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Pastor`s Letter / List Księdza Proboszcza
Drodzy parafianie i goście,
Dzisiejsze pierwsze czytanie z księgi Rodzaju oraz
Ewangelia mówią o gościnności. Gościnność była
czymś niezwykle ważnym w czasach Abrahama i Jezusa. Niektórzy bibliści wprost mówią, że Sodoma i Gomora zostały zniszczone nie tyle z powodu niemoralności, co braku gościnności. Jest w tym jakaś prawda. Amadeo Cencini powiedział kiedyś, że brak gościnności jest
oznaką upadku zakonu. Można by w ten sposób powiedzieć także o człowieku, społeczeństwach i rodzinach.
Brak gościnności jest oznaką upadku człowieka, społeczeństw i rodzin.
Człowiek niegościnny ma serce zamknięte na innych, a
skoro tak, to ma także serce zamknięte wobec Boga. Nie
można być otwartym na Boga a zamkniętym na człowieka. Dziś zabija nas indywidualizm. Przestajemy się nawzajem odwiedzać i zapraszać w odwiedziny. Często nawet
nie wiemy, kto jest naszym sąsiadem. Nie potrafimy ze
sobą rozmawiać. Człowiek dzisiejszy tak bardzo się zasklepia w sobie, że przestaje widzieć wartość wspólnego
spędzania czasu, wspólnych rozmów, wspólnego dzielenia
z innymi radości i smutków. W ten sposób staje się samotny i zalękniony, spędzający długie godziny przed telewizorem, skoncentrowany na gromadzeniu dóbr dla siebie i zamkniętym na dzielenie się z innymi tym, co posiada. Tymczasem jak mówi św. Paweł „więcej jest radości w
dawaniu, niżeli braniu”. Jeśli człowiek jest dzisiaj tak bardzo smutny, to być może dlatego, że przestał być gościnny.
Pamiętajmy o gościnności w te wakacje. Kiedy byłem
chłopcem, mama zawsze powtarzała mi, „synu bądź gościnny wobec innych” a w naszym domu nigdy nie było
sytuacji, w której odwiedzającym nas osobom mama nie
zaproponowałaby kawy lub herbaty. To były zawsze
pierwsze słowa wobec przybyszów: „napijesz się kawy lub
herbaty?”. Ten prosty gest gościnności otwierał serca i
dawał radość. Nie zapominajmy o gościnności, dzielmy
się tym, co posiadamy, gdyż wszystko jest darem od Boga.
Zanurzam was wszystkich w miłosiernym
sercu Jezusa
o. Marek

Dear parishioners and guests,
Today's first reading from the book of Genesis
and the Gospel speak of hospitality. Hospitality
was something very important in the time of Abraham and Jesus. Some scholars simply say that Sodom and Gomorrah were destroyed not only because of
immorality, but also the lack of hospitality. There is
some truth in this. Amadeo Cencini once said that the
lack of hospitality is a sign of the collapse of law. One
could thus also say this about the man, societies and
families. No hospitality is a sign of the fall of man, society and families.
An inhospitable man has a heart closed to others, and
if so, he also has a heart closed to God. You can not
be open to God and closed to man. These days are
killing our individualism. We stopped visiting each other and inviting others for a visit. Often we do not even
know who is our neighbor. We can not talk to each
other. The man of today is so closed in himself, he
ceases to see the value of spending time together, sharing with others joys and sorrows. In this way, he becomes lonely and anxious, spending long hours in
front of TV, focused on the accumulation of wealth
for himself and closed to share with others what he
has. However, as Saint Paul says, "There is more joy in
giving than receiving." If man today is so very sad, perhaps it is because he has ceased to be welcoming.
Let us remember about hospitality this summer. When
I was a boy, my mother always told me "son be hospitable to others," and in our home there has never been
a situation in which my mom did not propose coffee
or tea to our visitors. The first words to the newcomers would always be: "Do you drink coffee or tea?"
This simple gesture of hospitality opened the heart and
gave joy. Do not neglect hospitality, let us share what
we have, because everything is a gift from God.

I immerse you all in the merciful heart of Jesus.
Fr. Marek

MONDAY

8:15
7:00PM

- JULY 18 - WEEKDAY.ST.CAMILLUS DE LELLIS
MOST FORGOTTEN SOUL IN PURGATORY - A. MRAVEC
W INTENCJI PARAFIAN

TUESDAY -JULY 19 - WEEKDAY.
8:15
SAFETY & PROTECTION OF ALL UNBORN BABIES- A.MRAVEC
7:00PM
W INTENCJI PARAFIAN
- JULY 20 - WEEKDAY. ST.APOLINARIS.
BENEFACTORS OF ST. LADISLAUS PARISH
O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA DOBROCZYŃCÓW NASZEJ PARAFII

WEDNESDAY

8:15
7:00PM

BLESSINGS FOR

THURSDAY

8:15
7:00PM
FRIDAY

8:15
7:00PM

- JULY 21- WEEKDAY. ST.LAWRENCE OF BRINDISI.
SAFETY & PROTECTION OF ALL UNBORN BABIES- A.MRAVEC

TUESDAY- Eucharistic Adoration /Adoracja
JULY 25- St.Christopher /Św.Krzysztofa
( Blessing Of The Cars on July 24th)
(swiecenia samochodow -24 lipca)
JULY 31- St.Ignatius of Loyola/Św.Ignacy z Loyoli

W INTENCJI PARAFIAN

( Blessings of The Water)

- JULY 22 - ST.MARY MAGDALENE.
FATHER`S DAY SPIRITUAL BOUQUET INTENTIONS

(Święcenie wody świętego Ignacego)

DUCHOWY BUKIET INTENCJI Z OKAZJI DNIA OJCA

SATURDAY- JULY

8:15
5:00PM
SUNDAY

7:30

23- WEEKDAY . ST.BRIDGET.
SAFETY & PROTECTION OF ALL UNBORN BABIES- A.MRAVEC
+STANISLAW MUCHA-47 YEAR ANNIVERSARY - PACOCHA FAMILY
+STELLA KOCHANSKI - SON

- JULY 24 - 17TH SUNDAY IN ORDINARY TIME.
+W INTENCJI PARAFIAN

Expected Weekly Expenses…..……$ 8,800.
07/10/16 Collection…………….…$

9:00

+ WALTER PTAK - S.WOZNICZKA
+GRACE GORSKI -FAMILY

10:30

+MARIAN AUGUSTYNSKI
+ JAN & ANNA MARIA SWIDEREK -SYN ROMAN Z RODZINA
Z PROSBA O BOZE BLOGOSLAWIENSTWO, OPIEKE M.B., POWROT

4,305.

(Deficit) Income …………………..$ (4,495.)

DO ZDROWIA I WYLECZENIE Z NALOGU DLA JAKUBA

*************************************************
Saturday Mass 5PM …………...…..$

395

Sunday Mass:

12:00

FATHER`S

1:30PM

O POWROT DO ZDROWIA I OPIEKE M.B. NIEUSTAJACEJ POMOCY DLA

DAY SPIRITUAL BOUQUET INTENTIONS

7:30AM……….….…$

810

9:00AM……….…….$

585

10:30AM……….…….$

1,150

12:00PM…….………..$

490

THIS WEEK THE VOTIVE CANDLES IN

1:30PM…...…………$

445

FRONT OF
OUR LADY OF CZĘSTOCHOWA BURN FOR

7:00PM…………..….$

430

STEFANII KAPLON

7:00PM

WEEKLY FINANCES - Sunday July 10, 2016

DUCHOWY BUKIET INTENCJI Z OKAZJI DNIA OJCA
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Sixteenth Sunday in Ordinary Time
It is [Christ] whom we proclaim,
admonishing everyone and teaching
everyone with all wisdom, that we may
present everyone perfect in Christ.
-- Colossians 1:28b
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Thank you for your generosity!
Please remember St. Ladislaus in your will
Proszę pamiętaj o Parafii
Świętego Władysława
w swoim testamencie.

INFORMACJE PARAFIALNE:
Godziny pracy biura parafialnego:
Od poniedziałku do piątku: 9:00a.m .- 5:00p.m.
Msze Święte:
Od poniedziałku do piątku: 8:15 a.m.- angielska, 7:00 p,m.- polska
Sobota:
8:15 a.m. dwujęzyczna (angielsko / polska)
5:00 p.m. angielska (msza z formularza niedzielnego)
Niedziela:
7:30 a.m .polska, 9:00 a.m. angielska, 10:30 a.m. polska;
12:00 p.m. angielska, 1:30 p.m. polska, 7:00 p.m. polska
Sakrament Pojednania:

Niedziela:
Przed każdą mszą świętą.
Poniedziałek - piątek:
przed mszą o 8:15 am i od 6:30 pm
Pierwszy piątek miesiąca: 6:00 p.m. - 7:00 p.m.
Sobota:
przed mszą o 8:15 a.m. i od 4:30 - 5:00 p.m.
Chrzest:
I niedziela miesiąca - po mszy o godz. 1:30 pm - w języku polskim.
II niedziela miesiąca - po mszy o godz. 12:00 pm - w języku angielskim.
Rodzice, dla których jest to pierwsze dziecko, powinni uczestniczyć w
spotkaniu przygotowawczym. W celu umówienia się na spotkanie prosimy o
kontakt z biurem parafialnym: 773-725-2300
Sakrament Małżeństwa:
Ustalenia muszą być dokonane co najmniej na cztery miesiące przed.
Proszę umówić się na spotkanie z jednym z kapłanów, aby rozpocząć
proces.
Odwiedziny chorych:
W każdym przypadku poważnej choroby lub wypadku należy wezwać
księdza. Komunia Święta zostanie przyniesiona do chorych na żądanie.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
wtorki od 8:45 a.m. do 7:00 p.m.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO: wtorki o 6:45 p.m.
NABOŻEŃSTWO DO ŚW. JÓZEFA: środa (po mszy o 8:15 a.m)
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY:
środy o 6:45 p.m.
NABOŻEŃSTWO DO JANA PAWŁA II: czwartki o 6:45 p.m.

PARISH INFORMATION:
Parish Office Hours :
Monday to Friday : 9:00a.m. - 5:00p.m.
Masses :
Monday - Friday: 8:15a.m. English; 7:00p.m. Polish
Saturday : 8:15 a.m. Bi-lingual (Polish/English)
5:00p.m. (Vigil Mass) English,
Sunday: 7:30a.m. Polish, 9:00a.m. English, 10:30a.m. Polish
12:00p.m. English, 1:30p.m. Polish, 7:00p.m. Polish
Vigil Mass (Anticipated) on previous day as scheduled.
Sacrament of Reconciliation:
Sunday: Before each Mass
Monday - Friday: Before 8:15a.m. Mass; and 6:30 -7:00p.m..
On First Friday 6 p.m. -7 p.m.
Saturday: Before 8:15 a.m. Mass and 4:30 p.m. -5.00 p.m.
Baptism:
First Sunday of the Month - Polish, after the 1:30 p.m. Mass
Second Sunday of the Month - English, after the Noon Mass
First time parents should arrange to attend a preparation session
prior to the celebration of the sacrament.
Marriage:
Arrangements must be made at least four months in advance.
Please make an appointment with one of the priests to begin the
process.
Sick Calls:
In all cases of serious illness or accident the priest should be called
at once. Holy Communion will be brought to the sick upon request.
ADORATION: Every Tuesday following the 8:15 a.m. Mass.
Benediction at 6:45 p.m. followed by Polish Mass at 7p.m.
DIVINE MERCY CHAPLET: Tuesdays at 6:45 p.m.
DEVOTION TO ST. JOSEPH: Wednesdays (after 8:15 Mass)
OUR LADY OF PERPETUAL HELP NOVENA Wednesdays at 6:45 p.m.
DEVOTION TO ST.JOHN PAUL II: Thursdays at 6:45 p.m.

LITURGICAL SCHEDULE FOR SATURDAY AND SUNDAY, JULY 23 AND JULY 24
Saturday
5:00pm

Sunday
7:30am

Sunday
9:00am

Sunday
10:30am

Sunday
12:00pm

Sunday
1:30pm

Sunday
7:00pm

M. Kreczmer
K. Burnside

K Sadko
A. Wilczek

J. Vice
A. Baros

E. Gandy
E. Czupryna

Youth
Mass

R. Bazan
D. Chruszcz

D. Poniatowska
C. Setlak

Eucharistic
Ministers

N/A

L. Michno

A. Baros

Z. Czarny
A. Baros

X. Chiriboga
L. Lagos

N/A

N/A

Altar Servers

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Commentator
Lector

WITAMY/ WELCOME
Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany w parafii św. Władysława, lub jesteś zarejestrowany ale potrzebujesz wprowadzić jakieś zmiany, prosimy o wypełnienie poniższej formy i
wrzucenie jej do koszyka lub wysłanie listownie do biura parafialnego.
If you are not registered at St. Ladislaus, or are registered and need to make changes, please fill out the form below and place it in the collection basket or mail it to the parish office.
IMIĘ/NAME)____________________________________MAŁŻONEK(SPOUSE)_______________________________________________
TEL./PHONE )___________________________________EMAIL_____________________________________________________________
ADRES/(ADDRESS)___________________________________________________________________________________________________
MIASTO, KOD/( CITY, ZIP CODE)_____________________________________________________________________________________
( ) Nowy parafianin ( ) Nowy adres ( ) Nowy numer telefonu ( ) Przeprowadzka, proszę o skreślenie z listy
( ) New Parishioner ( ) New Address( ) New Phone Number ( ) Moving, please remove from parish membership

Adoracja Najświętszego
Sakramentu w każdy wtorek po Mszy świętej porannej
zakończona nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego i
błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem
o godz. 6:45pm

Eucharistic Adoration takes place in our parish every
Tuesday—beginning after the 8:15 a.m. Mass.
Benediction is
at 6:45 p.m. followed by a 7:00 p.m. Mass in Polish.

Please pray for all our sick parishioners, family
members, friends and loved ones.
Helen Shulda
Frank & Maria Wietrzak
Dennis Niemczura
Emil Walat
Please call the parish office if you would like to add a Parishioner`s name
to the sick list. You must be a member of the immediate family.
************************************************
Proszę poinformować biuro parafialne jeśli pragniecie Państwo dołączyć
imię chorego parafianina do listy chorych. Osoba
zgłaszająca musi być członkiem najbliższej rodziny.

WATCH YOUR POSTURE
Our posture is often a tip-off to our hospitality and reverence for the Lord. Note the actions of Abraham as he
greeted the Lord in the presence of three men who appeared near his tent. He ran from the entrance of the
tent to greet them. He bowed to the ground as he met
them. He and Sarah, his wife, hastened to prepare a
meal and bring food and water to their guests. In the
Gospel story, Jesus' friend Mary sat at his feet in order
to listen to him speak. How do we welcome and reverence the Lord? What do our actions show? Do we remember the Lord's presence in the Blessed Sacrament?
How do we welcome the Lord in the scripture readings?
How do we acknowledge his presence in our brothers
and sisters, both at Mass and afterwards? Whether we
kneel, stand, or sit in the Lord's presence, may our
hearts and minds always be attuned to him.

JUBILEE YEAR OF MERCY
Last Sunday's "Good Samaritan"
parable concluded with Jesus'
command: Go provide hands-on
mercy to the next person you
meet, no conditions, no limits, no
exceptions. But today, Jesus seems
to criticize Martha's hands-on
mercy of hospitality, while praising Mary's "hands-off" as
"choosing the better part" (Luke
10:42). Mary sat listening (10:39),
leaving Martha "burdened with much serving by herself" (10:40). So, is the contemplative life of prayerful
silence "superior," but the active life of earning a living, raising a family, running parishes, schools, hospitals, and social service ministries "second-class" discipleship? No; Jesus' example is not either/or but
both/and: silent communion with God, boundless
compassion for people. If we do not seek Jesus in
silent prayer, how will we find Jesus in all others? If
we do not serve Jesus in others, will our worship, despite its beauty, be anything but empty ritual? This
Jubilee Year of Mercy offers us Jesus' two-fold challenge: both "go and do" and "sit and listen."
MERCY
Among the attributes of God, although they are all
equal, mercy shines with even more brilliance than
justice.
--Miguel de Cervantes

POKÓJ A MIŁOSIERDZIE BOŻE
"Pokój wam...Jezus znowu rzekł do nich Pokój wam". (J 20,19 - 21)
Przy każdym prawie ukazaniu się po Zmartwychwstaniu Pan Jezus pozdrawia Apostołów słowami: "Pokój wam!"
Czemu przed Męką swoją nie pozdrawiał ich w ten sposób? Bo jeszcze nie było dokonane dzieło Odkupienia.
Teraz zaś została śmierć - skutek grzechu pierworodnego - pokonana, sam grzech zgładzony, odwieczny wróg
ludzkości zdeptany i nastąpiło pojednanie Boga z grzeszną ludzkością. Wraca tedy utracony w raju pokój człowieka z samym sobą, z bliźnim i z Bogiem. (...)
Grzech zakłócił zgodę z Bogiem i wprowadził do duszy wewnętrzny niepokój i walkę ze sobą. Wyrzuty sumienia
nie dają spokoju, powodują straszną udrękę wewnętrzną, której nikt i nic na świecie usunąć nie potrafi. Głosu
sumienia nie zagłuszą ani nauka, ani sztuka, ani żadna potęga na świecie. Nie pomogą tu rozrywki i podróże, zabawy i uciechy tego świata. Aż oto przychodzi Chrystus i uspokaja wzburzone sumienia ludzkie. "Odpuszczone są
twoje grzechy"(Łk 7,48). (...) Tę władzę odpuszczania grzechów przekazał Chrystus Apostołom i ich następcom biskupom i kapłanom - w dniu Zmartwychwstania i w ten sposób zapewnił pokój wewnętrzny i zgodę z Bogiem i
z własnym sumieniem dla wszystkich ludzi dobrej woli po wszystkie czasy aż do skończenia świata.
Pokój, jaki Sakrament Pokuty wprowadza do duszy przez pogodzenie jej z Bogiem i z sumieniem własnym, jest
koniecznym warunkiem pokoju z bliźnim. Dlatego kto nie ma tego pokoju wewnętrznego, nie może mieć i
zewnętrznego z ludźmi. Na świecie wszyscy, od dawna gonią za pokojem zewnętrznym, ale go nie znajdują. Zamiast pokoju są waśnie i nieporozumienia w rodzinach, społeczeństwach i państwach. (...) Jeżeli pilnie wnikniemy w
przyczyny tych mniejszych walk i wielkich wojen, przekonamy się, że one wszystkie sprowadzają się do jednej
głównej, a jest nią brak zgody z Bogiem i z własnym sumieniem u poszczególnych jednostek, państw i narodów.
Stąd rozumiemy, dlaczego Zbawiciel aż dwakroć pozdrawia Apostołów słowami: "Pokój wam!" przy ustanowieniu
sakramentu Pokuty, który jedynie może sprowadzić prawdziwy pokój na świecie.
Dwaj są, którzy obiecują pokój dla ludzi: świat i Chrystus. Pokój świata jest obłudny, pozorny i kończy się
zaburzeniami i wojną, albowiem świat nie może dać pokoju wewnętrznego, pokoju z Bogiem, którego nie uznaje, i
pokoju z własnym sumieniem. Tylko Chrystus przynosi pokój trwały, bo wewnętrzny, prawdziwy, który polega na
usunięciu głównej przyczyny niepokoju, jakim jest grzech. Chrystus Pan wziął grzechy całego świata na Siebie, odpokutował i złożył Bogu godne zadośćuczynienie za nie, stworzył bezcenny skarb swoich zasług, a po Zmartwychwstaniu stosuje te zasługi do poszczególnych dusz przez ustanowienie Sakramentu Pokuty, w którym
kontynuuje się dzieło Odkupienia i będzie się kontynuowało aż do skończenia świata. To jest jedno z największych
dzieł miłosierdzia Bożego. Dlatego można z całą pewnością twierdzić, że ludzkość nie zazna pokoju, dopóki się
nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Bożego.
Jakie są powody niezgody między ludźmi? Jest ich dużo, a wszystkie mają źródło w naruszeniu przykazania:
"Będziesz miłował bliźniego twego, jak siebie samego". Kto go przestrzega, ten usuwa ze swego życia wszystko, co
sprowadza niepokój z bliźnimi. Taki człowiek wszystkich kocha, nikim nie gardzi, nikomu nie zazdrości, cudzego
nie weźmie, strzeże się obmowy i sądów, urazy przebacza, za zło oddaje dobrem, każdemu się chętnie udziela, nawet wrogom swoim oddaje chlebem za kamień wyświadczając im przysługi i modląc się za nich. Tak postępując
zyskuje u wszystkich miłość i poważanie, życzliwość i szacunek, których mu odmówić nie mogą nawet ludzie przewrotni.
Nad żłóbkiem betlejemskim śpiewali Aniołowie: "Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej
woli!" Ten zapowiedziany pokój urzeczywistnił Chrystus po Zmartwychwstaniu swoim, gdy powiedział do Apostołów: "Pokój wam!" Przyniósł on pokój z Bogiem, z sumieniem naszym i z bliźnimi, których mamy kochać i świadczyć im uczynki miłosierne jako konieczny warunek pokoju.
(Sł. B. ks. M.Sopoćko, Rozważania o Miłosierdziu Bożym i ludzkim, w: Wielbijmy Boga w Jego Miłosierdziu.
Modlitewnik, Stockbridge Mass 1960, s. 145-151)

17 LIPCA 2016- 16 NIEDZIELA ZWYKLA
Rdz 18,1-10; Kol 1,24-28; Łk 10,38-42
Jezus, w swej wędrówce misyjnej, podczas jednego z postojów staje się gościem dwóch sióstr: Marty i Marii.
Obydwie chcą jak najlepiej przyjąć swego niecodziennego gościa, o którym zapewne wiele słyszały, i każda z nich
robi to na swój sposób, tak jak czuje, że powinna. Pierwsza, Marta, przygotowuje Mu posiłek dbając, by Mu niczego nie brakowało; druga Maria, woli wykorzystać rzadką okazję goszczenia pod swoim dachem tak nietypowego
Gościa i klęka u Jego stóp, by móc wyciągnąć jak najwięcej pożytku z Jego nauczania. Pierwsza, nie rozumiejąc
postawy drugiej, uskarża się na nią, otrzymując w zamian od Jezusa ważne pouczenie o wartości życia kontemplacyjnego: „Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”. Obydwie postawy: życia aktywnego w
świecie, jakie reprezentowała Marta, oczywiście w duchu Jezusa Chrystusa, oraz życia kontemplacyjnego, jakie reprezentowała Maria, stały się w Kościele dwiema drogami realizacji misji Chrystusa w świecie: ewangelizacji
poprzez raczej świadectwo chrześcijańskiego życia na co dzień, oraz specjalnego ustawicznego czuwania u stóp
Chrystusa w tzw. zakonach kontemplacyjnych, które poprzez doświadczenie Boskości, wskazują na źródło i
przyczynę tego działania. O tym doświadczeniu Boskiej obecności wspomina w dzisiejszym pierwszym czytaniu
Księga Rodzaju, kiedy mówi o trzech tajemniczych gościach, jakich przyjął Abraham pod swój namiot i ugościł. W
zamian otrzymał on enigmatyczną zapowiedź potomstwa, które mimo starczego wieku, stało się po roku udziałem
jego domu. W świetle nauczania Jezusa, w tych trzech tajemniczych osobach, Kościół widzi trzy Osoby Boskie
zamieszkujące w duszy każdego chrześcijanina, których może doświadczyć każda kontemplacyjna dusza.
Ks. Ryszard Groń
SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
There's a lot of traveling, delivering, and visiting going on in our readings today. In Genesis Abraham cares for the
needs of three mysterious travelers. The psalm responds, celebrating the kind of righteousness that Abraham practices. Then, in his letter to the Colossians, Saint Paul describes his own ministry as almost like a delivery service:
he, God's steward, brings the word of God to their community. Finally, Luke's Gospel shares the well-known story of Mary and Martha, and the different ways they welcome Jesus into their home. Amid all this coming and going, we are invited to pay attention to the ways we tend to the needs of others. Each of us can ask, How am I present to God and others in my life?
JESUS CHRIST, SUPERSTAR
Imagine how you would feel if a very famous person asked you to stand right by her side during a highly publicized funeral. Calling on you in her time of greatest suffering and vulnerability, she asks you to share in her suffering. As media reports on the tragedy roll in, every photograph shows you standing side by side with your famous
friend, grieving together. In the midst of sadness, you would probably feel honored to serve as such a close and
trusted companion.
Jesus asks something like this from us. From time to time, the Lord asks us to accompany him in suffering. Often
we postpone or reject the invitation, though, preferring health, security, and prosperity. God provides all good
things, but here for a little while we are sometimes asked to suffer. And who asks us? Needy family members, people who are homeless, refugees drinking contaminated water, children with special needs, irritating coworkers--all
of these people are stand-ins for Jesus, asking us to suffer with him.
JESUS KNOWS OUR HEARTS
Abraham and Martha show us how to get busy tending to others' needs. Abraham orders up an impressive menu
of fine food, selecting his best animal to slaughter and prepare. Abraham's visitors appreciate his attentive hospitality and reward him with long-awaited good news. When Martha bustles about preparing for her guest, however,
she receives a gentle scolding. Jesus, who knows our hearts, senses anxiety, perhaps bitterness, in Martha.
Despite her good deeds, Martha pays more attention to her sister than to her guest. Our attention to Jesus is the
one thing necessary. If anger, jealousy, or resentment distracts us from serving Jesus, then our work is empty. Saint
Paul confirms this when he invites the Colossians to offer all their daily activities, even their suffering, to the Lord.
The only thing lacking in Jesus' suffering is our own free choice to pay attention to him and share his suffering.
Today's Readings: Gn 18:1-10a; Ps 15:2-5; Col 1:24-28; Lk 10:38-42
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