
Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, za-
pytał: „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 odpo-
wiedział. To czyń, a będziesz żył”. Lecz on, chcąc się usprawiedli-
wić, 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 go obdarli, lecz jeszcze rany mu 
zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem prze-
chodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewi-
ta, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Sa-
marytanin, 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 ręce zbójców?”. On odpowiedział: „Ten, który mu okazał miłosier-
dzie”. Jezus mu rzekł: „Idź, i ty czyń podobnie”.
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Rozalia BajerRozalia Bajer

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.

15. Niedziela Zwykła

ks. Eugeniusz Burzyk



Dalsze prace dotyczące sieci ogrzewaniaDalsze prace dotyczące sieci ogrzewania
W ostatnich 3 tygodniach w kościele, zakrystii, salkach na drugim piętrze i korytarzu za-
instalowaliśmy 38 nowych grzejników, które w sumie liczą 738 żeberek.
Zainstalowane grzejniki, każdy z osobna, są bezpośrednio łączone z podstawowym i pierwszym 
odcinkiem sieci centralnego ogrzewania, czyli odpowiednio izolowanymi rurami, prowadzącymi 
od kotłowni dookoła podpiwniczenia kościoła, co znacznie skróci drogę podgrzewanej wody i ob-
niży koszty. Część rurek już została zakupiona i są instalowane; pozostałe, mamy nadzieję, będą 
mogły zostać zakupione w najbliższych dwóch tygodniach. Od każdego nowego grzejnika, przez 
kilkudziesięciocentymetrową posadzkę, przewiercone zostały otwory, w które wkładane są rurki 
w przepisowej izolacji. Obecnie są łączone z ww. nową rurą w podpiwniczeniu. Pod nielicznymi 
grzejnikami, gdzie nie sięga podpiwniczenie, trzeba było wywiercić otwory na dodatkowe łączenie 
i usunąć niewielkie fragmenty posadzki. Tam gdzie jest to możliwe, bez wykuwania rur ze ściany,  
są także zmieniane rury w pionach. Równocześnie trwają prace nad modernizacją i remontem ge-
neralnym kotłowni.



 1. Do puszek składamy dzisiaj ofiary na Semi-
narium Duchowne w Krakowie, gdzie studiu-
ją klerycy z naszej diecezji.

 2. Przy stolikach z prasą do nabycia książka ks. 
Dawida, którą napisał na podstawie swojej pracy 
doktorskiej oraz różańce z krzyżem św. Bene- 
dykta, które chronią przed niebezpieczeństwa-
mi duchowymi i fizycznymi, a także różańce 
z relikwiami św. Siostry Faustyny. 

 3. W środę – 13 czerwca zapraszamy na nabo-
żeństwo fatimskie, które poprowadzi ks. Adam. 
O 17.30 procesja fatimska wokół kościoła, 
w czasie której odmówimy różaniec, a o godz. 
18.00 Msza. O zaangażowanie w prowadzenie 
różańca prosimy V Różę Kobiet. Składka prze- 
znaczona będzie na cele duszpasterskie i ewan- 
gelizacyjne. Na Mszę i Różaniec można jesz- 
cze zamawiać intencje modlitewne. 
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 10 lipca
  7.00 † Henryk Serafin z rodzicami
  8.30 † Zdzisław Ogórek w 13 r. śmierci 

z córką Haliną
10.00 † Kazimierz Karnas w 1 r. śmierci
11.30  Roczki: Beniamin Klenczar, Marcel 

Kostecki
18.00 † Ryszard Telega w 2 r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 11 lipca
  6.30 † Stefania Gałek
18.00 † Salomea i Alojzy Stawowy  

z córką Kazimierą
WTOREK – 12 lipca
  6.30 † Janusz Stadnik
18.00 † Władysława Wnętrzak w 6 r. śmierci
ŚRODA – 13 lipca
  6.30  O błogosławieństwo Boże, opiekę Mat- 

ki Bożej i zdrowie dla Małgorzaty z oka- 
zji imienin

18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Fatimskiej: o bło-
gosławieństwo Boże i opiekę MB dla 
członków V Róży Kobiet pw. św. Jana 
Pawła II; o błogosławieństwo Boże 
i zdrowie dla Marii i Agnieszki Śliwy; 
† Ryszard Błazenek; † Stanisław Kozieł 
(†23.06.2022); † Bartosz Łęcki; † Ce-
cylia Jabłońska; † Jerzy Borowczyk; 
† Anna Kadłubiak; † Zbigniew Wrona; 
† Kazimierz Szymla; † Józef Kamiński; 
† Władysław Skiba; † Emilia Pasko; 
† Andrzej Bielenin; † Ryszard Zieliń-
ski; † Krystyna Bartczak; † Anna Wa- 
wrzyczek; † Marek Maciejczyk; †  Jó- 
zef Marcińczyk; † Mieczysław i Jad-
wiga Chromy; † Sławomir Patyk; † Bro- 

nisław Kubik; † Waleria Szostek; † He- 
lena Bojda; † Bronisława Rak

CZWARTEK – 14 lipca
  6.30 † Bronisława Gancarczyk
18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z proś- 

bą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
MB dla Doroty i Henryka z okazji 40. 
rocznicy ślubu

PIĄTEK – 15 lipca
  6.30 † Maria Matusz  

z córką Katarzyną Zawadką
18.00 † Władysław Czopek w 15 r. śmierci
SOBOTA – 16 lipca
  6.30 † Jerzy Korczyk
18.00 † Maria, Zofia, Ludwik, Wiesław 

Różyccy
NIEDZIELA – 17 lipca
  7.00 † Edward Jakóbik
  8.30 † Julian Bartuś z żoną Marią  

i córką Jadwigą
10.00 † Helena i Józef Nycz  

z zięciem Romanem Krawczykiem
11.30  O błogosławieństwo Boże i zdrowie 

dla Jakuba
18.00 † Aneta Jakóbik

Zmarli – czerwiec 2022:
† Ryszard Błazenek, lat 81
† Stanisław Górka, lat 75
† Jadwiga Chromy, lat 84
† Henryka Zembrzycka, lat 69
† Stanisław Kozieł, lat 80
† Bartosz Łęcki, lat 15
† Maria Stawowczyk, lat 68

 4. W przyszłą niedzielę – 17 lipca składka spe- 
cjalna uzupełniająca na prowadzone prace re- 
montowe w kotłowni i wymianę sieci central-
nego ogrzewania. Obecnie trwają prace insta- 
lacyjne w podpiwniczeniu kościoła.

 5. Również w przyszłą niedzielę do puszek bę-
dziemy składać ofiary na Pomoc Syryjskiej Ro- 
dzinie, którą objęliśmy opieką.

 6. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-

wiedzialni są mieszkańcy ulic: Daszyńskiego, 
Drobniaka i Ofiar Oświęcimia. Ofiary moż- 
na wpłacać w zakrystii, w kancelarii i na kon- 
to parafii. Dziękujemy mieszkańcom ulic: Biała, 
Hubala, Podlesie, Spółdzielcza, Łęcka i Kalino- 
wa za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.

 7. Po Mszy Świętej młodzież zaprasza na piętro 
kościoła na koktajle, lemoniady oraz soki, a tak- 
że na lody i oryginalne desery.


