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XV NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C
Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 10,25-37)
„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: „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 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, 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«”.
Aby usprawiedliwić się z niekochania
drugiego człowieka bez podważania
zasadności przykazania miłości, dla
faryzejskiej
mentalności
wystarczyło
odpowiednio
zinterpretować
pojęcie
„bliźni”. Ale Jezus przeciwstawia się
takiemu zabiegowi teologicznemu. Jego
nauka jest inna: „Nie pytaj, kto jest twoim
bliźnim, aby go kochać, ale zastanów się,

dla kogo ty jesteś bliźnim? Kto odkrywa w
tobie, w twoich czynach, w twoich słowach
i postawach miłość do siebie?”. Wskazując
na Samarytanina, jako przykład miłości,
Jezus pokazuje fałsz ograniczeń, które
nakładamy na miłość. Ani pochodzenie,
ani religia, ani narodowość, a nawet
grzeszność nie mogą usprawiedliwić
niekochania bliźniego.
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PONIEDZIAŁEK – 15.07.2013 – wsp. św. Bonawentury
7.00 - Do B. Op., MB Fatm i św. O. Pio... z ok. urodzin Róży.
18.00 - Za + Marię Błasiak (od sąsiadów z bloku nr 14 i od koleżanki Janiny).
WTOREK – 16.07.2013 – wsp. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
7.00 - Za + Pelagię Szczepańską (od Róż Różańcowych)
18.00 - Za + Adriana Wachholz oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
ŚRODA – 17.07.2013
7.00 - Za + siostrę Annę w rocz. śm., za jej męża Jana i d. w c.
18.00 - Za ++ rodziców Irenę i Juliana Wiak oraz za + siostrę i szwagra oraz ++ z
rodziny.
- Za + siostrę Krystynę Nawrot w rocz. śm.
CZWARTEK – 18.07.2013
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm... w int. córki Doroty z ok. 40 rocz. ur.
18.00 - Za + męża Stanisława w 4 rocz. śm., ++ rodziców z obu stron.
- Za + Jana Michalik w 30 dzień po śm.
PIĄTEK – 19.07.2013
7.00 - Za + teścia Józefa Pękacz, ++ dziadków z obu stron, ++ z rodziny i pokrew., +
chrzesniaka Tomasza i d. w c.
18.00 - Za + Elze Geng, ++ z rodziny oraz o błog. Boże i zdrowie dla córki Zuzanny.
SOBOTA – 20.07.2013 – wsp. bł. Czesława
7.00 - Za + Zbigniewa Janiec (od współpracowników z Urzędu Miasta).
18.00 - Za + mamę Klarę Waloszek, ojca Alfreda, siostrę, brata, teściów i ++ z rodziny i
d. w c.
- Za + Jana Rutę w rocz. śm. oraz za ++ Bolesława, Michała, Stanisława,
Małgorzatę i Jadwigę.
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.07.2013
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm... w int. Aleksandra z ok. 18 rocz. ur. z prośbą o opiekę w
dorosłym życiu.
8.30 - Za + męża Edwarda Szymków w 1 rocz. śm., ++ rodziców Jerzego i Kunegundę,
++ teściów Mariana i Ludmiłę i ++ z rodziny.
- Za + Zbigniewa Janiec w 30 dzień po śm.
10.00 - Za ++ rodziców Jakuba i Paulinę, + męża Alojzego, syna Joachima, ++
rodzeństwo i ++ z pokrew.
- Za + Ritę i Jerzego Świerzy, ++ z rodziny obu stron i d. w c.
11.15 - Za + żonę Krystynę Jonek w 1 rocz. śm., ++ rodziców i teściów.
12.15 - chrzest: Lena Bożena Woźniak.
15.00 - Za + mamę Alinę Klimek w 20 rocz. śm, + ojca Edwarda, teścia Józefa i ++ z
rodziny Klimek, Gazda i Zieliński.
16.00 - Nieszpory.
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♦ XV NIEDZIELA ZWYKŁA. Kościół nieustannie łączy się w wielkiej modlitwie do

Boga za wszystkich ludzi żyjących w lęku i smutku z powodu nieszczęść jakie ich w
życiu spotkały. Niech każdy gest dobroci i dar modlitwy z naszej strony będzie
znakiem solidarności z cierpiącymi. O godz. 16.00 Nieszpory.
♦ W poniedziałek

wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła.
Po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.

♦ We wtorek przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel. Góra Karmel była

pierwszym miejscem poświęconym Najświętszej Maryi Pannie w Ziemi Świętej, w
ojczyźnie Pana Jezusa. Tam wzniesiono pierwszą kaplicę ku czci Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Od Góry Karmel bierze swoją nazwę zakon karmelitów.
♦ We wtorek 16 dzień miesiąca - Dzień Papieski.

O godz. 18.00 Msza św. i nowenna do błog. Jana Pawła II.
♦ W sobotę wspomnienie błog. Czesława, kapłana, patrona diecezji opolskiej.
♦ W niedzielę na Górze św. Anny uroczyste obchody ku czci Matki Bożej

Szkaplerznej.
♦ Ojcowie Franciszkanie z Góry św. Anny zapraszają młodzież na doroczne

Święto Młodzieży, które odbędzie się w dniach od 22 do 27 lipca (poniedziałek sobota). Będą to dni braterstwa, modlitwy i refleksji nad swoim życiem oraz
świadectwa wiary. Zachęcamy młodzież do udziału w tym radosnym spotkaniu.
♦ Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę wyruszy z Opola w poniedziałek

18 sierpnia by już w sobotę 24 sierpnia stanąć przed obliczem Czarnej Madonny.
Wszystkich wytrwałych pielgrzymów zapraszamy na pielgrzymi szlak. Informacje
szczegółowe i zapisy w parafii św. Wawrzyńca.
♦ Dzisiaj w domu katechetycznym zbierane są podpisy pod projektem ustawy

wprowadzającym zakaz pracy w placówkach handlowych
w niedzielę. Społeczny charakter tej inicjatywy ma uświadomić
pracodawcom, że osoby zatrudnione w handlu też mają prawo do
wolnej niedzieli i należnego im odpoczynku po ciężkiej
całotygodniowej pracy. Głosy poparcia składać można do 18 lipca
włącznie. Za zrozumienie i zaangażowanie w tej sprawie składamy
serdeczne podziękowanie.
♦ Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom

za ofiary duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i diecezji.
♦ Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych

w nowym tygodniu a wszystkim udającym się na wakacje i urlopy dobrego
wypoczynku.
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CUDOWNE UZDROWIENIE ZA PRZYCZYNĄ JANA PAWŁA II
Państwo Szechyńscy mają sześcioro dzieci. Ich córka Wiktoria
urodziła się w Polsce w 1982 r. Zaraz po urodzeniu stwierdzono u
niej złośliwego guza w piersi. W grudniu 1982 r. cała rodzina
Szechyńskich emigrowała do Toronto. Guz rakowy u Wiktorii
nieustannie się rozrastał. Leczenie okazało się nieskuteczne.
Lekarze dawali Wiktorii maksymalnie trzy lata życia. W
czasie pobytu Ojca Świętego w Toronto w 1984 r. rodzice
dziewczynki za wszelką cenę chcieli, aby Jan Paweł II dotknął
ich nieuleczalnie chorą córkę i pomodlił się za nią. Pragnęli w
ten sposób całkowicie oddać swoje dziecko Bogu. Niestety,
osobiste spotkanie z Papieżem okazało się niemożliwe. Nie
zrezygnowali jednak i napisali do Watykanu z prośbą o prywatną
audiencję dla Wiktorii. Ku ich wielkiej radość odpowiedź była pozytywna. Audiencja
została ustalona na marzec 1985 r. Do Rzymu poleciała tylko mama z chorą córką.
Danuta Szechyńska wspomina ze łzami w oczach moment, jak w Watykanie Jan
Paweł II pojawił się i szedł w ich kierunku. Ojciec Święty wziął Wiktorię i ucałował
ją. Powiedział do matki: „módl się i całkowicie ufaj Panu Bogu. Jeżeli Bóg
zadecyduje, że Wiktoria ma pójść do Niego, to ją do siebie zabierze. Jeżeli Jego wolą
jest, aby pozostała u Ciebie ... to tak się też stanie. Traktuj Wiktorię tak samo, jak inne
twoje dzieci. Będzie tak, jak Pan Bóg pragnie, aby się stało”. Następnego dnia po
audiencji mama z córką wróciły do Toronto. Po powrocie do Kanady Wiktoria tak źle
się poczuła, że musiano natychmiast odwieźć ją do szpitala. Lekarze byli pewni, że to
są ostatnie chwile jej życia. Po kilku dniach leczenia stwierdzili, że będzie lepiej, by
Wiktoria wróciła do domu i zmarła w otoczeniu najbliższej rodziny. Po powrocie do
domu, ku zaskoczeniu wszystkich, Wiktoria poczuła się bardzo dobrze. Późniejsze
badania stwierdziły całkowite zniknięcie dużego guza nowotworu. Teraz Wiktoria ma
33 lata, a regularne badania lekarskie wykazują całkowite uzdrowienie. Studiuje
prawo, jest osobą głęboko wierzącą, dużo czasu poświęca na codzienną modlitwę,
kocha sport, a szczególnie pływanie, jazdę na nartach, grę w piłkę nożną, uwielbia
chodzenie po górach i wspinaczkę wysokogórską. Każdego poranka jej pierwszą
czynnością jest modlitwa, dziękczynienie Bogu, że dał jej kolejny dzień życia, kolejną
szansę. W sobotę 2 kwietnia po godzinie 15 czasu kanadyjskiego, poczuła wewnętrzny
impuls, aby pójść do swego pokoju, w którym wisi jej fotografia z Ojcem Świętym,
aby się modlić w intencji ciężko chorego papieża. „Klęknęłam i modliłam się, dopiero
później przyszła do nas wiadomość, że właśnie w tym samym czasie umierał Jan
Paweł II. Modliłam się i płakałam. Wypełnił swą misję na ziemi... nauczył nas, jak
mamy żyć, cierpieć i umierać. Nauczyłam się, jak ważne jest życie, jak kruche jest ono
na ziemi, że całkowicie jesteśmy w rękach kochającego Boga oraz jak wielkim
skarbem jest wiara. To jest chyba najważniejsze, co papież Jan Paweł II przekazywał
całemu światu w czasie swojego pontyfikatu”.
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