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Niedzielne espresso           z Proboszczem

Kim byli Samarytanie?
To grupa etniczno-religijna w Palestynie, powstała 
w VIII w. p.n.e. z przemieszania się resztek lud-
ności żydowskiej, zamieszkałej w okolicach miasta 
Samaria, z kolonistami asyryjskimi. Z tego powodu 
byli pogardzani przez Żydów i uważani za nieczy-
stych. Uczeni w Piśmie nie uważali ich za bliźnich 
i nie tylko zwalniali ludzi z obowiązki miłości do 
nich, ale nawet zabraniali okazywać im życzliwość 

i miłosierdzie. Byli dla nich wrogami i odstępcami 
od wiary. Samarytanin z dzisiejszej Ewangelii jest 
wyrzutem sumienia dla wszystkich chrześcijan 
teoretyzujących na temat miłosierdzia. Jezus przy-
pomina, że nie ma ludzi na 100 procent pewnych 
i zawsze dobrych. Czasem w ekstremalnej sytuacji 
dobrzy stają się złymi, a uważani za złych – boha-
terami. ks. Eugeniusz Burzyk
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[Uczony w prawie], chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: 
„A kto jest moim bliźnim?”. Jezus […] rzekł: […] „Pewien czło-
wiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. 
Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiw-
szy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą 
pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przy-
szedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samaryta-
nin, 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 by-
dlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia 
wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: «Miej o nim stara-
nie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał». 
Któryż z tych trzech okazał się […] bliźnim tego, który wpadł 
w ręce zbójców?”. On odpowiedział: „Ten, który mu okazał miło-
sierdzie”. Jezus mu rzekł: „Idź, i ty czyń podobnie”.

Łk 10, 25-37

O. Wojciech Ziółek wyznaje, że nie nawróciły go duchowe rozważania czy pogłębiona refle-
ksja, ale trzy słowa: „Pewien zaś Samarytanin”. Było w nich to „coś”, co rozdarło jego serce.
Zestawienie bohaterów dzisiejszej Ewangelii może być wstrząsające. Pobitemu człowieko- 
wi nie pomagają tak zwani ludzie pobożni, ale Samarytanin – uważany przez Żydów za wroga.
Raniero Cantalamessa komentując ten fakt mówi, że kategoria bliźniego jest uniwersalna, 
a nie zaś szczegółowa; ma na względzie człowieka, nie zaś krąg rodzinny, etniczny lub religijny.
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W piątek – 17 czerwca 2016 roku 
został podświetlony krzyż na wieży 
naszego kościoła. Codziennie – od 
zmroku do świtu – będzie nam przy-
pominać o Bogu i naszej wierze. Je- 
go blask, rozświetlający ciemności 
nocy całej okolicy, a widoczny z kil- 
ku kilometrów, może być dla miesz-
kańców naszej parafii oraz gminy, 
a także dla podróżnych przejeżdża- 
jących przez naszą miejscowość, in- 
spiracją do odwiedzenia kościoła, 
przypomnieniem o zasadach moral- 
nych oraz znakiem chrześcijańskiej 
nadziei.

Podświetlony krzyż 
i tablica informacyjna

Kilka dni później przed kościołem umieściliśmy podświetlaną tablicę, z podstawowymi informacjami 
o naszej parafii, dotyczącymi godzin odprawianych nabożeństw, działania kancelarii parafialnej, a także 
numer księdza dyżurnego, na który prosimy wcześniej dzwonić, jeżeli chcemy załatwić jakąś nagłą spra-
wę, na przykład pogrzeb, poza godzinami urzędowania kancelarii. Tablica ta, podświetlana przez ca- 
łą noc, będzie też punktem orientacyjnym dla wszystkich przejeżdżających obok naszego kościoła. Este- 

tyczna i merytoryczna tablica to 
także wizytówka naszego kościoła 
i parafii. W najbliższym czasie po-
dobna tablica zostanie zainstalowa-
na od ul. Prymasa Wyszyńskiego.



Statystyka – czerwiec 2016
Zmarli:

† Kazimierz Drobik, lat 49
† Danuta Wiktorowicz, lat 70
† Jerzy Szewczyk, lat 59
† Marzena Bury, lat 50
† Artur Jarski, lat 54
† Bolesława Jajeśnica, lat 85
† Julia Stefanowska, lat 77

Chrzty:

Zapowiedzi:

 1. Dzisiaj oraz w przyszłą niedzielę, z powodu 
urlopu p. Organisty, nie będzie nieszporów.

 2. W środę – 13 lipca zapraszamy na tradycyj-
ną Mszę wotywną do Matki Bożej Bolesnej.

 3. W czwartek – 14 lipca zapraszamy na cało- 
dzienną adorację najświętszego sakramen-
tu. Przypominamy, że adoracja odbywa się 
w naszym kościele w każdy czwartek przez 
cały rok.

 4. W piątek – 15 lipca po Mszy wieczornej, z ra-
cji trzeciego piątki miesiąca, zapraszamy na 
nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

 5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę 
na kwiaty mieszkańcom Starych Bloków nr 
35. W tym tygodniu prosimy mieszkańców 
bloków nr 36, 38 i 40.

 6. Dziękujemy za ofiary złożone podczas dzi-
siejszej składki specjalnej. W przyszłą nie- 
dzielę – 17 lipca składka specjalna uzupeł-
niająca.

 8. Trwają pracy konserwacyjne naszego ogro-
dzenia, główne dotyczące piaskowania i ma- 
lowania płotu, a także prace remontowe na 
piętrze kościoła.

Ogłoszenia duszpasterskie
10 – 17 lipca 2016



NIEDZIELA – 10 lipca
  7.00 † Jan Makara w 33 rocznicę śmierci
  8.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę Matki Bożej dla 
Marii i Stanisława Kopeć z ok. 50 ro-
cznicy ślubu

10.00 † Józef i Helena Nycz
11.30  Roczki: Emilia Majdziak
18.00 † Wiesław Wieliczka

PONIEDZIAŁEK – 11 lipca
  6.30 † Zdzisław Ogórek w 7 r. śmierci
  6.30 † Danuta Wiktorowicz
18.00 † Zygmunt Kózka

WTOREK – 12 lipca
  6.30 † Aniela Korczyk w 2 rocznicę śmierci
  6.30 † Jerzy Szewczyk
18.00 † Maria Karnia

ŚRODA – 13 lipca
  6.30 † Leokadia Rychlewicz
18.00  Msza Święta Fatimska: 
  o zdrowie i  błogosławieństwo Boże 

dla Członkiń V Róży Kobiet pw. św. 
Jana Pawła II, o zdrowie oraz błogo-
sławieństwo Boże dla sprzątających 
i  mieszkańców Starych Bloków nr 
19, 24, 32, † Zygmunt Kózka, † Kazi- 
miera Walusiak, † Genowefa Kuba-
siowska, † Kazimierz Drobik, † Jerzy 
Szewczyk

CZWARTEK – 14 lipca
  6.30 † Małgorzata Rączka
  6.30 † Jerzy Szewczyk
18.00 † Władysław Łoboda w 8 r. śmierci

PIĄTEK – 15 lipca
  6.30 † Maria Matusz oraz Katarzyna 

Zawadka
  6.30 † Jerzy Szewczyk
18.00  Dziękczynna za 88 lat życia Teresy 

z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę Matki Bożej

SOBOTA – 16 lipca
  6.30 † Jerzy Sojka
  6.30 † Jerzy Szewczyk
18.00 † Janina i Franciszek Gacek w r. śm. 

NIEDZIELA – 17 lipca
  7.00 † Andrzej Jankowski w 10 r. śmierci
  8.30 † Anna i Władysław Turek w r. śmierci
10.00 † Albin i Zofia Płaza
11.30  O zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla Marii i Franciszka Porwisz w 60 
rocznicę ślubu

18.00 † Bogdan Socha, Zbigniew Dziubek, 
Aniela i Eugeniusz Słowiak
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