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EWANGELIA
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: «Dobrze odpowiedziałeś. 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 Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko 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, wędrując, przyszedł również na to miejsce. 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”. Kto z tych trzech
okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?» On odpowiedział: «Ten, który mu
okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!»

Medytacja nad Słowem Bożym

Pytanie o życie wieczne było i jest pytaniem egzystencjalnym. Saduceusze twierdzili, że nie ma żadnej
perspektywy życia wiecznego dla człowieka, ta sfera jest zarezerwowana wyłącznie Bogu. Z kolei faryzeusze,
jakkolwiek często byli opozycyjnie nastawieni do Jezusa, to w tym przypadku zgadzali się z Nim całkowicie:
jest nadzieja dalszego trwania po śmierci dla człowieka, który zachowuje Boże przykazania.
I tu pada pytanie zasadnicze: Które? Tradycja żydowska wylicza 613 nakazów i zakazów, wynikających
z Prawa Mojżeszowego. Ale czy wszystkie trzeba zachować? Czy też może są ważniejsze i mniej ważne w tej
materii? Jezus pytany w tej sprawie odpowiada bardzo krótko i zdecydowanie: chodzi o jedno przykazanie
miłości Boga całym sobą, a bliźniego jak siebie samego. Wszystkie inne normy zawierają się w pełni
w przykazaniu miłości, jak twierdzi św. Paweł.
Sprawą do doprecyzowania pozostawało jeszcze pytanie: Kto jest moim bliźnim? W rozumieniu Żydów był
to inny Żyd – tylko i wyłącznie. W rozumieniu Jezusa, jest to każdy człowiek, nawet tak znienawidzony
i odrzucany przez Żydów jak Samarytanin. Ale Jezus na tym stwierdzeniu nie wyczerpuje swej odpowiedzi.
Wyraźnie wskazuje, że bliźnim jest ten, kto czyni miłosierdzie, i taką postawę winien przyjąć uczeń Jezusa.
Chrześcijanin zatem nie tyle powinien pytać, kto jest moim bliźnim, co raczej samemu stawać się bliźnim
wobec innych, spełniając czyny miłosierdzia.
ks. Wojciech Michniewicz

Intencje mszalne
Dzień
13.07.2019
Sobota
14.07.2019
XV Niedziela
Zwykła
15.07.2019
Poniedziałek
16.07.2019
Wtorek
17.07.2019
Środa
18.07.2019
Czwartek
19.07.2019
Piątek
20.07.2019
Sobota

21.07.2019
XVI Niedziela
Zwykła

Godz.

Intencja

1700

+ Jerzy Rączkowski (24 r. śm.)

800

+ Henryk Słomka (32 r. śm.), Gertruda Słomka

1000

1700

+ Marianna, Henryk Szlaferek
1) + Henryk Skamira
2) + Jerzy Wilczyński
+ Florencja Nowak

800

+ Ewa Ciesielska

1700

+ Jadwiga Cieślak

800

+ Marian Serba

1700

+ Barbara Kowalczyk

800

800

+ Wanda Modrzejewska
1) + Ewa Pilarska (1 r. śm.)
2) + Jadwiga Łukaszewska, Bjorn Nitsche (3 r. śm.), Teodor
Jakubowski, Jan Łukaszewski i zm. krewnych, przyjaciół i znajomych
+ Halina Baranowska

1700

+ Mirosław Szuba

800

W int. Parafian

1700

+ Kazimierz Walczak

800

+ Felicja, Kazimierz, Marek Jakx i zm. z rodziny

1530

Ślub: Anna Kaźmierska, Eliton Rosa

1700

+ Stanisław Godzich

800

+ Danuta Sołtysiak

1000

W int. ks. Proboszcza i ks. Jakuba z ok. Imienin
+ Jadwiga Kowalczewska (20 r. śm.), Heliodor Kowalczewski, zm.
z rodz. Kowalczewskich
Chrzest: Aleksander Śliwiński, Jadwiga Szykowna
+ Florencja Nowak

1200

1700

1200
1700

Ogłoszenia duszpasterskie
XV Niedziela Zwykła – 14 lipca 2019 r.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

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.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed wieczorną mszą św., a w sobotę
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
Przypominamy, że 28 lipca 2019 roku wyrusza po raz kolejny Piesza Pielgrzymka Archidiecezji
Gnieźnieńskiej na Jasną Górę. Grupa CZERWONA obejmuje region gnieźnieński (dekanaty Gniezno I,
Gniezno II, Kiszkowo, Kłecko, Pobiedziska, Rogowo, Trzemeszno, Witkowo, Żnin). Patronką grupy
jest św. Matka Teresa z Kalkuty. Główna intencja – za chorych, cierpiących, osoby starsze,
prześladowanych chrześcijan. Zapisy u przewodnika: ks. Krzysztofa Szkopka z parafii pw. Bł. Radzyma
Gaudentego
Jak co roku, 5 sierpnia, w porze obiadowej przybędą pielgrzymi Pieszej Pielgrzymki Diecezji
Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Prosimy o ofiary na obiad dla nich. Za okazane serce bardzo dziękujemy.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•
15 VII – św. Bonawentura (1221-1274), biskup, Doktor Kościoła, autor traktatów teologicznych
i życiorysów św. Franciszka,
•
16 VII – Matka Boża z góry Karmel, patronka duchowych synów proroka Eliasza, karmelitów.
Jak już informowaliśmy dotychczasowy instrument organowy zepsuł się i nie jest możliwa jego naprawa.
W związku z tym czeka nas zakup nowego instrumentu, który został tymczasowo, na próbę,
zamontowany w nawie głównej kościoła. Są to organy cyfrowe Preludium V niemieckiej firmy
Ahlborn. Zapraszam do wspólnego dzieła sfinansowania zakupu tego instrumentu. Można złożyć ofiarę
jako cegiełkę (20, 50 i 100 zł), a także dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca. Zachęcam również do
przekazania ofiar na konto parafialne z dopiskiem „Darowizna – organy”, od której można zrobić odpis
od podatku.
Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii.
Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, a szczególnie śp. Stefanię Kędzierską,
której pogrzeb odbył się w czwartek, wieczny odpoczynek…
Wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom i sympatykom naszej Parafii życzę
błogosławieństwa Bożego na cały tydzień. Szczęść Boże.

Kancelaria parafialna tel. 61 426 15 51
Czynna: poniedziałek i środa 17.30 – 18.30
wtorek 10.00 – 11.00
nr konta bankowego BNP Paribas:
13 1600 1462 1877 3875 3000 0003

Biuro cmentarne tel. 61 307 61 53
czynne: poniedziałek – piątek 9.30 – 15.00
sobota 9.30 – 12.00

List od Jezusa
To ja. Zmartwychwstały Jezus. Pisze, aby Ci podziękować za wszystkie te chwile, w których o mnie
pamiętasz.
Wiedz, że jestem z Ciebie dumny ilekroć starasz się dobrze żyć ze swoją rodzina, bliskimi, okazywać
miłość i serdeczność, przebaczać i pomagać innym, uczciwie pracować, uczyć się…
Nawet nie masz pojęcia jak się cieszę gdy odwiedzasz mnie w świątyni! …gdy się modlisz, przedstawiasz
mi swoje problemy, prośby, nawet skargi! Bądź pewien, że nasz Ojciec i Ja wsłuchujemy się w każde Twoje
słowo, czy choćby westchnienie – z największa uwagą i czułością. Jednak… nie gniewaj się jeśli nie zawsze
i nie od razu możemy spełnić te oczekiwania. Ale dziś – jeśli pozwolisz… to Ja będę miał kilka sugestii dla
Ciebie. A wiec?
W takim razie posłuchaj:
Jeżeli życie stawia Cię przed problemem, którego nie jesteś w stanie rozwiązać – nie obawiaj się. Włóż
ten problem do koperty i wyślij do mnie. Gdybyś chciał poznać odpowiedz – po prostu pójdź do świątyni
albo otwórz Pismo Święte. Ja rozwiązuje wszystkie problemy, ale wtedy kiedy to JA chce, nie Ty.
Gdy już wyślesz Twój list do mnie – przestań się martwić. Skoncentruj się raczej na rzeczach, które są
obecne w Twoim życiu TERAZ.
Jak na przykład:
 Jeśli utkniesz w korku ulicznym – nie rozpaczaj. Są na świecie ludzie, dla których kierowanie własnym
autem jest marzeniem ściętej głowy!
 Jeśli masz kiepski dzień w pracy – pomyśl o człowieku, który jest bez pracy przez wiele lat…
 Jeśli rozpaczasz z powodu nieporozumień miłosnych – pomyśl o osobie, która nigdy nie
doświadczyła co to znaczy kochać i być kochanym...
 Jeśli wściekasz się, ze kolejny weekend minął nieciekawie - pomyśl o kobiecie pracującej 12 godzin na
dobę, siedem dni w tygodniu, by wykarmić swoje dzieci...
 Jeśli zepsuje Ci się auto w drodze, a do najbliższego warsztatu masz kilka kilometrów - pomyśl
o człowieku na wózku inwalidzkim, który marzy o takim spacerze!
 Jeśli zauważysz siwy włos na swej skroni - pomyśl o pacjentach chorych na raka, którzy bardzo by się
cieszyli mając choćby takie włosy na głowie...
 Jeśli jesteś w tym szczególnym miejscu w swym życiu, ze zastanawiasz się nad jego sensem i celem bądź wdzięczny! Jakże wielu jest takich, którzy nie mieli szansy żyć wystarczająco długo, aby
doczekać takiego momentu...
 Jeślibyś znalazł się ofiarą czyjejś uszczypliwości, złośliwości, ignorancji czy małostkowości - pamiętaj,
sprawy mogłyby potoczyć się jeszcze gorzej: to Ty mógłbyś być taka osobą!
 Jeśli zdecydujesz się wysłać ten list do swego przyjaciela - dzięki stokrotne. Być może zmienisz jego
życie w sposób, którego nawet nie oczekiwałeś?
Twój Jezus

