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XV NIEDZIELA ZWYKŁA
Ewangelia św. Łukasza(10, 25 – 37 )
Przypowieść o miłosiernym Samarytanie

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!

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH ____________
PONIEDZIAŁEK – 15.07.2019 – św. Bonawentury
7.00 - Za † Stanisława Koper (int. od rodziny Koper i Kozłowski z Witowa)
18.00 - Za † Bronisława Jarmołowicza (int. od Ireny i Tadeusza)
- Za † Franciszka Ledwig (int. od mieszkaoców z ul. Brzozowej)
WTOREK – 16.07.2019 – NMP z Góry Karmel
7.00 - Za † teścia Józefa Pękacz, szwagra Władysława Pękacz, chrześniaka Tomasza Molendę
oraz dziadków z obu str.
18.00 - Za † Otylię w 6 r. śm., ojca Alojzego, brata Joachima, ciocię Paulinę, †† z rodz. Szczędzina,
Wacholz i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. syna Marka o potrzebne łaski i B. błog.
ŚRODA – 17.07.2019
7.00 - Za † Różę Wilberg w 4 r. śm., †† rodzic., rodzeo., męża Stefana, syna Rudolfa, wnuka
Damiana, †† z rodzin Palus i Wywias
18.00- Za † Aurelię Pleśniak z ok. urodz., †† rodzic. Henrykę i Aleksandra, braci Lechisława i jego
żonę Danutę, Ryszarda, Jerzego i Henryka
- Za † syna Rafała w 30 dz. po śm.
CZWARTEK – 18.07.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. córki Doroty z ok. ur.
18.00- Za †† rodzic. Annę, Ludwika, Irenę i Alfonsa, rodzeo. oraz dziadków z obu str.
- Za † męża i ojca Rajnharda w 7 r. śm., †† rodzic. z obu str., †† z rodziny i d. w c.
PIĄTEK – 19.07.2019
7.00 - Za † Helenę Jagusz w 3 r. śm., †† rodzic. i teściów
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za †† rodzic. i dziadków z obu str. Mateja Damaszek, siostrę Ritę, †† z rodziny i d. w c.
- Za † Krystynę Bartosik w 1 rocz. śm.
SOBOTA – 20.07.2019 – bł. Czesława
7.00 - Za † mamę Klarę Waloszek, ojca Alfreda, męża Henryka, siostrę, brata, teściów,
†† z rodz. i d. w c.
18.00 - Za † męża Stanisława Chutnik w 10 r. śm. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † Jana Ruta w kol. r. śm., †† teściów, siostrę, szwagierkę i †† z rodziny
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.07.2019
7.00 - Za † mamę Klarę w kol. r. śm., jej mężów Józefa i Franciszka, †† rodzic. i †† z pokr.
8.30 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. wnuka Aleksandra z ok. ur.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Marii z ok. ur. oraz o bł. B. dla wnuków i prawnuków
10.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Magdaleny i Janusza z ok. 10 r. ślubu oraz o bł. B. dla
rodzic. i całej rodziny
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Anny Mateja oraz za † Józefa Hałek, Jerzego Skowronek,
†† rodziców, rodzeostwo, †† z pokrew. Mateja, Hałek, Badura, Skowronek
11.15 - Do B. Op. p. w. MB. Fat. w int. syna Przemysława z ok. 40 r. ur.
- Za † żonę Marię Wawrzyczek w 2 r. śm., rodzic. Marię i Karola, Piotra i Rozalię,
†† z pokrew. i d. w c.
15.00 - Do B. Op. p. w. MB. Fat. w int. Wiesławy i Stefana z ok. 45 rocz. śl. oraz o bł. B. w rodzinie
16.00- Nieszpory niedzielne

__________

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE __________

1. NIEDZIELA XV ZWYKŁA.
Dzisiaj o godz. 16.00 nieszpory, serdecznie zapraszamy
2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
3. We wtorek 16 lipca 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.
4. We w naszej parafii obchodzimy Dzieo Papieski, szesnasty dzieo miesiąca,
to pamiętna data wyboru Papieża Polaka na stolicę św. Piotra w Rzymie.
Po Mszy św. rano i wieczorem modlitwy do Św. Jana Pawła II.
5.W czwartek wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, kapłana.
6.W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo
w godzinie męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
7. W sobotę wspomnienie błog. Czesława, kapłana, patrona diecezji opolskiej.
8.W przyszłą niedzielę 21 lipca o godz. 16.00 nabożeostwo ku czci św. Krzysztofa,
patrona kierowców. Po nabożeostwie błogosławieostwo kierowców oraz samochodów,
motocykli i rowerów, serdecznie zapraszamy.
9.W dniach 15-20 lipca (od poniedziałku do soboty) na Górze św. Anny odbędzie się
doroczne Święto Młodzieży. Będą to dni braterstwa, modlitwy i refleksji nad swoim
życiem oraz świadectwa wiary. Zachęcamy młodzież do udziału w tym radosnym
spotkaniu.
10. W odpowiedzi na prośbę regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
ponawiamy apel do wiernych o przekazanie daru krwi. Dar ten może stad się
szczególnym aktem miłości i troski wobec ludzi będących w potrzebie, znajdujących się
często na granicy życia i śmierci. Czas wakacji zwykle dramatycznie podnosi statystyki
wypadków drogowych i innych zdarzeo losowych, co czyni krew darem bezcennym.
Najbliższy punkt, w którym można oddad krew znajduje się w Opolu, ul. Kośnego 55 i w
Kędzierzynie –Koźlu, ul. Koszykowa 5 B.
11.Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę odbędzie się w dniach od 12 do 17
sierpnia, zapisy i szczegółowe informacje w parafii św. Wawrzyoca.
12. Składamy serdeczne Bóg zapład wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i kościoła oraz za wszelką pomoc.
Na prośbę Biskupa Opolskiego w przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek
na pomoc misjonarzom z diecezji opolskiej. Życzymy parafianom i gościom Bożego
błogosławieostwa i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.

_______________

Kto jest moim bliźnim……

_____________

Znamy dobrze powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają. Czy tak jest
rzeczywiście? Nieraz bywa, że pieniądze służą pomnażaniu naszego dobra.
Ale zdarza się, że to my służymy pieniądzom, a nie bliźnim, tworząc z pieniędzy
bożka, klękając przed nagromadzonymi złotówkami, dolarami czy euro. Można
w tym miejscu postawić pytanie: jaki jest związek pieniędzy z dzisiejszym słowem
Bożym?
Samarytanin udzielił tylko doraźnej pomocy poszkodowanemu podróżnemu.
Trzeba było opatrzyć jego rany, przetransportować do gospody. Jednak obowiązki
wzywały Samarytanina do wyruszenia w dalszą drogę. Nie mógł się więc dłużej
zająć chorym. Jego wrażliwość nie pozwalała jednak zostawić podróżnego bez
opieki. Samarytanin dobrze wiedział, że na ludzką bezinteresowność nie ma co
liczyć. A skoro brakuje ludzi o dobrym sercu, to na pewno znajdą się tacy, którzy
zajmą się nim za pieniądze, nie z miłości, lecz z obowiązku.
Pieniądze chrześcijanina winny zawsze służyć dobru. Ich wykorzystanie
świadczy o mądrości właściciela. Nie każdego przecież stać na to, by wziąć udział
w akcji charytatywnej, choćby pielęgnowaniu chorego. Do tego często potrzebne
jest odpowiednie przygotowanie. Każdy jednak może, pracując w swoim zawodzie,
zdobyć pieniądze i przekazać je innym, którzy potrafią zająć się kalekimi,
niedorozwiniętymi, chorymi, ludźmi w podeszłym wieku, biednymi. Takie
przeznaczenie uczciwie zarobionych pieniędzy dla dobra innych stanowi
autentyczny gest miłości bliźniego.
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie skłania nas także do refleksji nad
tym, w jaki sposób wygląda nasza miłość bliźniego, także w odniesieniu do
korzystania z pieniędzy. Na co warto byłoby zwrócić naszą uwagę? O posiadaniu
każdej naszej złotówki winny decydować mądrość i roztropność w gromadzeniu
i wydawaniu. Nasz wzrok często zatrzymuje się na portfelu i nie pozwala zobaczyć
człowieka przez pryzmat miłości, ale posiadanej przez niego gotówki. Stąd człowiek
pozbawiony niezbędnych do godnego życia dóbr bywa postrzegany jako ktoś
gorszy, a nawet nieszczęśliwy.
Ważna jest również umiejętność dostrzeżenia potrzeb innych i podzielenia się.
Szczęśliwym nie jest wcale ten, kto dużo posiada, ale ten, kto potrafi się podzielić z
innymi. To miłość czyni człowieka wielkim w oczach Boga.

