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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».
Ewangelia dzisiejsza dotyka ważnej sprawy w życiu chrześcijanina: modlitwy i czynu,
kontemplacji i działania. Ludzie często stawiają sobie pytanie: co jest lepsze modlitwa czy
praca? Odpowiedź brzmi: jedno i drugie. Z tym, że praca winna być przeniknięta
odniesieniem do Boga, a kontemplacja winna prowadnic do czynu według zasady:
„contemplata aliis tradere” (kontemplację przekazywać innym) – to, cośmy przemodlili
i pokochali należy przekazywać innym. Czyli trzeba najpierw widzieć Boga i człowieka, a na
drugim miejscu obowiązki. Wtedy nie będzie konfliktu między modlitwą a pracą. Życie
zacznie być prawdziwie ludzkie i religijne.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:
Do przemyślenia: Co w życiu ludzkim posiada największą wartość, na dziś i na
wieczność? Czy nie przeceniam życia aktywnego, zaniedbując modlitwę i życie
duchowe?
Do wykonania: Wszystko zrobię, by moja praca była przesiąknięta duchem Bożym.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

22.07 (poniedziałek) Wspomnienie św. Marii Magdaleny
Maria, którą nawrócił Jezus i która wraz z Maryją, Jego matką i św. Janem, była świadkiem
Jego ostatnich chwil, została nazwana Magdaleną od miasta Magdali w Galilei. Św. Klemens
Aleksandryjski i inni uczeni utożsamiają ja z kobietą, która ze łzami w oczach obmyła stopy
Jezusowi. W czasie publicznej działalności Chrystusa szła za Nim wraz z innymi pobożnymi
niewiastami. Jej najpierw, przed apostołami, Jezus ukazał się po swoim zmartwychwstaniu.
23.07 (wtorek) Święto św. Brygidy zakonnicy, patronki Europy
Urodziła się w 1303 roku. Zmarła 23 lipca 1373 roku w Rzymie. Święta Brygida, ogłoszona
przez Jana Pawła II patronką Europy jako niewiasta pełna cnót stanowiących przykład dla
współczesnego świata, znana jest pobożnym osobom głównie dzięki modlitwom wydanym
w Polsce pod tytułem Tajemnica szczęścia, a będącym owocem jej mistycznego życia
i objawień, jakie otrzymywała od Pana Jezusa. Dawne żywoty zwracają uwagę, iż skronie tej
świętej zostały ozdobione potrójną koroną – dziewicy z wyboru, świętej małżonki i oddanej
Bogu wdowy. Może właśnie w tym zawiera się tajemnica jej świętości, a stanowi ją miłość
Pana Boga aż do zaparcia siebie i pogodzenia się z każdym wyrazem woli Bożej – nawet
występującym przeciwko najpobożniejszym i najświętszym, ale własnym pragnieniom.

24.07 (środa) Wspomnienie św. Kingi.
Kinga urodziła się w 1234 r., była córką króla Węgier Beli IV, została poślubiona księciu
sandomierskiemu Bolesławowi Wstydliwemu. Święta karmiła biedaków, opiekowała się
kobietami, które spodziewały się potomstwa, fundowała kościoły, osobiście angażowała się w
sprawy sądowe, aby bronić sierot, wdów i ubogich. Wspierała także męża w podejmowaniu
trudnych decyzji. Podczas kanonizacji, która odbyła się w 1999 r. św. Jan Paweł II stawiał
pytanie: Co zrobić, aby dom rodzinny, szkoła, zakład pracy, biuro, wioski i miasta, w końcu cały
kraj stawały się mieszkaniem ludzi świętych, którzy oddziaływują dobrocią, wiernością nauce
Chrystusa, świadectwem codziennego życia, sprawiając duchowy wzrost każdego człowieka?”
– I stwierdził, że aby tak się stało potrzebne jest przede wszystkim świadectwo. “Potrzeba
odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach
ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie,
ale wpływa na kształt całej społeczności” – mówił Papież. Zachęcił też wszystkich wierzących
do odwagi do świętości, mówiąc “Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek
i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!”.

25.07 (czwartek) Święto św. Jakuba Apostoła
Wśród wielu miejsc kultu Apostołów w Europie szczególne znaczenie ma sanktuarium św.
Jakuba w Composteli. „Do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela zdążają ludzie
zwłaszcza z najróżniejszych regionów Europy, by odnowić i umocnić swą wiarę” - napisał
Benedykt XVI z okazji 119. Jubileuszowego Roku Świętego. „Droga ta, usiana tak licznymi
świadectwami gorliwości, pokuty, gościnności, sztuki i kultury, opowiada wymownie
o duchowych korzeniach Starego Kontynentu”.

26.07 (piątek) Wspomnienie świętych Joachima i Anny
O św. Joachimie i św. Annie nie wiemy jednak za dużo. Pismo Święte o nich nie wspomina.
Trochę więcej światła na te postaci rzuca jeden z apokryfów - Protoewangelia Jakuba z końca II
wieku. Z niego właśnie dowiadujemy się o imionach dziadków Jezusa. Wiemy też, że byli oni
długo bezdzietni. Dopiero wytrwała modlitwa Joachima przez czterdzieści dni na pustyni
wyjednała łaskę u Boga. Dar dany im w podeszłym wieku został przepowiedziany przez anioła,
który określił mającą się narodzić córkę jako „radość ziemi”. Zapewne św. Joachim i św. Anna
byli dobrymi rodzicami, czego bezdyskusyjnym przykładem jest Maryja. Właśnie Ona przyjęła
w pokorze Boże wybranie, spełniając Jego wolę wobec siebie. Podkreślił to św. Jan Paweł II 21
czerwca 1983 r. właśnie na Górze św. Anny, kiedy powiedział, że: „Syn Boży stał się
człowiekiem dlatego, że Maryja stała się Jego Matką”.
WARTO WIEDZIEĆ:
GODZINKI. Początki tej modlitwy sięgają średniowiecza (przełom XIV lub XV w.). Treść
Godzinek została zatwierdzona przez pap. Sykstusa IV w 1476 r. Pierwszy polski tekst pojawił
się już po 1482 r., a obecnie używany oparty został na - najbardziej znanym - przekładzie
Biblii ks. Jakuba Wujka. Schemat modlitwy wzorowany jest na brewiarzu kapłańskim i składa
się z siedmiu części. Zachęcamy do udziału w tej modlitwie. Godzinki śpiewane są w naszym
kościele w kaplicy Matki Bożej, po porannej niedzielnej Mszy Św.
URLOP KSIĘZY. W dniach od 1 – 31 lipca ks. Maciej przebywa na urlopie. Od 1 – 31
sierpnia na urlop wyjeżdża ks. Marek. Wszystkim wyjeżdżającym na wakacyjny
wypoczynek życzymy błogosławionego czasu, dobrej pogody i bezpiecznej podróży.
ANDRZEJOWA KSIEGA PRÓŚB. Na stoliku przy pomniku Sybiraczki (pod witrażem gen.
Wł. Andersa) wyłożona została Księga Próśb zanoszonych do Boga przez
orędownictwo św. Andrzeja Bobolę. Prosimy, żeby wpisywać do niej wszystkie
intencje, jakie pragniemy powierzyć Bogu przez św. Andrzeja. Będziemy je
odczytywać podczas nabożeństwa ku jego czci, w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

