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EWANGELIA NA XV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                                                        Łk 10, 25-37 
 
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». 
Który ż 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: "Id ź, 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 termometr mierzący temperaturę naszej miłości, to ten, wobec 
którego będziemy sądzeni. Obyśmy nie usłyszeli kiedyś gorzkich słów Pana Jezusa: 
"«(...) byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; 
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; 
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. (...) Wszystko, czego nie 
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili». I pójdą ci na 
mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego" (Mt 25,42-43. 45b- 46). A jeżeli 
pojawi się ta jakże ludzka pokusa obliczania zysków i strat: "co ja z tego będę miał, 
czy mi się to opłaca?", to w kontekście tych Chrystusowych słów odpowiedź jest 
jedna: jeszcze jak się opłaca! 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

      Kobieta  
Kiedy kobieta mówi najmniej?  
W lutym, bo to najkrótszy miesiąc.                                
 
 



OGŁOSZENIA 
1. 28 lipca /niedziela/ o godz. 12.00 będziemy przeżywać Odpust Parafialny z racji 
    Św. Małgorzaty. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian, przybyłych 
    gości, całą biel procesyjną, druhów z OSP, dzieci I Kom. i Rocz. /do sypania 
    kwiatów/, ministrantów, młodzież oraz dorosłych /oczywiście w pięknych strojach  
    ludowych/. 
    W tym dniu, po każdej Mszy św., będę błogosławił pojazdy z racji 
    Św. Krzysztofa – patrona kierowców. 
2. Aby lepiej przygotować się do Paraf. Odpustu zapraszam na indywidualną 
    adorację Najśw. Sakramentu. Rozpocznie się ona w sobotę /27 lipca/ od godz. 9.00 
    i będzie trwać cały dzień do godz. 21.00 /z przerwą na Mszę św./. Zachęcam,  
    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 proszę o złożenie ofiar mieszkańców nast. miejscowości: Annów, Mała 
    Wola, Gaj, Wielka Wola, Lechów, Dąbrówka, Stanisławów Studziński, Teodozjów, 
    Studzianki /za trasą/, Małe Czerniewice i Paulinów. 
4. Od następnej niedzieli zapisuję na Pieszą Łowicką Pielgrzymkę do Częstochowy. 
5. Można nabywać książkę „Ko ścioły Czerniewickie”. 
6. Informuj ę, że 16 i 17 sierpnia br. planowana jest pielgrzymka do Zakopanego. 
    Więcej szczegółów  w następnym Informatorze. 
 

 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Julię Czapnik- niech Bóg prowadzi ją przez życie  drogą wiary, prawdy i miło ści. 
 

SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 
Daniel Reszka, kawaler z Żelechlinka i Marta Żyłka, panna z par. tut. – zap. II 
Michał Wojtyło, kaw. z par tut. i Olimpia Łabus, panna z Wrocławia – zap. I 

 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ: 

Śp. Ryszard Sygitowicz– pokój jego duszy. 
 

 
KOMPENDIUM  

KATECHIZMU KO ŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
CZĘŚĆ PIERWSZA 

                                                                       DZIAŁ DRUGI 

Rozdział pierwszy 
WIERZĘ W BOGA OJCA 

                                                         /cd/ Symbole wiary 

51. Dlaczego tak ważna jest prawda o stworzeniu: "Na początku Bóg stworzył niebo i 
ziemię"  (Rdz 1,1)?  
Ponieważ stworzenie jest podstawą wszystkich zbawczych zamysłów Boga; jest 
świadectwem Jego wszechmocnej miłości i mądrości; jest pierwszym krokiem w stronę 
urzeczywistnienia Przymierza Jedynego Boga z Jego ludem; jest początkiem historii  
 



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  15. 07. 2013 
……… 
                                                                     WTOREK  16. 07. 2013 
……… 
                                                          ŚRODA  17. 07. 2013 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Eleonory Dąbrowskiej 
                  w 83 rocz. urodzin. 
          Za +Kazimierza Staszewskiego /int. od Tomka Karbownika z żoną/; 
                +Andrzeja Pawlaka /int. od siostry Janiny z rodziną/; 
                +Jana i Tomasza Grubskich oraz rodziców; 
                +Stanisława Miksę /int. od Gieni Moczarskiej i córek Wandy i Magdy/; 
                +Wiesława Starucha w 11 rocz. śmierci; 
                +Stanisławę Skoneczną /int. od córki Halinyz rodziną/; 
                +Zofię, Aleksandra i Zygmunta Majchrzaków. 
                                                               CZWARTEK  18. 07. 2013 
……….   
                                                          PIĄTEK 19. 07. 2013 
………. 
                                                  SOBOTA 20. 07. 2013 
18.00 Ślub – Katarzyna Kwiatkowska i Mirosław Kasprzak. 
                                                   NIEDZIELA  21. 07. 2013 
  9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Mirosława z racji 50 rocz. urodzin; 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Iwony i Waldemara Skrobiszów 
                  z racji 15 rocz. ślubu i ich syna Karola; 
          Za +Jana Matysiaka w 6 rocz. śmierci, cr. Matysiaków i dziadków Walasów; 
               +Bogdana Żyłkę /int. od chrześniaka Michała/; 
               +Andrzeja Golenia w 13 rocz. śmierci; 
               +Ryszarda Kmitę i jego rodziców oraz Józefę i Józefa Matyjaszczyk; 
               +Jakuba Rybaka w 17 rocz. śmierci i cr. Rybaków. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla wnucząt Larsa, Milenki 
                 i Zuzi oraz ich rodziców z racji urodzin i imienin. 
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Celiny i Bolesława Żerek w 25 rocz. ślubu 
                 i ich dzieci. 
zbawienia, osiągającej punkt kulminacyjny w Chrystusie; jest odpowiedzią wiary 
chrześcijańskiej na podstawowe pytania, jakie stawiają sobie ludzie odnośnie do początku i 
celu naszego życia. 279-289; 315 
52. Kto stworzył świat?  
Chociaż dzieło stworzenia jest w sposób szczególny przypisywane Ojcu, jest również 
prawdą wiary, że Ojciec, Syn i Duch Święty są jedyną i niepodzielną zasadą stworzenia. 
290-292; 316  
53. Dlaczego stworzony został świat?  
Świat został stworzony dla chwały Bożej; Bóg chciał w ten sposób ukazać swą miłość, 
dobroć i piękno. Celem ostatecznym stworzenia jest to, by Bóg, w Chrystusie, stał się 
"wszystkim we wszystkich" (1Kor 15,28) dla swojej chwały i naszej szczęśliwości. 293-
294; 319 /cdn./.  
 


