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XV NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według Świętego Łukasza (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!» 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 10.07.2022r.

W tym tygodniu w poniedziałek przypada święto św. Benedykta, patrona
Europy; we wtorek wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, w środę

świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta; w piątek św. Bonawentury.
Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.

INTENCJE MSZALNE

11. 07. poniedziałek
Biały Kościół -  Msza  św.  o godz.  1800:  O wieczną szczęśliwość  dla  śp.  Józefa
Patera – intencja od uczestników pogrzebu. 

12. 07. wtorek 
Biały Kościół - Msza św. o godz.  800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Grzegorza
Hałasa – intencja od uczestników pogrzebu.

13. 07. środa 
Nowolesie - Msza św. o godz.  1800: O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia oraz
opiekę Matki Bożej z racji rocznicy urodzin.

14. 07. czwartek
Biały Kościół -  Msza  św.  o godz.  1800 O wieczną szczęśliwość dla  śp.  Heleny
Fortunarskiej – intencja od Anny Lichwy.

15. 07. piątek 
Nowolesie – Msza św. o godz. 1800: Dziękczynna za otrzymane łaski w minionym
roku z prośbą do Matki Bożej Nowoleskiej o zachowanie od klęsk żywiołowych, 
a szczególnie od powodzi i gradobicia.

16. 07. sobota 
Nowolesie - Msza św. o godz.  1800: O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia oraz
opiekę Matki Bożej dla pani Marii z racji imienin i rocznicy urodzin.

17. 07. niedziela
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Klementyny,
Tadeusza i Stanisława, zmarłych z rodziny Miśkowiec



Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: : O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla
pani  Wandy  z  racji  70.  rocznicy  urodzin  oraz  opiekę  Matki  Bożej  dla  dzieci  
i wnuków.

Biały Kościół - Msza św. o godz.  1200: : O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia
oraz opiekę Matki Bożej dla wnuczek Oliwii i Anastazji.

1. W środę, 13 lipca, przypada Nabożeństwo Fatimskie. Po wieczornej Mszy  
w Nowolesiu będziemy odmawiać różaniec fatimski.

2. Zapraszamy do modlitwy różańcowej o pokój w Europie w każdą sobotę  
o godz. 1730 w Sanktuarium w Nowolesiu.

3. Z ofiary złożonej przez rodziców dzieci, które przystąpiły w tym i ubiegłym
roku do I Komunii św. został odrestaurowany i pozłocony kielich mszalny
oraz zakupione cztery ornaty. 

Na rozpoczęty tydzień Szczęść Boże!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Komentarz do dzisiejszej Ewangelii

Usuwać to, co brudne, i łagodzić ból
Przypowieść o dobrym Samarytaninie ma w sobie słodycz i  piękno,  jest  jednak
także ostra jak miecz: bardzo głęboko porusza nasze sumienia. Kto z nas bowiem
nie był w sytuacji, w której zignorował człowieka potrzebującego pomocy? Kto  
z  nas  nie  był  jak  ów kapłan  i  lewita,  którzy  –  gdyby  przetłumaczyć  ten  tekst
dosłownie – na widok poranionego przeszli na drugą stronę drogi, by się z nim nie
zetknąć,  by  nie  spojrzeć  mu  w  oczy?  Tymczasem  należało  zrobić  tak  jak
Samarytanin:  wpierw wylać na rany biedaka odrobinę wina,  które usuwa to,  co
niezdrowe,  dezynfekuje.  Potem  użyć  oliwy,  która  łagodzi  ból.  Usuwać  to,  co
brudne, i łagodzić ból – czy nie to samo dokonuje się w konfesjonałach i podczas
namaszczenia  chorych?  Przypowieść  bardzo  wyraźnie  prowadzi  nas  ku
sakramentom. A dwa denary pozostawione w gospodzie powinny przypomnieć nam
o  dwóch  księgach:  Starym  i  Nowym  Testamencie.  Oto  bogactwo,  którym
dysponujemy, by ratować poturbowanych przez życie.

Panie  Jezu  Chryste,  to  ja  leżę  na  pustyni,  pobity  i  poraniony  przez  życie.  
Ty natomiast jesteś dobrym Samarytaninem, który miłością i miłosierdziem ratuje
moje życie. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
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