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XVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

    1. Scena z dzisiejszej Ewangelii pokazuje nam dwie siostry: Marię i Martę. Marta 
krzątała się, chcąc jak najlepiej ugościć Jezusa, a Maria w tym czasie słuchała Pana. 
Te dwie postawy nie muszą być przeciwstawne. Podczas liturgii słuchamy Słowa 
Bożego, kontemplujemy obecność Boga w Najświętszym Sakramencie. Wychodząc  
z kościoła, nie zamykamy rozdziału pod tytułem „Bóg” do kolejnej niedzieli,  
ale jesteśmy wezwani do głoszenia Ewangelii. Ta aktywność może się wyrażać  
np. w uczynkach miłosierdzia, czy też w modlitwie za innych. 
    2. W tym tygodniu do naszej archidiecezji przybędzie kilkunastotysięczna grupa 
młodzieży z różnych krajów. Ich pobyt w archidiecezji jest przygotowaniem do 
spotkania z papieżem Franciszkiem, i także sposobnością do poznania bogactwa 
wiary i kultury naszego narodu. W naszym dekanacie młodzież będzie gościła  
u rodzin z parafii Św. Małgorzaty i Św. Marka /wszystkim Rodzinom, które 
wyraziły gotowość przyjęcia młodzieży serdecznie dziękuję za zaangażowanie  
i gotowość gościnności/. Centralnym powitaniem młodzieży w Warszawie będzie 
spotkanie i koncert na Placu Piłsudskiego w czwartek, 21 lipca o godz. 19.30. 
Drugim ważnym wydarzeniem będzie „Warszawskie Uwielbienie – Msza św. 
posłania młodych do Krakowa” przy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. 
Spotkanie to rozpocznie się sobotę 23 lipca o godz. 15.00 Koronką do Bożego 
Miłosierdzia, a o godz. 18.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza św.,  
po zakończeniu której odbędzie się koncert uwielbienia.  
Zapraszam wszystkich do udziału w tych ważnych wydarzeniach w Warszawie  
oraz na wspólną Mszę Świętą w przyszłą niedzielę o godz. 13.00 pod ICDS-em. 
    3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w sobotę święto Świętej Brygidy, zakonnicy, patronki Europy. 
    4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
    5. Dziś w kruchcie kościoła zbiórka do puszki na posadzkę do naszego kościoła. 
Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać.  
    6. W nadchodzącym czasie są wolne intencje w tygodniu i w niedzielę: 
pamiętajmy w naszych modlitwach o tych co zostali powołani do wieczności ale 
również przedstawiajmy Bogu nasze sprawy noszone w sercu. 
    7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. Wszystkim 
odpoczywającym na wakacjach i urlopach życzę owocnego odpoczynku a całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 
    8. Parafia Świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu zaprasza na spotkanie z 
represjonowaną obrończynią życia z Kanady Mary Wagner w sobotę o godz. 19.00. 
    9. Do naszej parafii przybył peregrynujący po rodzinach Rycerzy Kolumba 
Obraz Świętej Rodziny poświęcony przez papieża Franciszka. „Przyszłość świata  
i Kościoła idzie przez rodzinę” powiedział Św. Jan Paweł II. Niech ten wizerunek 
będzie zachętą do modlitwy w intencji katolickich rodzin i modlitwy rodzinnej. 


