
Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: „Na-
uczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu odpo-
wiedział: „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 Jery-
cha 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, będąc w podró-
ży, 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”.
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O. Wojciech Ziółek wyznaje, że nie nawróciły go duchowe rozważa- 
nia czy pogłębiona refleksja, ale trzy słowa: „Pewien zaś Samaryta-
nin”. Było w nich to „coś”, co rozdarło jego serce.
Zestawienie bohaterów dzisiejszej Ewangelii może być wstrząsają-
ce. Pobitemu człowiekowi nie pomagają tak zwani ludzie pobożni,  
ale Samarytanin – uważany przez Żydów za wroga.
Raniero Cantalamessa komentując ten fakt mówi, że kategoria bliź- 
niego jest uniwersalna, a nie zaś szczegółowa; ma na względzie czło-
wieka, nie zaś krąg rodzinny, etniczny lub religijny.

TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso             z Proboszczem

15.   N i e d z i e l a   Z w y k l a   –   R o k   C,

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

ks. Eugeniusz Burzyk



Młodzież naszej parafii odpoczywała nad morzem
W dniach od 28 czerwca do 6 lipca odbył się wakacyjny wyjazd przedstawicieli Służby Liturgicznej i ani-
matorów naszej parafii. Grupa 18 osób, pod opieką swojego opiekuna i moderatora – ks. Pawła Wawaka, 
wyjechała z dworca w Bielsku-Białej w godzinach wieczornych, aby następnego dnia rano obudzić się 
na stacji w Kołobrzegu. Po przejechaniu do Mrzeżyna Rogowa, do obozu harcerskiego hufca Andrychów, 
na właściwe miejsce wypoczynku, grupa rozpakowała się i przywitała z morzem. Kolejne dni, dzięki 
sprzyjającej pogodzie, minęły na plażowaniu i zabawach w morzu. W poniedziałek młodzi wyruszyli do 
Trzęsacza – miejscowości, którego nadbrzeże na długości 2 km zostało zniszczone przez fale morskie. 
Następnie pieszo przeszli do Niechorza, gdzie zwiedzili latarnię morską, motylarnię i okolicę. W kolej-
nych dniach młodzież zawiązywała wspólnotę biorąc udział w grach zespołowych i codziennych Mszach 
Świętych. W środę odbyła się wycieczka do Kołobrzegu; na miejscu młodzież płynęła statkiem oraz 
skorzystała z oferty parku linowego. W ostatnich dniach animatorzy przygotowali gry terenowe i dbali 
o dobrą atmosferę wśród grupy. Wszyscy szczęśliwie i bezpiecznie wrócili do domów w sobotę rano.
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NIEDZIELA – 14 lipca
  7.00 † Mieczysław Ichniowski w 2 r. śmierci
  8.30 † Zdzisław Ogórek w 10 r. śmierci
10.00  Dziękczynna z prośbą o błogosła-

wieństwo Boże i opiekę MB dla 
Anny z okazji 80 r. urodzin

11.30  Roczki: Nikodem Rokicki, Jan Gwiżdż, 
Maria Gasidło

18.00 † Felicja Fetko w 4 r. śmierci oraz 
Janusz Fetko w 2 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 15 lipca
  6.30 † Maria Matusz, Anna i Michał Matusz 

oraz Karolina Zawadka
18.00 † Ryszard Łacny

WTOREK – 16 lipca
  6.30 † Wincenty
18.00 † Zofia Łaczny

ŚRODA – 17 lipca
  6.30  † Maria Hreśka
18.00  Msza św. wotywna do Matki Bożej Bo- 

lesnej:  dziękczynna z prośbą o błogo- 
sławieństwo Boże i opiekę MB dla He- 
leny z okazji 85 r. urodzin; † Jan Szcze- 

pański; † Teresa Bortlik; † Henryk Ko-
nieczny; † Józef Salamon; † Zbigniew 
Kozak w 19 r. śmierci; † Aniela Wierci- 
groch; † Zofia Łaczny; † Maria Kamiń-
ska; † Roman Piwowarczyk. 

CZWARTEK – 18 lipca
  6.30 † Piotr Skowron
18.00 † Sławomir Wójcik

PIĄTEK – 19 lipca
  6.30 † Teresa Bortlik
18.00 † Aniela Wiercigroch

SOBOTA – 20 lipca
  6.30 † Piotr Skowron
18.00 † Mieczysław Krauzowicz

NIEDZIELA – 21 lipca
  7.00 † Kazimierz Ziółkowski w 1 r. śmierci
  8.30 † Anna Ziemba w 7 r. śmierci
10.00 † Józef Łęczycki w 30 r. śmierci  

i Elżbieta Kowalczyk w 4 r. śmierci
11.30 † Julian Bartuś z żoną Marią  

i córką Jadwigą
18.00 †  Aleksander Kubas w 6 r. śmierci

Intencje mszalne

Ogłoszenia  
parafialne

 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na 
Duszpasterski Dom Księży Emery- 
tów w Andrychowie.

 2. W piątek – 19 lipca, z racji trzeciego 
piątku miesiąca, oddajemy cześć Mi- 
łosierdziu Bożemu.

 3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła 
i ofiarę mieszkańcom bloków nr 8 
i 9 z Osiedla Paderewskiego. W tym 
tygodniu prosimy mieszkańców blo-
ku nr  10, 11 i 14 z tego osiedla.

 4. W przyszłą niedzielę składka specjal- 
na uzupełniająca na prace remontowe. 


