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Jezus przychodzi w gościnę do Marii i Marty, dwu sióstr. Marta chcąc
dobrze przyjąć Gościa zajęła się „licznymi posługami”. Maria usiadła 
u stóp Pana i wsłuchiwała się w Jego słowa. Marta zwraca się do Jezusa: 
„powiedz jej, żeby mi pomogła”. Pada dziwna wydawałoby się odpowiedź:
„Maria obrała najlepszą cząstkę”. Nauczyciel nie gani niepokoju gospodyni,
jej zabiegania i ożywienia. Więc dlaczego siedząca u stóp Mistrza, wybrała
lepszą cząstkę? Jaki jest błąd Marty? Przede wszystkim niezrozumienie, 
że przybycie Chrystusa oznacza wielką okazję, której nie należy stracić; 
poświęcić to co pilne, na rzecz najważniejszą. Maria przyjmuje słowo
Jezusa, daje pierwszeństwo słuchaniu. Marta ogranicza się do przyjęcia
Pana w domu. Maria przyjmuje go „wewnątrz”, o�aruje Mu gościnę 
w swojej duszy, o�aruje samą siebie. Marta o�aruje Jezusowi rzeczy,
pozwala umknąć „rzeczy najważniejszej”. Jaką my mamy przyjąć postawę?
Zrozumieć, odkryć, czego Pan oczekuje ode mnie. Jeśli nie mam czasu,
aby słuchać, zajęty różnymi obowiązkami, nie zrozumiem jaka jest wola
Boża. Kiedy poświęcasz się sprawom Pańskim, przyjmujesz Jego słowo,
nie stracisz z oczu samego Pana. Chryste, daj mi zrozumieć, kto w moim 
domu jest najważniejszy. Adam Krzysztof Żak
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16. NIEDZIELA ZWYKŁA 

EWANGELIA: Łk 10, 38-42

„Maria obrała najlepszą cząstkę, 
której nie będzie pozbawiona”. 

Droga Siostro Mario Magdaleno!
Twoja święta Patronka doświadczyła 

obfitości obdarowania przez Pana Jezusa 
– obdarowania wolnością, odwagą i misją. 
Magdalena odpowiedziała Mistrzowi ufną miłością... 
Z okazji imienin życzymy, aby te wielkie Boże łaski 

zawsze były obecne w życiu Siostry. 
Niech każdy dzień rozpoczyna się radosnym „Alleluja”, 

a kończy pełnym szczęścia wyznaniem: „Widziałam Pana”. 
Niech św. Maria Magdalena będzie szczególną opiekunką 

Twojej kobiecości, przywiązania do Jezusa i służby w Kościele.
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21 lipca 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Pauliny, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 18, 1-10a
PSALM 15, 1b-2. 3 i 4b. 4c-5
2. czytanie: Kol 1, 24-28
EWANGELIA: Łk 10, 38-42

22 lipca 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Bolesława, Mileny 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Kor 5, 14-17
PSALM 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9
EWANGELIA: J 20, 1. 11-18

23 lipca 2019r. – WTOREK
Imieniny: Bogny, Żelisława 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ga 2, 19-20
PSALM 34, 2-3. 4-5. v6-7. 8-9. 10-11
EWANGELIA: J 15, 1-8

24 lipca 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Kingi, Olgi 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 16, 1-5. 9-15
PSALM 78, 18-19. 23-24. 25-26. 27-28
EWANGELIA: Mt 13, 1-9

25 lipca 2019r. – CZWARTEK
ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA
Imieniny: Krzysztofa, Walentyny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Kor 4, 7-15
PSALM 105, 1 i 5. 8-9. 24-25. 26-27
EWANGELIA: Mt 20, 20-28

26 lipca 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Anny, Grażyny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 20, 1-17
PSALM 19, 8-9. 10-11
EWANGELIA: Mt 13, 18-23

27 lipca 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Marty, Natalii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 24, 3-8
PSALM 50, 1b-2. 5-6. 14-15
EWANGELIA: Mt 13, 24-30

KALENDARZ
LITURGICZNY

IV TYDZIEŃ PSAŁTERZA
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1. Dzisiaj o godz. 1100 Msza święta w intencji s. Marii Magdaleny 
z okazji jej imienin. Pamiętajmy o drogiej Siostrze w naszych 
osobistych modlitwach.  

2. W czwartek wspominamy św. Krzysztofa, Patrona kierowców. 
Tego dnia szczególnie modlimy się o bezpieczeństwo dla wszystkich 
podróżujących. Błogosławieństwo kierowców i pojazdów 
po Mszy świętej o godz. 1800.

3. 6 sierpnia wyruszy 41. Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej 
do Częstochowy. Zapisy do naszej Grupy „Biała 11” będą przyjmowane
przez całą niedzielę, 4 sierpnia, w łączniku. Podobnie jak w poprzednich
latach będzie organizowany wyjazd autokarowy do Częstochowy 
na ostatni dzień pielgrzymki, czyli wtorek, 13 sierpnia. Zapisy również 
będą prowadzone 4 sierpnia w łączniku. Koszt wyjazdu: 40 zł. W przyszłą
niedzielę, 28 lipca, będą zbierane o�ary do puszek na potrzeby pieszej 
Pielgrzymki. Za każdy dar serca składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Ludzie noszą różne imiona...
Bóg, jak wiemy z Biblii, czasem nadaje imię nowe, 

ze względu na zadanie, do którego człowieka przeznacza... 
Drogi Solenizancie, Panie Adamie Krzysztofie,
w naszej wspólnocie redakcyjnej i parafialnej 
mamy poczucie, że Tobie Bóg nadał imię: 

„Ten, który ukochał Słowo”. 
Dziękując za 

cotygodniowe komentarze do Ewangelii 
oraz za służbę przy ołtarzu i ambonie, życzymy, 

aby Pismo Święte zawsze było lampą Twego życia. 
Niech w każdej chwili towarzyszy Ci moc Ducha Świętego 

i świadomość, że może dla kogoś właśnie Ty 
jesteś jedyną Biblią, którą kiedykolwiek przeczyta.
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4. Rodzice dwuletniego Franka Szpilskiego z całego serca dziękują wszystkim Darczyńcom za szczodre 
wsparcie �nansowe złożone w niedzielę, 30 czerwca. Na leczenie i rehabilitację Franka, który urodził się 
z wadą układu kostnego, zebraliśmy o�ary w wysokości 9583 zł. „Bóg zapłać” za dar serca. 
Franka polecamy w modlitwie i życzymy mu, by pomyślnie przeszedł operacje nogi, kolana i biodra 
i mógł się cieszyć pełną sprawnością �zyczną. 

5. W tym roku w lipcu i sierpniu nie ma w naszym kościele wieczornych Nabożeństw niedzielnych o godz. 1730

(oprócz pierwszej niedzieli miesiąca). Za błędną informację w ubiegłym tygodniu przepraszamy.

„Liturgiczne głoszenie słowa Bożego, które jest dialogiem 
między Bogiem a Jego ludem, ogłasza wspaniałe prawdy 

o zbawieniu i wciąż na nowo przypomina o zobowiązaniach, 
jakie wynikają z Przymierza”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
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