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Misją i zadaniem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie świadectwa wiary Rzymsko-
Katolickiej i Polskiego Dziedzictwa.  

Naszym posłannictwem jest służenie Bogu i sobie nawzajem poprzez obchodzenie i dzielenie się 
naszymi polskimi tradycjami, w otwarciu się na wszystkich ludzi. 

The mission of the Parish of Our Lady of Czestochowa is to bear witness to our Roman Catholic 
faith and our Polish heritage. We strive to continue to serve God and each other,  

celebrating and sharing our Polish traditions, welcoming and reaching out to all people. 
 

       Parish is served by:         Parafię obsługują: 

     Conventual Franciscan        Bracia Mniejsi Konwentualni  

  Friars                           - Ojcowie Franciszkanie  

 

Lord make me an instrument of your peace!  

Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=MARIA+I+MARTA&source=images&cd=&cad=rja&docid=5L4xnq9chKD_3M&tbnid=aQRUAd4EMhbQFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblog.cancaonova.com%2Fdiarioespiritual%2Ftag%2Flazaro%2F&ei=qwvkUZraJ-Pk4AOZkoG4Bg&bvm=bv.48705608,d.d


 

2  

www.ourladyofczestochowa.com 
E-Mail: parish@ourladyofczestochowa.com 

Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 

MASS SCHEDULE / PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

Mon. - Thurs.  7:00 AM  (English) 

  8:00 AM  (Polish) 

Friday    6:00 PM - 7:00 PM - Adoration - Koronka 

  - Divine Mercy Chaplet / Confession  

  7.00 PM - (Polish) 

  (First Friday - Mass for Homeland)  

Saturday 8:00 AM  (Polish) 

  4:00 PM  (English) 

  7:00 PM  (Polish) 

Sunday   8:00 AM  (Polish) 

  9:30 AM  (English) 

  11:00 AM (Polish) 

Holydays   as announced 
 

CONFESSIONS / SPOWIEDŹ 

Every day 30 min. before Masses. 
 

BAPTISM / CHRZEST 

By arrangement with the priest.  

Instruction for parents and godparents is required. 
 

MARRIAGE / SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Please, make arrangement with the Rectory at least six 

months in advance. Instruction is required. 
 

SACRAMENT OF THE SICK / SAKRAMENT CHORYCH 

Parishioners who are seriously ill should call the Rectory to 

arrange for a priest to visit and administer the Sacraments. 

PARISH OFFICE / BIURO PARAFIALNE 

 Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 
    

                 Monday - Thursday          Saturday 

10.00 AM - 4:00 PM        10:00 AM - 12:00 PM 

                         Friday: 8:00 AM - 1:00 PM 
Evenings and weekends - by appointment only. 

 

  PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 

   OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM CONV.) 
Fr. Wiesław Ciemięga OFM Conv. - Administrator 

Fr. Janusz Chmielecki OFM Conv. - In Residence 
 

OFFICE STAFF / PRACOWNICY PARAFII 

Secretary & Religious Coordinator - Mrs. Iwona Gajczak 

Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 
 

PARISH COUNCIL / RADA PARAFIALNA 

Mr. Richard Rolak  Mrs. Lucy Willis 

Mr. Andrzej Prończuk  Ms. Maryann Sadowski 

Ms. Celina Warot   
 

FINANCE COUNCIL / RADA FINANSOWA 

Ms. Connie Bielawski  Mr. Andrew Lau 

Mr. Leon Bester  Mr. Mariusz Wierzbicki 
 

MUSIC MINISTRY /  SŁUŻBA MUZYCZNA 

Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik  
 

SACRISTAN / ZAKRYSTIANKA 

Sr. Donata Farbaniec, OLM 

 John Paul II Hall — Sala bł. Jana Pawła II 

Kontakt do spraw wynajmu sali: Tel: 617-268-4355 

Contact for renting the hall: Tel: 617-268-4355 

 Ministranci / Altar Servers ~ Eugeniusz Bramowski  

Spotkania w niedziele, sala J.P II,10.00 AM. (781-871-2991) 

 Polish Cultural Foundation, Inc. ~ Mr. Andrzej Pronczuk  

Tel. 617-859-9910 

 Polish Saturday School ~ Mr. Jan Kozak - Tel. 617-464-2485 

Parish Choir & Children’s Choir ~ Mrs. Marta Saletnik 

Tel. 617-265-8132 

 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - SWAP 

Mr. Wincenty Wiktorowski ~ Tel. 617-288-1649 

 Grupa AA ~ Sala pod kościołem. 

       Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 7:00 PM  

 Krakowiak - Wednesdays at 7:30 PM - John Paul II hall 

www.krakowiak.org,: Eric Pierce: Tel. 508-320-2344 

 Rosary Society ~ Mrs. Genowefa Lisek: Tel. 617-436-5779 

 Sisters of Our Lady of Mercy:  Tel. 617-288-1202 

 Polish Theater ~ Mrs. Małgorzata Tutko: Tel. 617-325-2208 

 Polish Scouts - The meetings will be conducted in Polish for   

young boys and girls. Contact information: Mateusz Wozny,  

Tel. 347-749-5867, email: wozny@college.harvard.edu 

 Polish American Citizen Club - Mr. Zdzisław Marecki 

       Club: 617-436-2786; Cell: 781-267-0912 

Established  A.D. 1893 
655 Dorchester Ave., Boston, MA 02127 

ACTIVITIES & ORGANIZATIONS 
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   16th Sunday of Ordinary Time 
 Recent polls find that many people 

think of themselves as less religious, but 

more spiritual. Religion is judged to be im-

practical, or not as ‘enlightened’ as modern 

people. Those ideas and distinctions have 

been around for centuries and the only ones 

who are still going strong are those who 

practice religion.  

 Jesus visits Martha and Mary and 

they each have a different view of what 

needs to be done and who should do it. Mar-

tha is concerned about all the details of hos-

pitality while Mary wants to listen to what 

Jesus has to say. When Martha objects and 

wants her sister’s help, Jesus reminds her  

that only one thing is important and since 

Mary has chosen it, she should not be de-

prived of it. 

 The practice of faith often takes sec-

ond place to many other things that take our 

time and energy and give very little in return. 

Our choices leave little time for prayer, 

works of mercy or religious activity. Yet 

these are the only things that really count. 

They express our values and ideals, helping 

us to be missionaries of faith and witnesses 

of love. Don’t be fooled by the clutter of life 

and make busyness your excuse. Faith con-

tains the treasure of life, a meaning and pur-

pose that satisfy us. The better portion awaits 

our choosing.   

Saturday, July 20, 2013 

8:00 AM + Frances Elizabeth Trayers 

4:00 PM + Felix & Jadwiga Bielawski, Regina Bielawski,  

                              int. Bielawski Family 

7:00 PM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners 

Sunday, July 21, 2013 

8:00 AM  + Jerzy Jurczuk, int. Rodzina 

9:30 AM + Adolph Palczynski (anniv.), int. Sister 

11:00 AM + Maria i Antoni Bućko, int. Córka Teresa z rodziną 

Monday, July 22, 2013  
7:00 AM + Ronnie Willis, int. Rolak Family 

8:00 AM + Stanisław Giełażyn (25 rocz.), int. Rodzina 

Tuesday, July 23, 2013  
7:00 AM + Danuta Zulawnik, int. Warot Family 

+ Wiera, Bronisław Gierłowski, Grzegorz Brzozowski 

8:00 AM + Henryk Czołpiński, int. Syn Wiesław z rodziną 

+ Stanisław Łapuć, int. Jadwiga i Henryk Zieleniewski 

+ Za dusze w czyśćcu cierpiące, int. Rodzina Netzel 

Wednesday, July 24, 2013  
7:00 AM + Edward Pijanowski, int. Łupiński Family 

8:00 AM + Stanisława Wilk, int. Brat 

Thursday, July 25, 2013  

7:00 AM - God’s blessings & health for Marie Nicolas, int. Self 

                          + Frances Elizabeth Trayers 

  + Elżbieta Kłoda, Teresa Maliszewska,  

     Krzysztof & Leon Abramczuk   

8:00 AM + Tadeusz i Marianna Czolpinski, int. Rodzina 

+ Ronnie Willis, int. Genowefa i Jan Kotowscy 

Friday, July 26, 2013  
7:00 AM + Robert Kupczak, int. Daughter    

8:00 AM -  O zdrowie i Boże błog. dla Anny i Krzysztofa z okazji  

      rocznicy ślubu, int. Własna 

Saturday, July 27, 2013  
8:00 AM + Wiesław Stryjewski, int. Mama z rodziną 

4:00 PM + Stasia Górny, int. Family 

7:00 PM -  O zdrowie i Boże błog. dla Marty Popiel w 90-tą rocz.  

      urodzin, int. Córka 

Sunday, July 28, 2013  
8:00 AM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners     

9:30 AM + Carol Sadowska (7th anniv.), int. Family  

11:00 AM + Za zmarłych z rodziny Dubrówko, int. Rodzina 

 

Scripture for the week of July 21, 2013 

21 SUN Gn 18:1-10a/ Col 1:24-28/ 

Lk 10:38-42 

22 Mon Ex 14:5-18 / Jn 20:1-2, 11-18 

23 Tue Ex 14:21-15:1/Mt 12:46-50 29 

24 Wed Ex 16:1-5, 9-15/ Mt 13:1-9 

25 Thu 2 Cor 4:7-15/ Mt 20:20-28 

26 Fri Ex 20:1-17/ Mt 13:18-23 

27  Sat Ex 24:3-8/ Mt 13:24-30 

28 SUN Gn 18:20-32/Col 2:12-14/ 

Lk 11:1-13 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=MARIA+I+MARTA&source=images&cd=&cad=rja&docid=ivfIeQInpsXnbM&tbnid=wx0RNjNMQi6iSM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rudecruz.com%2Fmarta-e-maria-jesus-em-betania-estudo-biblico.php&ei=uw7kUbvWLMej4AOgk4DYBg&bvm=bv.48705
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for  
 

IMPROVEMENT FUND. 

The Holy Father's Prayer Intentions  -  July  
General: That World Youth Day in Brazil may 

encourage all young Christians to become disci-

ples and missionaries of the Gospel. 

Missionary: That throughout Asia doors may 

open to messengers of the Gospel. 

DEVOTIONS  

♦ Every Tuesday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to St. Anthony of Padua.   

♦ Third Sunday of the month - Children’s Mass at 11 AM 

♦ Every Thursday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to Our Lady of Czestochowa. 

♦ Every Friday - 6:00 PM - Exposition and adoration   

   of the Blessed Sacrament - Chaplet of Divine Mercy.    

   Possibility for the Sacrament of Reconciliation.  

   At 7:00 PM - Mass (in Polish). 

XVI SUNDAY IN ORDYNARY TIME 

Parish Group Meetings 

♦ AA - every Thursday at 7:00 PM in the Church Hall 

♦ Parish Choir – Sundays after the 11.00 AM Mass,  

   Mondays at 7:00 PM. Welcome new members! 

♦ Children’s Choir - practice takes place every Saturday  

   at 1.45 PM in the school building. 

♦ Rosary Society - first Sunday of the month after   

   11:00 AM Mass.  Meetings take place in the church. 

♦ Polish Scouts - feel invited to join the ranks of the   

   Polish scouts who are looking for young boys and girls.  

   Info: Mateusz Woźny, tel.347-749-586, email:   

   wozny@college.harvard.edu 

New Mass Intentions Book! 
New Mass Intention Book for 2014 is open. Please 

come to the Rectory to schedule your Mass inten-

tions. 

Catholic Appeal 2013 
Thank you to all who have al-

ready pledged their support to 

the 2013 Catholic Appeal. So far 

our parish contributed $14,505. 

If you have not yet participated 

in the Appeal, you can make 

your pledge by completing one 

of the forms available at the 

back of the church or by contacting the parish office. 

You may also pledge your support to the parish cam-

paign at www.BostonCatholicAppeal.org. 

Our goal this year is to raise $17,262. Thank you for 

your prayers and support of this important effort. 

CCD Classes 

A new CCD academic year will 

start in September. In that month 

we will also start a Confirmation 

class ( everything in Polish). Please 

remember that you need to bring 

your Baptismal certificate to attend 

First Holy Communion or Confirmation classes. 

 Thank you words go to our CCD teachers 

who volunteer to teach our children. May God bless 

you for all your effort and heart you put in teaching. 

Have a nice summer! 

      Change of Mass Schedule: 
During July and August the Friday’s Mass at 7:00 

PM will be celebrated at 8:00 AM except on First 

Friday on the month. Mass on First Friday will be 

celebrated at 7:00 PM. 

 Before the Mass we will have Devine Mercy 

Devotion with the Exposition of the Blessed Sacra-

ment at 6:00 PM and opportunity of Sacrament of 

Reconciliation. God Bless You!         

Parking Lot! 
Please come to the parish offi-

ce to get permission to park 

your car  in the parking lot.  

Your donation helps us with 

the upkeep of the parking lot. 

We ask that you please refrain 

from dumping trash by your car.  We have 3 trash 

barrels for your use. 

Thank you for your cooperation and understanding. 

Tours / Wycieczki 
Ziggy’s Tours invites everyone to a 2- Day tour to 

Niagara Falls and 1000 Islands on Saturday, August 

24 and 3- Day tour to Washington DC and New York   

City on Friday, August 9, also 2-Day Pilgrimage to 

American Czestochowa, Doylestown, PA on Satur-

day, August 17. For more info please call Ziggy’s  

Tours  office 617-288-7777. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=NzxcZxYPn-njvM&tbnid=QmD2FP4JBfNOjM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.northeastern.edu%2Fconferences%2Fplanning%2Fparking.html&ei=jrfJUea9Lobf0QHj1ICgDA&bvm=bv.48293060,d.dmQ&psig=A
http://www.taketours.com/cgi-bin/v.fcgi?nm=736&a=product_view&p=490
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=catholic+appeal+2013+archdiocese+of+boston&source=images&cd=&cad=rja&docid=DvdtUSDBykOIJM&tbnid=30svWf3vLaIhXM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fstmarystcatherine.org%2F2013%2F03%2F07%2Fthe-2013-catholic-appeal%2F&ei=j
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=ccd+classes&source=images&cd=&cad=rja&docid=gBJKhK0rSaMvHM&tbnid=3AhDgL7h-jXaXM:&ved=0CAUQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FCCD-Office-of-Our-Lady-of-Guadalupe-Church%2F289530727802467&ei=m7rmUamWE4_i
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=american+czestochowa+in+doylestown+pa&source=images&cd=&cad=rja&docid=sw6EyVwAxr6seM&tbnid=mJMxGCLyTlLEKM:&ved=0CAUQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FShrine-of-Our-Lady-of-Czestochowa-Doylestown-PA%2F
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na   

ULEPSZENIE POSIADŁOŚCI PARAFIALNYCH. 
 

● Kolekta I - $1,480.00 

● Kolekta II - $995.00 
 

♦ Church donation by Piotr Matwiejczuk - $100; 

   Regina Gonczarek - $100; 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - LIPIEC 

Intencja ogólna: Aby Światowy Dzień Młodzieży, 

który odbywa się w Brazylii, zachęcił wszystkich 

młodych chrześcijan do stawania się uczniami i mi-

sjonarzami Ewangelii.  

Intencja misyjna: Aby na całym kontynencie azja-

tyckim otwierały się drzwi przed posłańcami Ewan-

gelii. 

   INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Abyśmy - naśladując Maryję, Wzór naszej wiary - 

umieli w całkowitej uległości powierzyć się Bogu  

w każdym wydarzeniu naszego życia. 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

      Módlmy się za chorych, cierpiących i przebywających  
   w szpitalach: 
Wayne & Shirley Gouliaski,  Bolesława Lingo, Evelyn Rolak,  
Evelyn Baszkiewicz, Bronisław Bućko, Aniela Socha, Amalia 

Kania, Regina & Edward Suski, Blanche Bielawski,        
                        Janina Adranowicz 

 

 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

Apel Katolicki 2013 
Apel Katolicki 2013 nadal trwa. Celem naszej parafii 

w tym roku jest zebranie $17,262. Do tej pory zebra-

liśmy $14,505. Prosimy o zapoznanie się z ulotkami 

wyłożonymi z tyłu kościoła i przyniesienie wypełnio-

nych do biura parafialnego albo wysłanie ich pocztą. 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary. 

MSZE ŚWIĘTE W LIPCU I SIERPNIU! 
W miesiącach wakacyjnych (Lipcu i Sierpniu) Msze 

św. będą sprawowane codziennie o godz. 8:00 rano,  

w Piątki również, za wyjątkiem pierwszych Piątków 

miesiąca Lipca i Sierpnia, kiedy to Msza św. będzie  

o godz. 7:00 wieczorem. Przed Mszą Św. o godz. 

6:00 PM będzie Koronka do Bożego Miłosierdzia, 

adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sa-

kramentu Pojednania - spowiedzi. Msze Św. w jęz. 

angielskim bez zmian. Szczęść Boże.             

 Zapisy na nowy Rok 

Katechetyczny! 
Zapisy uczniów na religię na 

nowy rok oraz zapisy Kandyda-

tów do Sakramentu Bierzmowa-

nia w 2014 roku będą trwały 

przez całe wakacje. Zapraszamy 

do biura parafialnego. Osoby przygotowujące się do I 

Komunii  Św. oraz Bierzmowania mu-

szą dostarczyć świadectwo Chrztu Św. 

Natomiast młodzież przygotowująca się 

do Bierzmowania proszona jest o zakup 

Biblii Tysiąclecia, najlepiej w Polsce lub 

przez Internet. Dziękuję za zrozumienie! 

KORZYSTANIE Z PARAFIALNEGO PARKINGU 

Korzystający z parkingu w ciągu tygodnia proszeni 

są o zgłaszanie do biura parafialnego swojego samo-

chodu. To wyraz osobistej kultury i uczciwości, by 

nie parkować „na dziko”. 

Złożona ofiara za parkowa-

nie przeznaczona jest na 

utrzymanie parkingu. 

 Parkujących samo-

chody uprasza sie także  

o zachowanie porządku na 

parkingu, by nie wyrzucać 

śmieci obok samochodu - do 

tego celu znajdują się 3 kosze na śmieci ustawione na 

parkingu. Dziękuję za zrozumienie i właściwe podej-

ście do tego zagadnienia.  

Nowa Księga Intencji Mszalnych na 2014 r. 
 Nowa Księga Intencji Mszal-

nych na rok 2014 jest dostępna od 8 

Lipca 2013 r.  

 Wszystkich zainteresowa-

nych zapraszamy do biura parafial-

nego. 

ZAPOWIEDZI - BANNS 
Sakrament Małżeństwa zamierzają  

zawrzeć następujące osoby: 
Olga Janczak i Sebastian Grzejka - II 

                      08.17.2013 

Pielgrzymka i wycieczki  
Ziggy’s Tours zaprasza na: 3-dniową wycieczkę au-

tokarem do Washington DC i NYC w piątek 9 sierp-

nia, 2-dniową pielgrzymkę do Amerykańskiej Czę-

stochowy w Doylestown, PA w sobotę 17 sierpnia, 

2-dniową nad Niagarę oraz 1000 wysp w sobotę 24 

sierpnia. Rezerwacja - Ziggy’s  Tours  617-288-7777. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=NzxcZxYPn-njvM&tbnid=QmD2FP4JBfNOjM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.northeastern.edu%2Fconferences%2Fplanning%2Fparking.html&ei=jrfJUea9Lobf0QHj1ICgDA&bvm=bv.48293060,d.dmQ&psig=A
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=obraczki&source=images&cd=&cad=rja&docid=0XA-Ecl8SGVveM&tbnid=DK6OyPCJ2OCrDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2F40dnidoslubu.blogspot.com%2F&ei=a2HbUbCuGajC4APIhoCQCg&bvm=bv.48705608,d.dmg&psig=AFQjCNFVXVJ_uVH_hEDD0JOds
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 Dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju ukazuje 
odwiedziny Boga u Abrahama. Pan Bóg kończy je słowami zapo-
wiadającymi narodziny Izaaka, syna Abrahama. Abraham był 
bardzo gościnny wobec Przybyszów. Przyjął Ich i ugościł, A jak u 
nas jest z gościnnością? Jeden z uczynków miłosiernych co do 
ciała nakazuje: „Podróżnych w dom przyjąć” albowiem „Gość w 
dom, Bóg w dom”. 
 Co jest najważniejsze? Marta i Maria, to dwa skrzydła 
chrześcijańskiego życia, bowiem nie ma praw-
dziwego chrześcijańskiego życia i prawdziwego 
naśladowania Chrystusa bez autentycznej mo-
dlitwy. Ale nie ma też prawdziwego chrześcijań-
stwa, autentycznego świadectwa dawanego 
Chrystusowi bez czynnej miłości, bez pracy, bez 
zaangażowania. Modlitwa bez pracy prowadzi 
do kwietyzmu. Praca i działalność bez modlitwy 
prowadzi do aktywizmu i nadmiernego stawiania 
na siebie. Nie ma prawdziwego chrześcijanina i 
ucznia Chrystusowego bez aktywności Marty i 
kontemplacji Marii. To jest znana benedyktyń-
ska maksyma „Ora et labora”. Chrystus nie po-
tępia gościnności i pracowitości Marty, ale upo-
mina ją, aby nie zapomniała o czymś, o czym 
tak łatwo jest zapomnieć w życiu, aby nie zapo-
mniała o kontemplacji i modlitwie. Św. Augustyn 
powiedział: “Módl się tak, jakby twoje zbawienie zależało od Bo-
ga, ale pracuj tak, jakby twoje zbawienie zależało od ciebie.“ 
 Każdy myślący człowiek zgodzi się z naganą wypowie-
dzianą przez Martę: „Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra 
zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi 
pomogła”. Sytuacja jest jasna. Przybył do domu drogi Gość. 
Trzeba więc robić wszystko, aby był dobrze przyjęty. Marta, jako 
dobra gospodyni, zaczyna wykonywać potrzebne prace i jest 
nimi całkowicie pochłonięta. Czyżby nie miała racji prosząc o 
pomoc siostrę? Niektóre osoby same nie widzą, czego brakuje, 
jak powinny włączyć się w działanie. Być może są leniwe. Trzeba 
im więc pomóc dobrą radą. 
  Czy Marta ma rzeczywiście rację? I jak należy rozumieć 
odpowiedź Jezusa, który nie wysłuchuje jej prośby? Marta ma 
rację, jeśli się założy, że to rzecz ważna podjąć dobrze Gościa. 
Pytanie tylko, czy takie założenie jest słuszne, czy odpowiada 
myśleniu i pragnieniu Gościa. Czy pragnie On tylko, żeby go 
wystawnie przyjęto? Co jest ważne dla Niego? Tych pytań Marta 
nie zadała sobie. Od samego początku, prawie z przyzwyczaje-
nia, sądzi, że wie, czego wymaga od niej sytuacja. Nie zastana-
wia się, czego rzeczywiście pragnie Gość i narzuca Mu to, co 
według niej ma pierwszeństwo i co musi się stać w tym momen-
cie. Przerywa rozmowę Jezusa z Marią. Z pewnością Marta ma 
dobrą wolę. Ale za mało bierze pod uwagę pragnienia i zamiary 
swego Gościa. Jezus jasno daje jej do zrozumienia, że wcale nie 
pragnie najbardziej wystawnego przyjęcia, bo jest jeszcze coś 
ważniejszego. 
 Maria siedzi u stóp Pana i słucha Jego słów. Jest to 
jedyna rzecz konieczna i zawsze właściwa: słuchać Pana. Jezus 
nie przyszedł do Marty i Marii przede wszystkim po to, aby Go 
ugościły, ale po to, aby Go słuchały. Jego pierwszym pragnie-

niem jest właśnie to: aby Go słuchać. Marta, mimo całej swej 
dobrej woli, nie zwraca uwagi na to pragnienie. Tylko Maria re-
aguje na to, czego pragnie Jezus. A On chciałby przede wszyst-
kim dawać, nie zaś otrzymywać. Jako pierwszej rzeczy nie ocze-
kuje skrzętnej aktywności, która zawsze wie, co jest słuszne, co 
trzeba zrobić, ale chce Jezus przede wszystkim refleksji i wyci-
szenia człowieka, który słucha, myśli i pozwala sobie powiedzieć, 
co jest rzeczywiście ważne i co rzeczywiście trzeba robić. 

 Dla Marty urządzenie przyjęcia jest 
rzeczą najważniejszą. Często grozi nam nie-
bezpieczeństwo pogrążenia się w troskach  
o materialne potrzeby, o jedzenie, picie, 
mieszkanie, wygody, i skłonni jesteśmy po-
święcić im całą naszą energię i cały czas. 
Oczywiście, że i na tym polu konieczne są 
często małe zwyczajne przysługi. Pani domu 
nie powinna przecież zadawać sobie pytań  
w rodzaju: „Czy moja rodzina chce dziś coś 
zjeść? Czy mam postawić coś na stół?”. Ale 
równie powinno być jasne, że taka troska  
i zapobiegliwość nie wystarcza. Dla naszego 
ludzkiego współżycia byłoby z wielką korzy-
ścią, gdybyśmy zadawali sobie pytanie: 
„Jakie są pragnienia innych? Czego potrze-
bują oprócz dóbr materialnych?”. Okazałoby 

się wtedy, że inni potrzebują przede wszystkim naszego zainte-
resowania i naszego czasu. Dzieci nie odczuwają tylko potrzeby 
jedzenia. Rodzice muszą mieć dla nich czas, żeby się z nimi 
bawić, odpowiadać na ich pytania, wysłuchać, co chcą opowie-
dzieć o swoich przeżyciach.   
 Także starsi ludzie pragną, żebyśmy im poświęcili tro-
chę naszego czasu, żebyśmy ich wysłuchali, pozwolili im powie-
dzieć o swoich myślach, troskach i wspomnieniach. Robotnikom 
w fabryce nie wystarcza tylko dobra płaca. Bo oczekują jeszcze 
zainteresowania i ludzkiego uznania, pochwały i dobrego słowa. 
Najlepsza pomoc materialna nie może zaspokoić tej pierwszej 
potrzeby: czasu ofiarowanego innym, wzajemnego słuchania się 
ze spokojem i miłością i życia jednych dla drugich. 
 Swoją postawą Jezus nie obniża wartości pracy i troskli-
wości Marty, ale wyznacza im właściwe miejsce. Pomaga Marcie 
zrozumieć nie tylko to, że musi więcej myśleć o pragnieniach 
innych, ale również i to, że musi bardziej uważnie patrzeć na 
rzeczywistość dla niej samej naprawdę istotną. W ten oto sposób 
Jezus burzy jej przyzwyczajenia i wartościowanie. A my sami 
powinniśmy nieustannie przymierzać nasze opinie i przyzwycza-
jenia do Jezusowych kryteriów i wyciągać z tego życiowe wnio-
ski. Mamy potrzebę zachowania wolności wobec wszystkich 
przymusów, jakie pochodzą z przyzwyczajeń osobistych, konsu-
mizmu, stopy życiowej. Nie możemy tak po prostu akceptować 
tego, co w naszym środowisku jest uważane za rzecz zwyczajną, 
konieczną i właściwą. Mamy potrzebę czasu na spokojną reflek-
sję i modlitwę. Powinniśmy nieustannie słuchać Jezusa i pozwo-
lić, żeby to On wskazywał nam drogę. Nie powinniśmy unikać 
wysiłku i cierpienia, potrzebnych do nowego ukierunkowania 
naszego życia i do zmiany. Od Jezusa uczymy się tej jedynej 
koniecznej rzeczy.  

      Marto, nie troszcz się o zbyt wiele!          
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