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XV NIEDZIELA ZWYK£A

Niedzielne czytania:
I - Pwt 30,10-14; II - Kol 1,15-20;
Ewangelia (Łk 10,25-37):
Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co
mam czynić, aby osiągnąć życie
wieczne?» Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» On rzekł:
Będziesz miłował Pana, Boga
swego, całym swoim sercem,
całą swoją duszą, całą swoją
mocą i całym swoim umysłem;
a swego bliźniego jak siebie
samego. Jezus rzekł do niego:
«Dobrześ odpowiedział. To
czyń, a będziesz żył». Lecz on,
chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?»
Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien
człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i
wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go ob-
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darli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem
przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył
go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na
to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś
Samarytanin, będąc w podróży, przechodził
również obok niego. Gdy go
zobaczył, wzruszył się głęboko:
podszedł do niego i opatrzył
mu rany, zalewając je oliwą i
winem; potem wsadził go na
swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary,
dał gospodarzowi i rzekł: "Miej
o nim staranie, a jeśli co więcej
wydasz, ja oddam tobie, gdy
będę wracał". Któryż z tych
trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce
zbójców?» On odpowiedział: «Ten, który mu
okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i
ty czyń podobnie!»

Nie ma dla mnie usprawiedliwienia, jeśli nie czynię miłosierdzia. Gdy widzę kogokolwiek w potrzebie i mijam go, grzeszę przeciw najważniejszemu z przykazań.
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Komunikaty

duszpasterskie

1. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że
chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty,
ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na
człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu
podczas każdej Eucharystii.
2. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam
czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda
niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata. Obliguje nas do tego sam Zbawiciel:
„Idźcie i głoście”!
3. W dzisiejszą niedzielę budowlaną, wszystkim składającym ofiary
podczas Mszy św, jak i wpłacającym na konto Parafii, mówimy:
BÓG ZAPŁAĆ!
3. We wtorek wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z góry Karmel. Z tej okazji zachęcamy wszystkich do świadomego noszenia
przy sobie znaków przynależności do Chrystusa. Jednym z tych
znaków jest szkaplerz lub medalik zawieszony na szyi albo noszony w kieszeni ubrania. Przypominamy, że taki znak powinien być
pobłogosławiony przez kapłana i noszony w godny sposób. Pamiętajmy o słowach Chrystusa: „kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, do tego Ja przyznam się przed Ojcem moim”.
4. W tym tygodniu patronuje nam:
15 VII – św. Bonawentura (1221-1274), biskup, Doktor Kościoła,
autor traktatów teologicznych i życiorysów św. Franciszka.
Biuro Parafialne: czynne w dni powszednie od 10.00 do 12.00 i dodatkowo we wtorki i piątki od 18.30 do 19.30.
Telefony: Biuro (fax) - 3579175w36, Ks. Proboszcz - 3532099, Ks. Wikariusz- 3579175w35.

