wiary. 
Przewodnikiem zaś był jego patron i patron 
Europy.

   Benedykt XVI nieraz doceniał Regułę św. 
Benedykta, powstałą na początku VI wieku,         
i podkreślał jej wartość. Można ją streścić         
w prostych słowach: „Módl się i pracuj, i 
nie bądź smutny”. Warto w tym kontekście 
przytoczyć także inne fragmenty dokumentu 
autorstwa św. Benedykta, które stały się fun-
damentem kulturowym naszego kontynentu: 
„Niech młodsi starszych szanują”; „Nie 
zachowywać niczego dla siebie”; „Niech 
nic nigdy nie będzie ważniejsze od Chry-
stusa”. Te proste zdania, kiedy się je przeło-
ży na język życia społecznego, mogą się 
okazać siłą napędową europejskiej kultury. 
Tak było w czasach pochodzącego z Nursji 
mnicha, tak dzieje się i dzisiaj. Niespełna trzy 
tygodnie przed konklawe kard. Ratzinger wy-
głosił w Subiaco wykład pt. „Europa Benedy-
kta w kryzysie kultur”. I kto wie, czy wypowie-
dziane wówczas słowa nie towarzyszyły mu 
w szczególny sposób podczas pełnienia pa-

 Fundament kultury

   Kim zatem był święty, który zafascynował 
zarówno Jana Pawła II, jak i Benedykta 
XVI? Chociaż postać tego świętego zajmuje 
poczesne miejsce w historii Kościoła katolic-
kiego, mamy niewiele dokumentów na jego 
temat. Za podstawowe źródło może tu po-
służyć dzieło św. Grzegorza I Wielkiego, pa-
pieża, a przedtem mnicha benedyktyńskie-

Dzieje medalika
 Awers i rewers medalika św. Benedykta

Archiwum autorki artykułu

   Na drugiej stronie medalika pośrodku znaj-
duje się znak krzyża. Ponad nim widnieje naj-
ważniejszy przekaz i dewiza zakonu św. Be-
nedykta – słowo „pax”, czyli pokój. W czterech 
częściach wyznaczonych ramionami krzyża 
mamy litery CSPB, które stanowią skrót: 
„Krzyż św. Ojca Benedykta”. Na krzyżu, pio-
nowo znajdują się litery CSSML, co oznacza: 
„Krzyż święty niech będzie mi światłem”. Skrót 
na poziomej belce NDSMD mówi: „Diabeł 
niech nie będzie mi przewodnikiem”. Na ob-
rzeżu medalika znajduje się napis: VRSNSMV 
– SMQLIVB, co znaczy „Idź precz szatanie, 
nie kuś mnie do próżności. Złe jest to, co pod-
suwasz, sam pij swoją truciznę”. Już z same-
go opisu łatwo się domyślać, że zawiera on 
modlitwę o odpędzenie diabła, czyli ma moc 
egzorcyzmu. To właśnie liczne świadectwa      
o skuteczności modlitwy przypisanej do tego 
medalika i autorytet Kościoła sprawiły, że cie-
szy się on tak dużą popularnością.

   Wszystkie myśli wypisane po obu stronach 
medalika przypominają,  jak  żyć,  jak  patrzeć 

Symbolika medalika 

   Medalik św. Benedykta jest skuteczny w na-
stępujących przypadkach: niweczy zabobony i 
wpływy złego ducha, broni człowieka przed dia-
błem, nawraca grzeszników, chroni przed po-
kusami nieczystymi, niweczy siłę trucizny, od-
dala zarazę, przywraca zdrowie, a matkom za-
pewnia szczęśliwy poród, chroni przed pioruna-
mi i nawałnicami.

   Używany jest zazwyczaj w formie małego 
medalika, przeznaczonego głównie do nosze-
nia na szyi, ale czasami też spotyka się więk-
sze medale i medaliony, umieszczane na ścia-
nach, bądź w różnych miejscach, jako przed-
miot kultu religijnego lub zawieszane na ścia-
nach czy drzwiach w razie epidemii i zaraźli-
wych chorób. Przy budowie domów, kościołów 
itp. jest zwyczaj wmurowywania medalika         
w fundamenty. Dla zabezpieczenia przeciw ro-
bactwu na polach, w ogrodach, sadach, meda-
lik zakopuje się w ziemi. W domostwach, gdzie 
jest studnia, umieszcza się poświęcony meda-
lik w studni. Taka woda używana z wiarą po-
maga ludziom i zwierzętom zachować zdrowie.

   Dziś dzięki rozwojowi techniki medalik św. 
Benedykta stał się jeszcze łatwiej dostępny i 
przybiera rozmaite formy, stanowiąc także ele-
ment innych dewocjonaliów, np. krzyżyków, 
różańców. Siostry pasterki przy dużych różań-
cach zakonnych noszą krzyżyk św. Benedykta. 
Niemniej jednak medalik zawsze pozostaje i, 
co warto podkreślić, wciąż stanowi formę mo-
dlitwy ukierunkowaną na Jezusa Chrystusa i 
Jego Krzyż. Warto więc identyfikować się z ta-
kim symbolem i dzięki niemu pokazywać, jaki-
mi kierujemy się ideałami i zasadami. Oby Eu-
ropa powróciła do swego świętego Patrona i na 
nowo podjęła kierunek, jaki on jej wskazał.

 Oprac. s. Gaudiosa Dobrska CSDP
Niedziela toruńska 28/2017, str. 4-5

Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/131862/nd/

Zastosowanie medalika

Najłaskawszy Ojcze Benedykcie, 
Nauczycielu i Przewodniku mnichów, 
nadziejo i pomocy wszystkich, którzy 
całym sercem zwracają się do Ciebie, 
polecam się pokornie Twojej opiece.   

Przez zasługi Twojego świętego życia 
strzeż mnie od wszystkiego, co zagraża 

mojej duszy i uproś mi łaskę szczerej 
pokuty, abym ze skruchą opłakiwał moje 
grzechy, którymi tak często zasmucałem 

mojego Pana, Jezusa Chrystusa, godnego 
wszelkiej miłości. Daj, abym mógł godnie 

czcić i chwalić Ciebie, sługę Boga, 
wzbogaconego łaskami i darami Ducha 
Świętego. Proszę, wstawiaj się za mną       

u Boga, aby mi darował moje winy, 
zachował mnie w dobrym i nie dopuścił, 
bym się od Niego oddalił, a po śmierci 
raczył mnie przyjąć do grona swoich 

wybranych w niebie, abym wraz z Tobą         
i wszystkimi świętymi mógł się Nim 

radować przez wszystkie wieki wieków. 
Amen.

Modlitwa z medalika 
św. Benedykta

Światłem niech będzie mi Krzyż Święty,
a nigdy wodzem smok przeklęty.
Idź precz, szatanie, duchu złości,
nigdy mnie nie kuś do marności.

Złe to, co proponujesz mi.
Sam swoją truciznę pij!

https://www.niedziela.pl/artykul/112970/nd/
https://www.niedziela.pl/artykul/82281/
http://www.niedziela.pl
https://www.niedziela.pl/artykul/131862/nd/
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Ojczyzną, o dary Ducha Świętego 
potrzebne dla nich do mądrego i 

roztropnego podejmowania decyzji.
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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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4.

 

Nieszpory zostaną odprawione o godzinie 
17.00. Po nich modlić się będziemy za 
zmarłych polecanych w wypominkach ro-
cznych.

Msza św. w intencji członków Bractwa Ado-
racyjnego, o nowe powołania do Bractwa 
oraz za kapłanów posługujących w naszej 
parafii zostanie odprawiona w najbliższy 
czwartek, 21 lipca o godz. 18.00. Serde-
cznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową w intencji 
rządzących naszą Ojczyzną, o dary Ducha 
Świętego potrzebne do mądrego i roztrop-
nego podejmowania decyzji. Modlitwę             
w kościele prowadzą poszczególne grupy 
parafialne od poniedziałku do czwartku          
o godz. 16.30., w piątek o godz. 12.30.,             
w sobotę o godz. 7.30., a w niedzielę           
o godz. 14.00.

W tym roku uroczystość patronalną naszej 
parafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny, 

−

−

−

Matki Najśw. Maryi Panny obchodzić 
będziemy w niedzielę 31 lipca. Zachę-
camy 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 le-
piej przygotować się do uroczystości 
odpustowej. 

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
w piątek, 22 lipca, święto św. Marii Mag-
daleny,
w sobotę, 23 lipca, Święto św. Brygidy, 
zakonnicy.
Wszystkim obchodzącym w tym tygo-
dniu imieniny, składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkiej pomy-
ślności w życiu osobistym i zawodo-wym.

 5   .

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

   Co oznacza, że Maria obrała najlepszą 
cząstkę? O co tak naprawdę chodzi? Nie 
możemy przecież totalnie deprecjonować 
postawy Marty. Przecież dom był pełen gości, 
którymi trzeba było się zająć. Ktoś mógłby 
zapytać: Dlaczego tak została wyróżniona 
bierna postawa Marii, w sytuacji wymagającej 
aktywności i pełnego zaangażowania? 

   W postawie Marii i Marty nie odnajdziemy 
trafnej odpowiedzi, jeżeli nie uwzględnimy 
czasu i miejsca tego zdarzenia. Jezus jest    
w drodze do Jerozolimy, gdzie wkrótce zosta-
nie ukrzyżowany. Jest więc czas działania i 
czas refleksji. 

  Najważniejsze jest to, by nic nie prze-
szkodziło nam w trwaniu przy Jezusie. 

Ks. dr Waldemar R. Macko

-
-

Koła Żywego Różańca
Odnowa w Duchu
Świętym
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- Męski Różaniec
- Legion Maryi
- Koła Żywego Różańca
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PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 18, 1-10a

Czytanie z Księgi Rodzaju: 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 spot-
kanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: 
«O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, 
racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę tro-
chę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, 
a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś 
pójdę wziąć nieco chleba, abyście się po-
krzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro prze-
chodzicie koło sługi waszego». A oni mu rze-
kli: «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 tłu-
ste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szyb-
ko 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 żo-
na, 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

PSALM RESPONSORYJNY 
Psalm 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5

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.

DRUGIE CZYTANIE 
Kol 1, 24-28

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Kolosan: Bracia: Teraz raduję się w cierpie-
niach za was i ze swej strony dopełniam nie-
dostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla 
dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego 
sługą stałem się z powodu zleconego mi 
wobec was Bożego włodarstwa: mam wy-
pełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego. 
Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, 
została teraz objawiona Jego świętym, któ-
rym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest boga-
ctwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest 
nią Chrystus pośród was – nadzieja chwały. 
Jego to głosimy, upominając każdego czło-
wieka i ucząc każdego człowieka z całą mą-
drością, aby każdego człowieka przedstawić 
jako doskonałego w Chrystusie.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA
Łk 8, 15

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

EWANGELIA 
Łk 10, 38-42

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
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 roz-
maitych posług. A stanąwszy przy Nim, rze-
kła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja sio-
stra zostawiła mnie samą przy usługiwa-niu? 
Powiedz jej, żeby mi pomogła». A Pan jej od-
powiedział: «Marto, Marto, martwisz się i nie-
pokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko 
jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, któ-
rej nie będzie pozbawiona».    

Oto słowo Pańskie

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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