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EWANGELIA NA PI ĘTNASTĄ NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                         Łk 10,1-12.17-20 

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie  
  
Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa 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 obdarli, 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 r ęce zbójców?”. On odpowiedział: „Ten, który mu okazał 
miłosierdzie”. Jezus mu rzekł: „Idź, i ty czyń podobnie”.  
 
 

●●●

 

"Bli źni (...) to podarek miłości Chrystusa", nie zaś przykry obowiązek, ciężar, który trzeba 
szybko zrzucić, a najlepiej wcale nie brać go na swoje barki. Bo bliźni - to dar, prezent 
(nawet jeśli czasami kłopotliwy), za który należy dziękować. Bliźni - to nasza droga do 
nieba, to ten, dzięki któremu wzrastamy. To termometr mierzący temperaturę naszej 
miłości, to ten, wobec którego będziemy sądzeni.  

Św. Faustyna w swym "Dzienniczku" opisuje następujące zdarzenie: "Kiedy weszłam do 
swojej celi, ujrzałam puszkę z Najświętszym Sakramentem i usłyszałam taki głos: . W 
pierwszej chwili zawahałam się, ale się zbliżyłam, słyszałam te słowa: ". Nie możemy 
przewidzieć, kogo dziś albo jutro Pan Bóg postawi na naszej drodze. Trudno przewidzieć, 
kogo przyjdzie nam nazwać bliźnim i jakie będą tego konsekwencje. Może trzeba będzie z 
kimś porozmawiać, może wystarczy mu powiedzieć "dzień dobry" lub po prostu wypić z 
nim kawę. A może, bez wykrętów i lewego usprawiedliwienia, tak jak Samarytanin, 
będziemy musieli zrobić dużo więcej niż się spodziewamy. Może trzeba będzie zakasać 
rękawy, "stracić" czas i pieniądze, niczego się za to nie spodziewając. Bo "więcej radości 
jest w dawaniu aniżeli w braniu".  

 



OGŁOSZENIA 
1. 25 lipca /niedziela/ o godz. 12. 00 będziemy przeżywać Odpust Parafialny z racji 
    Św. Małgorzaty. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian, przybyłych 
    gości, biel procesyjną, druhów z OSP, dzieci I Kom. i Rocz. /do sypania kwiatów/, 
    ministrantów, młodzież i dorosłych /oczywiście w pięknych strojach ludowych/. 
    W tym dniu, po każdej Mszy św., będziemy błogosławić pojazdy z racji 
    Św. Krzysztofa – patrona kierowców, a każdy kierowca otrzyma specjalny 
    Różaniec. 
2. Aby lepiej przygotować się do Paraf. Odpustu zapraszamy na indywidualną 
    adorację Najśw. Sakramentu. Rozpocznie się ona w piątek od godz. 19.00 
    i będzie trwać całą sobotę do godz. 21.00 z przerwą na Msze św. Zachęcamy 
    aby wziąć ze sobą różaniec czy książeczkę i przyj ść na modlitwę przed 
    Najświętszym Sakramentem. 
3. W sierpniu, jak co roku, będziemy przyjmować Pielgrzymkę Akademicką. 
    Bardzo prosimy o złożenie ofiar mieszkańców nast. miejscowości: całe Czerniewice, 
    Czerniewice Parcela I i II, Józefów, Dzielnica i Studzianki Wieś. 
4. Informuj ę, że 26 sierpnia br. organizowana będzie pielgrzymka do Warszawy 
    w miejsca upamiętniaj ące kult i męczeństwo narodu polskiego . W programie: 
    -   6.00 wyjazd do Warszawy; 
    -   9.00 Msza św. w Kościele pw. Św. Stanisława Kostki; 
    - 10.00 zwiedzanie Muzeum Sługi Bożego błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki; 
    - 12.00 zwiedzanie Cmentarza Powązkowskiego; 
    - 15.30 zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego; 
    - 18.00 powrót do domu. 
   Koszt pielgrzymki – 60 zł. Zapisy po Mszach świętych. 
 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

W środku nocy pielęgniarka w szpitalu budzi pacjenta. 
- Co się stało? - pyta chory. 
- Zapomniał pan wziąć tabletki na sen. 
 
Zajączek zamówił ciasteczko i herbatkę. Przynieśli mu zamówienie, ale ponieważ miał 
potrzebę, poszedł do WC. Gdy wrócił zobaczył, że ktoś zjadł mu ciastko. 
- Kto zjadł moje ciasteczko?  
Od stołu wstał niedźwiedź 
- Ja, bo co? -odpowiedział. 
- A czemu nie wypiłeś herbatki? 
 
Szef do swojej sekretarki:  
- Wszystko robi pani za wolno : wolno pisze pani na komputerze , wolno robi kawę, wolno 
się pani porusza - czy robi pani coś szybko ? 
- O tak! Bardzo szybko się męczę!! 
 
 
 



INTENCJE  
                        PONIEDZIAŁEK 12. 07. 2010 
 9.00 int. wolna 
                                                      WTOREK  13. 07. 2010 
 9.00 int. wolna 
                                                     ŚRODA 14. 07. 2010 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O opiekę i dalsze łaski Matki Bożej dla Eleonory Dąbrowskiej z racji  
                  80 rocz. urodzin. 
          Za +Władysława w 23 rocz. śmierci, Jana, Henryka i Barbarę Sowików; 
               +Bogdana Rokickiego, Zofię Domańską i cr. Rokickich i Kacprzaków; 
               +Franciszkę Dulemba /int. od chrzestnicy z mężem/; 
               +Stanisławę Szymańską /int. od siostry Marianny z rodziną/. 
                                                            CZWARTEK  15. 07. 2010 
 9.00 int. wolna 
                                                    PIĄTEK  16. 07. 2010 
 9.00 int. wolna 
                                                    SOBOTA 17. 07. 2010 
16.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Czesława Gieracha z racji  
                  70 rocz. urodzin. 
18.00 Za +Jana i Stanisławę Goździków, dziadków Dąbrowskich, Praglów 
                  oraz Stanisławę Cepuch. 
18.30 O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Piotra Sadowskiego z racji 
                   18 rocz. urodzin. 
                                                    NIEDZIELA 18. 07. 2010 
  9.00 Za zmarłych Parafian. 
12.00 Za Parafian 
          O Boże błogosławieństwo dla Łukasza Wojciechowskiego z racji  
                18 rocz. urodzin. 
18.00 Za +Kazimierę Sobczak w 2 rocz. śmierci. 
Św. Benedykt (480-547) urodził się w szlacheckiej rodzinie w Nursji. Był założycielem 
Zakonu Benedyktyńskiego i autorem Reguły, będącej mistrzowskim przykładem 
równowagi i mądrości.  
1500 lat po jej powstaniu Reguła nadal jest aktualna i wytycza drogę nie tylko zakonnikom, 
ale także ludziom świeckim. Przez wiele stuleci była niedoścignionym wzorem w 
organizowaniu życia zakonnego na Zachodzie. Całą Europę zachodnią pokryła sieć 
klasztorów benedyktyńskich, a później cysterskich, opartych także na Regule świętego ojca 
Benedykta. „Ora et labora” – módl się i pracuj – taka była dewiza zakonu. Gdziekolwiek 
docierali benedyktyni, budowali klasztory i drogi, uprawiali ziemię i uczyli uprawy 
miejscową ludność. W skryptoriach przepisywali Pismo Święte, teksty liturgiczne, ale także 
dzieła starożytnych pisarzy, historyków i filozofów, ilustrując je wspaniałymi iluminacjami. 
Razem z opactwami zakładali szkoły i kształcili młodzież, przekazywali ludom 
europejskim bogate dziedzictwo cywilizacji łacińskiej. Do Polski przybyli za czasów 
Bolesława Chrobrego. Według podania sprowadził ich św. Wojciech. W XI w. mieli już 
dziewięć opactw. Benedyktynem był pierwszy dziejopis polski Gall Anonim. /Klasztor 
benedyktynów widzieliśmy podczas pielgrzymki na Święty Krzyż/. 
 


