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EWANGELIA NA XVI  NIEDZIEL Ę ZWYKŁĄ                                                                       Łk 10, 38-42 
 
Marta i Maria przyjmuj ą Chrystusa  
 
Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go 
do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i 
przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. 
Przystąpiła więc do Niego i 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, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo 
tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona". 
 

 
 
   Czym była Betania, to na ogół wiemy. Był to gościnny dom bogatego Łazarza i jego 
dwóch sióstr Marii i Marty, o 2,5 km odległy od Jerozolimy. To taka przystań 
odpoczynku i gościnności w męczących wędrówkach Jezusa i Jego uczniów. Wejdźmy 
dyskretnie w gościnne progi tego domu. Po chwili ujrzymy u stóp Jezusa Marię, 
zasłuchaną w Jego słowa. Jesteśmy wzruszeni sceną wpatrywania się w Jezusa 
i słuchania Go. Dziś takie Marie widzi się nieraz przed Najświętszym Sakramentem. 
I na tę chwilę kontemplacji wchodzi Marta i skarży się na siostrę. Jezus na skargę — o 
dziwo — odpowiada wyrzutem: „Marto, Marto”... 
   Przyjrzyjmy się postawie Marty. Na pewno wraz z Marią przywitała z czcią 
i miłością najdroższego Gościa. Wkrótce jednak, kierując się miłością, Marta przeszła 
do kuchennych zajęć, by przygotować posiłek. Zostawiła więc Jezusa z Marią. A nic 
by się nie stało, gdyby najpierw razem z Marią usiadła u stóp Jezusa. Napełniłaby się 
miłością Bożą, wyciszyłaby się, a potem dopiero zajęłaby się gościną. Uległa więc 
pokusie aktywizmu. Spotykamy się z nią często. Słyszymy zdania, że modlitwa to 
strata czasu i liczy się tylko produkcja i pieni ądz. Tak się mówi. A skutek jest taki, że 
z braku czasu dla Boga jest pustka w sercu, 
   Pozostała nam jeszcze Maria i słowa Jezusa skierowane do Marty: „Maria obrała 
najlepszą cząstkę”. Jezus mówi o „cząstce” i to najlepszej, ale tylko o cząstce. Mówi 
wprost o kontemplacji Marii, ale pośrednio mówi do Marii o cząstce Marty, czyli o jej 
krzątaninie. Zatem dopiero obie części — modlitwa i czyn — stanowią całość życia 
ucznia Jezusa. Pełne zatem chrześcijaństwo to postawa Marii i Marty, to 
kontemplacja i praca, to czyn wyrastający z modlitwy. 300 lat po śmierci św. 
Benedykta duchowość benedyktyńska ujęła zachowanie Marii i Marty w przysłowie: 
„Módl si ę i pracuj”. 
   Czas opuścić Betanię i podziękować Jezusowi za Jego pouczenia. Niech jej 
przedłużeniem będzie każda szczera modlitwa, zwłaszcza poranna i wieczorna, każda 
niedzielna Eucharystia, każde nawiedzenie Najświętszego Sakramentu. To jest właśnie 
ta najlepsza cząstka. A potem będziemy bardziej ochodzo krzątać się jak Marta koło 
swoich zajęć, prac i obowiązków. Będziemy bardziej gościnni. Miło ść Boga sprawdza 
się w miłości bliźniego. 
 
 



OGŁOSZENIA 
1. 28 lipca /niedziela/ o godz. 12.00 będziemy przeżywać Odpust Parafialny z racji 
    Św. Małgorzaty. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian, przybyłych 
    gości, całą biel procesyjną, druhów z OSP, dzieci I Kom. i Rocz. /do sypania 
    kwiatów/, ministrantów, młodzież oraz dorosłych /oczywiście w pięknych strojach  
    ludowych/. 
    W tym dniu, po każdej Mszy św., będę błogosławił pojazdy z racji 
    Św. Krzysztofa – patrona kierowców. 
2. Aby lepiej przygotować się do Paraf. Odpustu zapraszam na indywidualną 
    adorację Najśw. Sakramentu. Rozpocznie się ona w sobotę /27 lipca/ od godz. 9.00 
    i będzie trwać cały dzień do godz. 21.00 /z przerwą na Mszę św./. Zachęcam,  
    aby wziąć ze sobą różaniec czy książeczkę i przyj ść na modlitwę  przed  
    Najświętszym Sakramentem. 
3. W sierpniu, jak co roku, będziemy przyjmować Pielgrzymkę Akademicką. 
    Bardzo proszę o złożenie ofiar mieszkańców nast. miejscowości: Annów, Mała 
    Wola, Gaj, Wielka Wola, Lechów, Dąbrówka, Stanisławów Studziński, Teodozjów, 
    Studzianki /za trasą/, Małe Czerniewice i Paulinów. 
4. Zapisuję na Pieszą Łowicką Pielgrzymkę do Częstochowy. 
5. Można nabywać książkę „Ko ścioły Czerniewickie”. 
6. Informuj ę, że 16 i 17 sierpnia br. planowana jest pielgrzymka do Zakopanego. 
   W programie przewidywane są Msze św. w sanktuarium M. B. Fatimskiej na 
    Krzeptówkach i sanktuarium M. B. Częstochowskiej na Bachledówce, spływ 
    przełomem Dunajca, przejazd wyciągiem krzesełkowym i kolejką na Gubałówkę, 
    spacer po deptaku zakopiańskim – ul. Krupówki. Nocleg i posiłki w Białym 
    Dunajcu. Koszt pielgrzymki – 280 zł/os. Przy zapisie proszę dokonać wpłaty zaliczki  
    w wysokości 100 zł. oraz podać PESEL. Proszę również zaktualizować legitymacje 
    /szkolne, studenckie bądź emeryta, rencisty/. Szczegółowy program w następnym 
    numerze Informatora. 

 
SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 

Michał Wojtyło, kaw. z par tut. i Olimpia Łabus, panna z Wrocławia, 
Andrzej Jaśkiewicz, kaw. z par. tut. i Sylwia Bernat, panna z Lubochni, 
Sylwester Jaciubek, kaw. ze Świerczyna i Marlena Adamska, panna z par. tut. 
 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

     Z motywów cygańskich 
Słowo mocniej bije 
Niż najtęższe kije. 
                       Jan Sztaudynger 

*** 

Znajoma częstuje cukierkami małą dziewczynkę. Jej mama przypomina: 
- A co sie mówi? 
- Mam jeszcze w domu 2 siostrzyczki...- dodaje mała. 

 



 
INTENCJE 

                                                 PONIEDZIAŁEK  22. 07. 2013 
……… 
                                                                     WTOREK  23. 07. 2013 
……… 
                                                          ŚRODA  24. 07. 2013 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ks. Krzysztofa  
                  z racji imienin. 
          O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Michała Przeorskich w 2 rocz. ślubu. 
          Za +Kazimierza Staszewskiego /int. od teściów Pietrzyków/; 
                +Natalie Goleń, Annę Szczepańską oraz Annę Stolenwerk; 
                +Andrzeja Pawlaka /int. popogrzebowa/; 
                +Stanisława Miksę /int. od córki Agnieszki z mężem i dziećmi/; 
                +Jerzego Przybyłka w 1 rocz. śmieri; 
                +Stanisławę Skoneczną /int. od córki Zofii z rodziną/; 
                +Annę i Stanisława Młynarczyków; 
                +Annę i Antoniego Rutkowskich; 
                +Czesława Sygitowicza /int. od mamy i siostry Krystyny/; 
                +Annę Szymańską; 
                +Eleonorę, Anielę i Władysława Skonecznych, Kazimierę, Kazimierza  
                  i Bernarda Rogulskich, Bronisława Tworskiego oraz Romana i Cecylię 
                  Janeczków; 
                 +Zofię i Henryka Skrzyckich w 2 rocz. śmierci. 
 
                                                               CZWARTEK  25. 07. 2013 
……….   
                                                          PIĄTEK 26. 07. 2013 
………. 
                                                  SOBOTA 27. 07. 2013 
………… 
                                                   NIEDZIELA  28. 07. 2013 
  9.00 Za +Mariusza Kościechę, cr. Kowalczyków i dusze w czyśćcu cierpiące. 
12.00 Za Parafian – odpust parafialny. 
18.00 Za +Zofię, Henryka i Jana Kępów oraz dziadków Boneckich. 
 

 
 
 


