teŜ bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom słuŜyć chcemy
Panu».
Ps 17,15 Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, powstając ze snu nasycę się Twoim
widokiem.
Ps 119,30 Drogę wierności obrałem, pragnąc Twoich wyroków.
Ps 119,111 Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, bo są radością mojego
serca.
Ps 119,173 Twoja ręka niech mi będzie pomocą, bo wybrałem Twoje postanowienia.
Ps 16,5 Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego: To właśnie Ty mój los zabezpieczasz. 6
Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo.
Ps 142,6 Do Ciebie wołam, o Panie, mówię: Ty jesteś moją ucieczką, udziałem moim w
ziemi Ŝyjących.
Łk 8,18 UwaŜajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu
zabiorą i to, co mu się wydaje, Ŝe ma».
Łk 12,20 Lecz Bóg rzekł do niego: "Głupcze, jeszcze tej nocy zaŜądają twojej duszy od
ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?"
Łk 12,33 Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmuŜnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie
niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy.
Łk 16,2 Przywołał go do siebie i rzekł mu: "CóŜ to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego
zarządu, bo juŜ nie będziesz mógł być rządcą".
Łk 16,25 Lecz Abraham odrzekł: "Wspomnij, synu, Ŝe za Ŝycia otrzymałeś swoje dobra, a
Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz.
J 4,14 Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda,
którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku Ŝyciu wiecznemu».
J 5,24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który
Mnie posłał, ma Ŝycie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do Ŝycia.
J 10,27-28 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im
Ŝycie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.
Rz 8,35-38 KtóŜ nas moŜe odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy
prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: Z
powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uwaŜają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale
we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nam umiłował. I jestem
pewien, Ŝe ani śmierć, ani Ŝycie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani
przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie
zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Kol 3,3-4 Umarliście bowiem i wasze Ŝycie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się
ukaŜe Chrystus, nasze Ŝycie, wtedy i wy razem z Nim ukaŜecie się w chwale.
1 P 1,3-5 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w
swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził
nas do Ŝywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego,
które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeŜeni mocą BoŜą
dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym.
Stronice te zawierają Słowa Pisma Świętego.
Dlatego powinny być uczczone i godnie traktowane!

XVI Niedziela zwykła w roku C:
Lk 10,38-42
38. W

dalszej ich podróŜy przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta,
imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu.
39. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i
przysłuchiwała się Jego mowie.
40. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do
Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, Ŝe moja siostra zostawiła mnie
samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, Ŝeby mi pomogła.
41. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele,
42. a potrzeba <mało albo> tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę,
której nie będzie pozbawiona.
38 W dalszej ich podróŜy przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta,
imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu.

J 12,1-3 Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz,
którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a
Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i
drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom
napełnił się wonią olejku.
Dz 16,15 Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas: «JeŜeli
uwaŜacie mnie za wierną Panu - powiedziała - to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w
nim!». I wymogła to na nas.
2 J 1,10 KaŜdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma
Boga. Kto trwa w nauce [Chrystusa], ten ma i Ojca, i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do was i tej
nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go.
39 Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i
przysłuchiwała się Jego mowie.

Łk 2,46 Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między
nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.
Łk 8,35 Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Przyszli do Jezusa i zastali człowieka, z
którego wyszły złe duchy, ubranego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u nóg Jezusa.
Strach ich ogarnął.
Pwt 33,3 On kocha swój lud. Wszyscy Jego święci są w Jego ręku. U nóg Twoich oni
usiedli, słowa Twoje przyjmują.
Prz 8,34-36 Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by
czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie Ŝycie i uzyska łaskę u Pana; kto
mnie nie znajdzie, duszę swą rani, śmierć kocha kaŜdy, kto mnie się wyrzeka.
Dz 22,3 «Ja jestem śydem - mówił - urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się
jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie
ojczystym. Gorliwie słuŜyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj słuŜycie.

1 Kor 7,29-32 Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają Ŝony, tak
Ŝyli, jakby byli nieŜonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak
jakby się nie radowali; ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy uŜywają tego
świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Chciałbym,
Ŝebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezŜenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by
się przypodobać Panu.
40 Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc
do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, Ŝe moja siostra zostawiła
mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, Ŝeby mi pomogła».

Łk 12,25-28 KtóŜ z was przy całej swej trosce moŜe choćby chwilę dołoŜyć do wieku
swego Ŝycia? Jeśli więc nawet drobnej rzeczy [uczynić] nie moŜecie, to czemu zbytnio
troszczycie się o inne? Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują i nie przędą. A powiadam
wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc
ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, o ileŜ
bardziej was, małej wiary! I wy zatem nie pytajcie, co będziecie jedli i co będziecie pili, i nie
bądźcie o to niespokojni!
J 6,27 Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da
wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».
Mt 14,15 A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest
puste i pora juŜ spóźniona. KaŜ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie
Ŝywności!» Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!
41 A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o
wiele,

Łk 8,14 To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem
odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności Ŝycia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu.
Łk 21,34 UwaŜajcie na siebie, aby wasze serca nie były ocięŜałe wskutek obŜarstwa,
pijaństwa i trosk doczesnych, Ŝeby ten dzień nie przypadł na was znienacka,
Mk 4,18-19 Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie
słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne Ŝądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak
Ŝe zostaje bezowocne.
1 Kor 7,32-35 Chciałbym, Ŝebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezŜenny troszczy
się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek
małŜeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać Ŝonie. I doznaje rozterki.
Podobnie i kobieta: niezamęŜna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i
ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąŜ, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się
przypodobać męŜowi. Mówię to dla waszego poŜytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę;
po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.
Flp 4,6-7 O nic się juŜ zbytnio nie troskajcie, ale w kaŜdej sprawie wasze prośby
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój BoŜy, który
przewyŜsza wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
Koh 6,11 Bo im więcej przy tym słów, tym większa marność: co człowiekowi z tego
przyjdzie?

Mt 6,25-31 Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje Ŝycie, o to, co
macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. CzyŜ Ŝycie nie znaczy więcej
niŜ pokarm, a ciało więcej niŜ odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani Ŝną
i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je Ŝywi. CzyŜ wy nie jesteście waŜniejsi
niŜ one? Kto z was przy całej swej trosce moŜe choćby jedną chwilę dołoŜyć do wieku swego
Ŝycia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną:
nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był
tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie
wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyŜ nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się
więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się
przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. PrzecieŜ Ojciec wasz niebieski wie, Ŝe
tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego
sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo
jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.
42 a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę,
której nie będzie pozbawiona».

Łk 18,22 Jezus słysząc to, rzekł mu: «Jednego ci jeszcze brak: sprzedaj wszystko, co masz, i
rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem przyjdź i chodź ze Mną».
Ps 27,4 O jedno proszę Pana, tego poszukuję: bym w domu Pańskim przebywał po
wszystkie dni mego Ŝycia, abym zaŜywał łaskawości Pana, stale się radował Jego świątynią.
Ps 73,25 Kogo prócz Ciebie mam w niebie? Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia.
Koh 12,13 Koniec mowy. Wszystkiego tego wysłuchawszy: Boga się bój i przykazań Jego
przestrzegaj, bo cały w tym człowiek!
Mk 8,36 CóŜ bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę
utracić?
J 17,3 A to jest Ŝycie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego,
którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
1 Kor 13,3 I gdybym rozdał na jałmuŜnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.
Gal 5,6 Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają Ŝadnego
znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość.
Kol 2, 6-10 Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim
postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w
wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę
przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na Ŝywiołach
świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała, bo
zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy.
1 J 5,11-12 A świadectwo jest takie: Ŝe Bóg dał nam Ŝycie wieczne, a to Ŝycie jest w Jego
Synu. Ten, kto ma Syna, ma Ŝycie, a kto nie ma Syna BoŜego, nie ma teŜ i Ŝycia.
Pwt 30,19 Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami
Ŝycie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc Ŝycie, abyście Ŝyli wy i
wasze potomstwo,
Joz 24,15 Gdyby jednak wam się nie podobało słuŜyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu
słuŜyć chcecie, czy bóstwom, którym słuŜyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy

