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OTO MI BÓG DOPOMAGA,  PAN PODTRZYMUJE ME ŻYCIE.  

 BĘDĘ CI CHĘTNIE SKŁADAĆ OFIARĘ  I SŁAWIĆ TWE DOBRE IMIĘ. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. 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 trzy ludzkie postacie 

naprzeciw siebie. Widząc je u wejścia 

do namiotu, podążył na ich spotkanie. 

A pokłoniwszy się im głęboko, rzekł: 

”O Panie, jeśli jestem tego godzien, 

racz nie omijać swego sługi! Przyniosę 

trochę wody, wy zaś raczcie obmyć 

sobie nogi, a potem odpocznijcie pod 

drzewami. Pozwólcie też, że pójdę 

wziąć nieco jedzenia, abyście się 

pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, 

skoro przechodzicie koło sługi 

waszego”. A oni mu rzekli: ”Uczyń 

tak, jak powiedziałeś”. Abraham 

poszedł więc spiesznie do namiotu Sary 

i rzekł: ”Prędko zaczyń ciasto z trzech 

miar najczystszej mąki i zrób 

podpłomyki”. Potem 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: ”Gdzież jest 

żona twoja, 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”. 
 
Psalm (Ps 15, 1b-3a. 3b-4ab. 4c-5) 

Prawy zamieszka w domu Twoim, 

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. 

Prawy zamieszka w domu Twoim, 

Panie 
Kto nie czyni bliźniemu nic złego, 

nie ubliża swoim sąsiadom, 

kto za godnego wzgardy uważa 



złoczyńcę, 

ale szanuje tego, kto się boi Pana. 

Prawy zamieszka w domu Twoim, 

Panie 
Kto dotrzyma przysięgi dla siebie 

niekorzystnej, 

kto nie daje swych pieniędzy na 

lichwę 

i nie da się przekupić przeciw 

niewinnemu. 

Kto tak postępuje, nigdy się nie 

zachwieje. 

Prawy zamieszka w domu Twoim, 

Panie 
 

2. czytanie (Kol 1, 24-28) 

Czytanie z Listu świętego Pawła 

Apostoła do Kolosan 

Bracia: Teraz raduję się w cierpieniach 

za was i ze swej strony w moim ciele 

dopełniam braki udręk Chrystusa dla 

dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. 

Jego sługą stałem się według 

zleconego mi wobec was Bożego 

włodarstwa: mam wypełnić 

posłannictwo głoszenia słowa Bożego. 

Tajemnica ta, ukryta od wieków i 

pokoleń, teraz została objawiona Jego 

świętym, którym Bóg zechciał 

oznajmić, jak wielkie jest bogactwo 

chwały tej tajemnicy pośród pogan. 

Jest nią Chrystus pośród was — 

nadzieja chwały. Jego to głosimy, 

upominając każdego człowieka i ucząc 

każdego człowieka z całą mądrością, 

aby każdego człowieka okazać 

doskonałym w Chrystusie. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Otwórz, Panie, nasze serca, 

abyśmy uważnie słuchali słów Syna 

Twojego. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Ewangelia (Łk 10, 38-42) 

Słowa Ewangelii według świętego 

Łukasza 

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam 

pewna 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». 
 

 
HOMILIA  

 
Dzisiejsza aklamacja zachęca nas do modlitwy i adoracji nauki naszego 

Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nauka ta jest pewna, niezmienna, prawdziwa i 

pożyteczna dla naszego zabawienia, ponieważ pochodzi wprost od Boga, 

pochodzi od Ojca Wszechmogącego i na sposób ludzki jest nam przekazywana 

przez Chrystusa. Do postawy słuchacza potrzebne jest zainteresowanie, potrzebne 



jest pozytywne nastawienie wynikające z naszej wiary. Dobra wola otwarta na 

słowo Boga daje gwarancję na skuteczność tego słowa w formowaniu naszych 

umysłów, naszej woli, naszego postępowania. Słuchanie Boga to nie tylko 

przyjmowanie informacji do ludzkiego umysłu, lecz także wypełnianie jego woli. 

Wola Boga jest dla naszego zbawienia, dla naszego dobra. Ta wola ma nas 

prowadzić przez życie, abyśmy postępowali zgodnie z wartościami godnymi 

naszego człowieczeństwa, abyśmy byli: wolni, sprawiedliwi, solidarni, miłujący 

braci, abyśmy wprowadzali pokój w myślach i działaniach. 

Pierwsze czytanie wyjęte z Księgi Rodzaju przedstawia Abrahama, ojca narodu 

wybranego. Księga przedstawia Boga w Trzech Postaciach. Reakcja Abrahama  

jest spontaniczna, nie miał wątpliwości, że goście, którzy przybyli do niego, 

pochodzą z nieba. Zachował się, jak przystało na człowieka świadomego, 

inteligentnego i gościnnego. Chciał przyjąć znakomitych gości tym, co posiadał, 

wraz z żoną Sarą przygotował wspaniałe przyjęcie. Skutkiem tego spotkania było 

wielkie błogosławieństwo dla Abrahama i jego żony. Usłyszeli to 

błogosławieństwo: „O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona, Sara, 

będzie miała wtedy syna” (Rdz 18, 14). Należy przypomnieć, że Abraham i jego 

żona byli już w podeszłym wieku! Rozpoznanie Boga w Trzech Osobach, 

przyjęcie błogosławieństwa, bezgraniczne zaufanie do Słowa Bożego, stawiają 

Abrahama w świetle przykładu prawdziwiej wiary.  

Święty Paweł w Liście do Kolosan ukazuje nam godność życia 

chrześcijańskiego i poucza o ważności życia ziemskiego dla tajemnicy zbawienia. 

Apostoł Narodów mówi o radości: „raduję się w cierpieniach za was i ze swej 

strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, 

którym jest Kościół” (Kol 1, 24). Znaczenie naszego życia, rodzaj naszej wiary, 

doznawane radości i cierpienia mają znaczenie dla zbawienia każdego z nas 

indywidualnie, i znaczenie dla zbawienia zbiorowego we wspólnotach Kościoła. 

Zachowanie przykazań, zachowanie wartości chrześcijańskiej godności, 

zachowanie nauki Chrystusa, życie zgodne z nauką Ewangelii jest bogactwem dla 

Kościoła. Święty Paweł odnosi te zasługi, a szczególnie cierpienia, do drogi i 

sposobu zbawienia, siebie i innych wyznawców Chrystusa. Największą wartością, 

jaką otrzymujemy za pośrednictwem Kościoła jest Sam Chrystus: „wielkie jest 

bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was – 

nadzieja chwały” (Kol 1, 27). Nie ma bowiem innej drogi zbawienia, jest nią tylko 

Chrystus. Taka prawda, pochodząca od Boga i realizowana w Bogu, musi być 

głoszona powszechnie, dla każdego człowieka, który przychodzi na ten świat. 

Jako wierzący chrześcijanie mamy obowiązek dzielenia się Prawdą, otrzymaną w 

Kościele: za pośrednictwem Chrystusa, następnie apostołów, uczniów Chrystusa, 

biskupów, kapłanów, katechetów, rodziców, za pośrednictwem każdego 

człowieka dobrej woli, który uwierzył w wielkie dzieła Boże. Nauczanie o Bogu, 

zbawieniu, życiu wiecznym, nauczanie zgodne z przesłaniem Chrystusa nie jest 



tylko głoszeniem słów i opowiadaniem biblijnych historii. Nauczanie o Bogu i 

powszechnym zbawieniu polega na przykładzie. Przykład ten idzie od czasów 

Abrahama, przechodzi przez apostołów, trwa w Kościele, szczególnie w historiach 

życia, poświęcenia, oddania sprawie zbawienia, jest reprezentowany przez wielu 

świętych męczenników i wyznawców. 

Wiara pochodząca od Chrystusa i trwająca w Kościele, wśród wyznawców 

Prawdy objawionej, ma nadzwyczajne znaczenie. Wiara oparta na rozumie, na 

wiedzy w fakty historyczne – ewangeliczne, powinna zamieniać się w uwielbienie 

Boga. Dzisiejsza Ewangelia zdecydowanie na to wskazuje. Sam Chrystus mówi 

wprost do Marty: „Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba 

mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie 

pozbawiona”. Cóż jest tą cząstką? Jest nią sam Zbawiciel Chrystus, dlatego oprócz 

wiedzy teologicznej potrzebne są akty uwielbienia, akty adoracji, akty 

wdzięczności za to, że jesteśmy ochrzczeni. Za to, że mamy Eucharystię – Boga 

pod postacią chleba. Za to, że żyjemy w rodzinach chrześcijańskich przez 

sakrament małżeństwa i kapłaństwa. Za to, że nasze cierpienia, znoszone choroby, 

a także konieczność umierania, są włączane na poczet naszej przyszłej chwały z 

Bogiem. 

Ks. Zdzisław Struzik 
  

 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W tym tygodniu wspominamy: poniedziałek – św. Szymona z Lipnicy; 

kapłana, środa – bł. Czesława, kapłana; czwartek – św. Wawrzyńca z Brindisi, 

kapłana i doktora kościoła; piątek – Święto św. Marii Magdaleny; sobota – 

Święto św. Brygidy, zakonnicy. 
2. W piątek nabożeństwo do św. Rity z poświęceniem róż po wieczornej Mszy 

św. Prośby do św. Rity można będzie składać w formie pisemnej do skrzynki 

intencji. 

3. W przyszłą niedzielę po Mszach św. błogosławieństwo środków transportu 

 (z okazji św. Krzysztofa) na parkingach. Dobrowolne ofiary składane z tej 

okazji przekażemy w tym roku na środki transportu używane przez ks. Anatola 

Zajączkowskiego z polskiej parafii w Trembowli, w Archidiecezji Lwowskiej. 

Oprócz tej parafii obsługuje on cztery inne kościoły do których musi dojechać 

z posługą kapłańską.   
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