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W historii wizyty Pana Jezusa w domu dwóch
sióstr jakby coś się nie zgadzało. Marta „troszczy się i niepokoi o wiele” robiąc wszystko, żeby
ugościć Pana Jezusa najlepiej jak potrafi. To taki
bardzo kobiecy sposób okazywania gościnności.
A Pan Jezus deprecjonuje jej działania i mówi: niepotrzebnie, bo wcale nie o to chodzi, bo potrzeba
mało albo tylko jednego”. Dziwnie te słowa brzmią
w ustach Pana Jezusa, który zawsze z taką wyrozumiałością pochylał się nad człowiekiem i każdą
odrobinę dobra umiał w nim dostrzec i docenić.
Kluczem do zrozumienia dzisiejszej Ewangelii są
relacje jakie łączyły domowników. Pan Jezus kochał Martę, Marię i Łazarza. Taką wyjątkową formą miłości jaką jest przyjaźń. A przyjaciel to ten,
kto nie pozwala abyśmy spuścili z tonu. Przyjaciel
nie godzi się, abyśmy zeszli poniżej właściwego
nam poziomu. Przyjaciel broni nas przed naszą
własną słabością. Dlatego przyjaźń dopuszcza
rozmowy trudne. Takie, w których chodzi o sprawy bardzo delikatne i bardzo osobiste. Ta dzisiejsza Ewangelia jest zapisem takiej właśnie trudnej
rozmowy dwojga przyjaciół. A dlaczego ta rozmowa odbyła się przy świadkach? Może dlatego,
że tam nie było przypadkowych osób. Byli tylko
ci, których Pan Jezus miłował. Nikt nie ucieszył
się z trudnych słów, które usłyszała Marta, bo im
wszystkim na Marcie również zależało. Panie,
dziękuję za przyjaciół, za ich czasem trudne słowa, bo dzięki nim mogę stawać się najlepszą wersją siebie. Dziękuję za tych, którzy pomagają mi
„obrać tą najlepszą cząstkę”.
Justyna Zienkowicz

EWANGELIA Łk 10, 38-42

MARTA I MARIA
PRZYJMUJĄ CHRYSTUSA
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 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
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Myśli na każdy dzień
18.07.
„Módl się, pracuj, nie
przeceniaj własnych
sił.”
św. Szymon z Lipnicy
19.07.
„Biada tobie, który nauczasz innych
słowami, a gorszysz
przykładem.”
św. Józef Kalasanty
20.07.
Czynić dobro i wiedzieć, że nic nie robimy z własnej woli,
jest znakiem niemałej pokory.”
św. Paweł od Krzyża
21.07.
„Msza św. Jest moim
niebem na ziemi.”
św. Wawrzyniec
z Brindisi
22.07.
„Świeca, by świecić
innym, spala samą
siebie; tak winniśmy
i my czynić; samych
siebie spalać, by in-

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 spotkanie.
A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz
nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi,
a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się po23.07.
krzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego». A oni mu
„Jeśli wszystko ukła- rzekli: «Uczyń tak, jak powiedziałeś». Abraham poszedł więc śpiesznie do namiotu
Sary i rzekł: «Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki».
dałoby się po myśli
człowieka, czy chciał- Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze,
by on wówczas zabie- 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: «Gdzie
gać o sprawy niebie- jest twoja żona, Sara?» – Odpowiedział im: «W tym oto namiocie». Rzekł mu jeden
skie?”
z nich: «O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona, Sara, będzie miała
św. Brygida Szwedz- wtedy syna».

nym dać dobry przykład.”
św. Karol Boromeusz

ka

PSALM RESPONSORYJNY

24.07.
Św. Kingo, która nie
zeszłaś ze ścieżek
przez wiarę ci wytkniętych, nadzieją
we wszystkich utrapieniach się pocieszałaś, a miłością zwyciężałaś najcięższe
przeszkody, uproś
nam u Boga, aby
te trzy cnoty coraz
żywszym blaskiem
jaśniały w sercach
naszych.

Refren: 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.
Refren.
Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, *
kto nie czyni bliźniemu nic złego
i nie ubliża swoim sąsiadom, *
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu.
Refren.
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.
Refren.

Czytania na każdy dzień

Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b)

Poniedziałek: Mi 6, 1-4. 6-8; Mt 12, 38-42
Wtorek: Mi 7, 14-15. 18-20; Mt 12, 46-50
Środa: Jr 1, 1.4-10; Mt 13, 1-9
Czwartek: Jr 2, 1-3.7-8.12-13; Mt 13, 10-17
Piątek: Pnp 8, 6-7; J 20, 1.11-18
Sobota: Ga 2, 19-20; J 15, 1-8
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PIERWSZE CZYTANIE Rdz 18, 1-10a
Abraham przyjmuje Boga
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DRUGIE CZYTANIE Kol 1, 24-28

Cierpiąc z Chrystusem, dopełniamy Jego dzieła

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan
Bracia:
Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam niedostatki
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
wypełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została teraz objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał
oznajmić, jakie 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
przedstawić jako doskonałego w Chrystusie.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. Łk 8, 15

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym
zatrzymują słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej
wytrwałości.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
.
CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Z Maryją w Nowe Czasy

Najpiękniejsze wizerunki Matki Bożej w Polsce

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Staniątkach
Staniątki znajdują się w pobliżu Niepołomic. Według przekazów historycznych, we wsi
zatrzymał się św. Wojciech na tzw. „staniątki”, czyli postój w drodze na dwór Bolesława
Chrobrego. W latach 1228 - 1238 przedstawiciele rodu Gryfitów ufundowali w tym miejscu
kościół. Budowla ta jest przykładem jednego z najwcześniejszych obiektów sakralnych architektury halowej w XIII - wiecznej Polsce. Kościół jest pod wezwaniem Najświętszej Maryi
Panny i św. Wojciecha. Należy do opactwa Benedyktynek. Zakon ten jest najstarszym żeńskim klasztorem w Polsce. W kościele znajduje się obraz z wizerunkiem Matki Bożej Bolesnej.
Został namalowany w XVI wieku na drzewie lipowym, na podkładzie kredowym przez nieznanego artystę. W tym okresie w Polsce pojawił się właśnie taki typ ikonograficzny. Legenda
głosi, że jego wykonanie zlecił włoskiemu artyście nieznanego pochodzenia fundator klasztoru benedyktynek w Staniątkach - Klemens
Jaksa, kasztelan krakowski. Obraz ofiarował
córce Wizennie, pierwszej przełożonej (kseni)
w klasztorze. Malarz miał wzorować się na obrazie znajdującym się w kościele Ojców Franciszkanów w Krakowie, obrazie, który powstał tam
na zlecenie Bolesława Wstydliwego. Cudowny
obraz w Staniątkach pokazuje Maryję przepełnioną bólem, z załamanymi rękoma splecionymi w geście rozpaczy modlitewnie na piersi.
Pierś Madonny przebija siedem mieczy, oczy zaś
toną we łzach spływających po policzkach. Jej
dramatyczną postać okrywa płaszcz koloru niebieskiego, odcinający się na złotym tle obrazu.
Każdy z siedmiu mieczy symbolizuje cierpienia,
jakich doznała Maryja: ucieczka do Egiptu przed
Herodem i jego siepaczami, zagubienie małego
Jezusa w świątyni i lęk o dziecko, spotkanie
z Jezusem na Drodze Krzyżowej, obecność
Matki pod krzyżem umierającego Syna, ciało
zmarłego Jezusa na łonie Matki, złożenie Jezusa
do grobu i samotność Maryi. Sam miecz w biblijnej symbolice oznacza Słowo Boże (Słowo Boże jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha), ale także władzę i autorytet. Przez swój kształt
miecz łączony jest również z krzyżem i cierpieniem. W narożach obrazu widnieją aniołowie
trzymający insygnia Męki Pańskiej - krzyż, drabinę, słup, gąbkę i lancę. Wizja o współcierpieniu i współuczestnictwie w męce pańskiej była bardzo popularna w średniowieczu. Dlatego zapożyczenie motywu aniołów do przedstawienia Matki Bożej Bolesnej miało na celu
upodobnienie Jej do Chrystusa. U stóp Bogurodzicy modliła się bł. Kinga, bł. Salomea oraz
Bolesław Wstydliwy. Wsparcia przed cudownym obrazem szukali św. Jadwiga Królowa,
król Władysław Jagiełło, a także Zygmunt Stary, Jan III Sobieski oraz konfederaci barscy
i polscy powstańcy. W miarę szerzenia się kultu Matki Bolesnej, obraz zaczęto zdobić wotami, przybijano do niego ozdoby i tabliczki. Sprawiono także pierwszą srebrną sukienkę,
którą w 1787 roku zdjęto na polecenie władz austriackich. Na początku XX wieku siostry
benedyktynki podjęły starania o koronację wizerunku Matki Bożej Bolesnej. Ich inicjatorką
była przełożona zakonu Kazimiera Hilaria Szczerbianka. Zgodę Kościoła uzyskano w 1913
roku, niestety przygotowania uroczystości przerwał wybuch pierwszej wojny światowej. Do
tematu koronacji powrócono po zakończeniu działań wojennych i ustabilizowaniu się sytuacji

politycznej. Wówczas to, z ofiarowanych przez wiernych kosztowności, została wykonana
korona ze złota. Uroczystość koronacji miała miejsce 21 września 1924 roku. Przewodniczył jej
kardynał Adam Stefan Sapieha, metropolita krakowski. W 1974 roku uroczyście obchodzono
Złoty Jubileusz koronacji. Przewodniczył mu wówczas kardynał Karol Wojtyła. Misterium
Matki Bożej Bolesnej obchodzono już w 1423 roku. To lokalne święto zwane Siedmioma Boleściami Matki Bożej przypadało w piątek po trzeciej Niedzieli Wielkanocnej. Na początku
XIX stulecia rozszerzono je na cały Kościół powszechny, a sto lat później ustalono dzień 15
września świętem Matki Bożej Bolesnej. W kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi
Panny i św. Wojciecha w Staniątkach znajduje się księga łask i cudów, obejmująca zapisy
wiernych i świadectwa za otrzymane łaski. Można w niej znaleźć przejmujące relacje okolicznych mieszkańców wyrażające wdzięczność za
cudowne ocalenia. O żywym kulcie Matki Bożej
w staniąteckim kościele świadczą prośby i podziękowania składane Maryi. Dotyczą one głównie
spraw doczesnych, między innymi próśb o zdrowie,
szczęście czy życie rodzinne. Wota i podziękowania
pochodzą zarówno od osób świeckich jak i duchownych. Ten spokojny klasztor upodobał sobie św. Jan
Paweł II, gdy jako biskup krakowski, a potem kardynał Karol Wojtyła przyjeżdżał pomodlić się przed
cudownym wizerunkiem. Wizerunek Madonny
i opactwo liczą ponad 800 lat i są dokumentem naszej
historii i wiary.

KORONKA DO MATKI
BOŻEJ BOLESNEJ

I
		
Matko Bolesna stojąca pod
krzyżem, naucz nas trwać mężnie przy cierpiących
i współcierpieć z nimi, jak Ty na Kalwarii. Pozwól
nam razem z Tobą wyjednywać cierpiącym tę łaskę,
by nie marnowali cierpienia, lecz by zjednoczeni
z Twym umęczonym Synem przyczyniali się do przybliżenia Królestwa Bożego. Amen.

II		
		
Matko ukrzyżowanego i Matko wszystkich ludzi, oddawaj Ojcu
Niebieskiemu ludzkie cierpienia, jak ofiarowałaś mękę Twego Syna i swój ból matczyny. Ucz
swoje dzieci przyjmować z gotowością każdą wolę Bożą, w cierpieniu zachować ufność, znosić je
mężnie w zjednoczeniu z Chrystusem i ofiarowywać je z miłością dla zbawienia świata. Amen.
				
III
		
Matko Bolesna pomóż nam i wszystkim ludziom udręczonym
odkrywać w cierpieniu głęboki sens. Spraw, aby wielkie nasze cierpienia zalewające świat,
nie zostały zaprzepaszczone w buncie i rozpaczy, lecz były uświęcone i ofiarowane Ojcu
w zjednoczeniu z Chrystusem. Uproś, aby cierpienia chrześcijan stały się wynagrodzeniem Bogu za grzechy świata i przyczyniały się do jego zbawienia. Królowo Męczenników, wybłagaj nam moc i odwagę, abyśmy zawsze umieli powtarzać za Jezusem „Ojcze
mój, jeżeli nie może ominąć Mnie ten kielich, niech się stanie wola Twoja”. Amen.
					
Ewa Wika w służbie Maryi
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Ogłoszenia
duszpasterskie
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
17.07.2022 r.

Hasło roku duszpasterskiego

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy
- w piątek św. Marii Magdaleny
- w sobotę św. Brygidy patronki Europy

KAPLICA

W lipcu i sierpniu w niedzielę nie ma Mszy św. o 12.30.
Biuro parafialne czynne: w środy w godz. od 9.0011.00 i we wtorki i czwartki w godz. 17.00-18.00.
Ks. Proboszcz będzie w biurze parafialnym w lipcu we
wtorki i czwartki od 17.00 do 17.30
Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą św.

CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu
pw. Miłosierdzia Bożego

PROGRAM PARAFIALNEJ PIELGRZYMKI
ŚLADAMI PAPIEŻA JANA PAWŁA II
w 25 – ROCZNICĘ POBYTU W POLSCE
22.09 -25.09.2022 r.
22.09.2022 r. (czwartek)
Godz. 05.30 – zbiórka uczestników przy kościele.
Przejazd do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Zakopanego. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w pobliżu Krupówek.
23.09.2022 r. (piątek)
Śniadanie. Przejazd do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na
Krzeptówkach. Spacer po zimowej stolicy Polski, pod Gubałówkę. Po
zakwaterowaniu i obiadokolacji czas wolny na spacer po Krupówkach.
24.09.2022 r. (sobota)
Śniadanie. Przejazd do krakowskich Łagiewnik i pod Wawel. Po obiadokolacji czas na samodzielne chłonięcie niezwykłej atmosfery Krakowa.
25.09.2022 r. (niedziela)
Śniadanie. Przejazd na Skałkę – Panteon Narodowy. Spacer po Kazimierzu – dawnej dzielnicy żydowskiej. Powrót do Poznania. Na trasie
obiad. Zakończenie pielgrzymki około godz. 22.00
Świadczenia:
wygodny autokar, 2 noclegi ze śniadaniami w Zakopanem, 1 nocleg
ze śniadaniem w Krakowie, opłaty klimatyczne, ubezpieczenie NW,
3 obiadokolacje i 1 obiad, opieka pilota, usługi przewodnickie
* Uczestnicy opłacają we własnym zakresie bilety wstępów do zwiedzanych obiektów oraz przejazdy kolejkami linowymi (około 150 zł /os.)
Koszt: 950 zł /os.
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Adoracja
w dni powszednie
od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę
od godz. 13:30 – 17:45
TYGODNIK PARAFII NA OGRODACH W POZNANIU
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