
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 17 lipca 2016 
Marta jest przedstawicielką pobożności Starego Testamentu. W niej 

chodziło o to, aby Bogu jak najwięcej przynieść, aby dla Boga jak 

najwięcej uczynić. Przyjmowała Chrystusa w swoim domu i na pewno 

od kilku dni przygotowywała się do tego przyjęcia, a kiedy On przybył, 

jeszcze zabiegała o wiele. Wyrazem jej szacunku była troska o to, by 

Chrystusowi przygotować bogaty stół. Objawiała swoją miłość przez 

dary, które znosiła dla Niego. Marta kontynuuje tę linię pobożności, 

którą przedstawia Abraham. On również przyjął Boga i aniołów do 

swego stołu i troszczył się o to, by na tym stole mieli smaczny twaróg, 

świeżo upieczone ciasto i najlepsze mięso. Sam stał z boku. Przyniósł 

Bogu to, co miał najcenniejszego. Chciał ugościć Boga. Istotny dla 

niego był dar dla Boga. 

Maria czynnie uczestniczyła w trwającym kilka dni przygotowaniu na 

przyjęcie Chrystusa. Wiedziała, że to, co konieczne, jest gotowe. Ale 

w momencie, kiedy Jezus wszedł pod ich dach, On był najważniejszy. 

Usiadła i słuchała, co On ma do powiedzenia. Maria wiedziała, że 

w spotkaniu człowieka z Bogiem nie chodzi o dary, lecz o spotkanie 

serc. Wiedziała również, że w tym spotkaniu znacznie więcej ma do 

dania Chrystus. Dlatego otwarła swoje serce i była nastawiona na to, by 

siedząc z Chrystusem przy stole przyjąć możliwie jak najwięcej Jego 

pokarmu. On bowiem przynosi do stołu pokarm duchowy, pokarm, 

który trwa wiecznie. 

To jest podejście Nowego Testamentu, nastawienie na spotkanie 

z Bogiem, na słuchanie Boga, na to, że Bóg ma znacznie więcej do 

powiedzenia i do dania nam, niż my Jemu. Chrystus chwali tę postawę: 

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

Abraham jest święty, Marta jest święta, ale postawa, która wyzwala, 

wypełnia człowieka pełną radością, to postawa Marii, nagrodzona 

pochwałą przez samego Chrystusa. 

W postawie Marty i Marii Jezus ukazuje dwa etapy na drodze rozwoju 

życia religijnego. Pierwszy to etap wielkiego wysiłku, by Bogu dać 

wszystko, na co człowieka stać, drugi to etap otwarcia siebie na Jego 

działanie. Wtedy Bóg daje, a człowiek odbiera. Piękno życia religijnego 

można w pełni odkryć dopiero na tym drugim etapie. Jezus chwaląc 

postawę Marii wzywa do sięgania po coś lepszego, wzywa do 

doskonalenia życia religijnego. 
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Biuletyn: 17 lipca 2016 

16 niedziela zwykła 

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*************************************************************************************************************** 

Intencje Mszalne 

Niedziela, 17 lipca 2016 
Md'Y - 2:00pm –  

Niedziela, 24 lipca 2016 
Md'Y - 2:00pm  

OGŁOSZENIA 

Służba liturgiczna 

17 lipca 2016 2:00pm St. Marguerite 

I czytanie Anna Górczyńska 

II czytanie Kamil Jezierski 

Szafarze Anna Górczyńska 

   Lidia Błach 

 

24 lipca 2016 2:00pm St. Marguerite 

I czytanie Kazimierz Krajewski 

II czytanie Tomasz Dzikowski 

Szafarze Lidia Błach 

 Paweł Chęć  

 

Festiwal Pierogów 

Prosimy chętnych wolontariuszy o zapisywanie się u pani 

Wandy do pomocy przy fetiwalu pierogów 

REJS 

Wracamy do tradycji rejsów Apostolatu. W tym roku 

zapraszamy na rejs do Half Moon Cay, Bahamas 20 – 25 

października 2016. 

Chętnych prosimy o szybkie zgłaszanie się bo powoli 

trzeba już zamykać listę. 

Praca 
Polka mieszkająca  w okolicach Cumming, pani Beata Perak, 

szuka zatrudnienia. 

Przyjechała do Atlanty ponad pół roku temu wraz z całą moją 

rodziną. W Polsce była nauczycielką w przedszkolu (23 lata 

stażu pracy). 

Uwielbia pracę z dziećmi i poszukuje takowej  w okolicach 

Cumming, gdzie obecnie mieszka. Przez pół roku tutaj była 

nianią, opiekowała  się ośmiomiesięcznym chłopczykiem i 

sporadycznie  jego pięcioletnim bratem. Inne oferty pracy, nie 

ograniczające sie do opieki nad dziećmi, mile widziane. 

Znajomość języka angielskiego częściowa. 

Składki 

3 lipca  

St Marguerite  $345. 

MOQ   $ 95 

Potrzebna tygodniowa składka $1500. 

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie. 

Wszystkim wypoczywającym, życzę wspaniałych 

wakacji, a pracującym, spokojnego lipca. 
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