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XV Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Łukasza (10, 25 – 37) 
 
„Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, 
zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć Ŝycie 
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 Ŝył. Lecz on, chcąc się usprawie-
dliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim?  
 Jezus nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbój-
ców. Ci nie tylko Ŝe go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przy-
padkiem 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 podróŜy, przechodził równieŜ 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. KtóryŜ 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!” 
 

auczyciel zapytany, jakie jest największe 
przykazanie, powiada: „Będziesz miłował 

Pana Boga twego z całej duszy twojej i z całej siły 
twojej” (Mk 12, 30). Nad to przykazanie nie ma 
większego. Mówi ono o Tym, który jest pierwszy i 
największy – o Bogu, Ojcu naszym, przez którego 
stało się i istnieje wszystko i do którego wszystko 
zbawione powróci. Nie godzi się przeto, by ci, 
których Bóg pierwej umiłował i którym dał istnie-
nie, uwaŜali cokolwiek za waŜniejsze i droŜsze od 
Niego, bo przecieŜ za największe dary mogą tylko 
skromnie się odwdzięczyć. Nie zdołają wymyśleć 
nic innego, co by oddali w zamian Bogu doskona-
łemu, który niczego od nich nie potrzebuje, a miłu-
jąc Ojca sami zdobywają własną siłę i moc nie-
śmiertelności. Im kto bowiem więcej Boga miłuje, 
tym głębiej wnika w Boga. Drugie z kolei i wcale 
nie mniejsze – jak mówi Jezus – jest przykazanie: 
„Miłuj bli źniego, jak siebie samego” (Mk 12, 31). 
A więc Boga ponad siebie samego. Gdy zaś zapytał 
się ów człowiek, z którym rozmawiał: „KtóŜ jest 

moim bliźnim?” (Łk 10, 29 i nast.), Chrystus nie 
przesadził tak, jak to uczynili śydzi, Ŝe bliźnim jest 
tylko krewny, współrodak lub prozelita czy ktoś, 
kto jest takŜe obrzezany albo posługuje się tym 
samym prawem. Opowiada natomiast, jak człowiek 
pewien szedł z Jerozolimy do Jerycha i jak został 
przez zbójców zraniony i na wpół Ŝywy porzucony 
na drodze. Minął go kapłan, nie spojrzał nań lewita, 
a ulitował się nad nim zelŜony i wyklęty Samaryta-
nin. A przechodził tamtędy nie przypadkiem jak 
tamci. Zaopatrzony był we wszystko, czego potrze-
bował ów człowiek znajdujący się w niebezpie-
czeństwie: miał wino, oliwę, przepaski, zwierzę 
juczne, zapłatę dla właściciela gospody, której 
część dał od razu, a część obiecał zapłacić. „KtóryŜ 
z nic – zapytał Jezus – był bliźnim tego nieszczę-
śliwego?” Rozmawiający z nim człowiek odpowie-
dział: „Ten, który mu miłosierdzie okazał”. Rzekł 
mu: „Idź, a czyń i ty podobnie!” Z miłości bowiem 
wykwitają dobre czyny. 

Klemens Aleksandryjski († ok. 212) 

N 
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INTENCJE I OGŁOSZENIA                 UWAGA:  intencje podano w brzmieniu skróconym... 

Poniedziałek – 11 lipca 2016 – św. Benedykta, opata, patrona Europy  Mt 19,27-29 
   630   Za †† Krystynę i Franciszka Hellebrandt, dziadków, †† z pokr. oraz †† Annę Kroh i rodziców... 
 1800   W intencji Joanny i Bogumiła z okazji 21. rocznicy ślubu z podziękowaniem i z prośbą... 
Wtorek – 12 lipca 2016 – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika      Mt 11,20-24 
   630   W intencji Ewy, Roberta i Dawida z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie... 
 1800   Za † Stefanię Wolny w 1. rocznicę śmierci 
Środa – 13 lipca 2016 – św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta  Mt 11,25-27 
   630   Za †† matkę Krystynę, ojca Władysława Miśkowicz, teścia Mieczysława Tarnowskiego... 
 1800   Za † mamę ElŜbietę Wypler w 20. rocznicę śmierci 
Czwartek – 14 lipca 2016        Mt 11,28-30 
   630   W intencji rodziny Jadwigi i Leszka Marciniak z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
 1800   W int. rodziny Depta z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błog. 
Piątek – 15 lipca 2016 – św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła  Mt 12,1-8 
   630   Za † męŜa i ojca Adolfa Sekułę... oraz za †† rodz.iców i braci Ryszarda i Jerzego 
 1800   Zbiorowa za zmarłych: za † ks. Proboszcza Alojzego Jurczyka w 11. r. śm. (od RóŜ RóŜań- 
cowych), za †† męŜa Stefana, ojca Józefa w 19. r. śm., Marię śukowskich, teściów Gertrudę i Józefa, brata  
Romualda, szwagra Jana Majer, za † męŜa Zbigniewa Becker w 1. r. śm., za † Marię Woźniak (od Fran- 
ciszka Liptaka z Limanowej), za † Ewę Grygiel w 2. r. śm. oraz za †† z rodziny, za † mamę Łucję Kunik   
w 2. r. śm., †† ojca Jana, dziadków i †† z rodziny, za †† rodz. Annę i Alberta Kampka, za † męŜa i brata  
Adama Sawłuk w 1. r. śm., za † syna Rajmunda w 10. r. śm., †† rodz. Waniek, Świerczek i † brata, za ††  
Jana i Marię Bigus, †† z rodzin Bigus, DoleŜych i Komorowskich, za †† Marię i Rudolfa Czekała oraz za  
†† dziadków, za † Marię Skatuła (od sąsiadów z Katowickiej 23 i 23a), za † Bazylego Pilipczuka (od  
sąsiadów z Pomnikowej 22), za † męŜa Jana Kasowskiego, za † Antoniego Blokesz (w 30. dzień), za †  
matkę Jadwigę oraz za † ojca Jerzego Solich, za † Agnieszkę Jęczmionka (w 30. dzień), za † Henryka  
Pielczyk (od sąsiadów z Pomnikowej 14), za † Władysława Piwowar (od sąsiadów), za † Marię Morawiec  
(od sąsiadów z ulicy Łąkowej 2), za † Janinę Gumienną w 30. dzień, za † Jana Kloc, †† synową Barbarę,  
teściów Bazylego i Ksawerę Kloc, rodziców Jana i Katarzynę Łabińskich, Zygmunta Daszkiewicz 
Sobota – 16 lipca 2016 – NMP z Góry Karmel      Mt 12,14-21 
   630   W int. Haliny i Krystyny z okazji 65. r. ur. z podziękowaniem, z prośbą o BoŜe błog... 
 1330   Ślub: Daria Fleger – Aleksander Polok 
 1500   Ślub: Kamila Czapek – Dominik Gliwa 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   Za † siostrę Annę Frykowską, †† męŜów Kazimierza i Józefa, siostrę Eugenię, brata Piotra... 
XVI Niedziela Zwykła  – 17 lipca 2016    Rdz 18,1-10; Kol 1,24-28; Łk 10,38-42 
   700   Z ok. 70. r. ur. Józefa Mazacz z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błog... 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do B. Op., w int. Arkadiusza i Koryny Wójcickich w r. ślubu z podziękowaniem, z prośbą... 
 1030   Z ok. 60. r. ur. Alfreda z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błog... 
 1200   Do B. Op. w int. Janiny i Henryka z ok. 50. r. ślubu z podziękowaniem, z prośbą o B. błog... 
 1400   Msza Święta w rycie nadzwyczajnym 
 1545   RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † syna Tomasza Klimas w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron i brata Andrzeja 
Poniedziałek – 18 lipca 2016        Mt 12,38-42 
   630   Za † Joachima Cymermana 
 1800   Przez wstawiennictwo MB Trzykroć Przedziwnej o B. błog. dla członków ruchu szensztackiego 
Wtorek – 19 lipca 2016         Mt 12,46-50 
   630   Za † męŜa Stefana, †† teściów i szwagierkę Julię 
 1800   W int. rodz. Starzyńskich z prośbą o B. błog... oraz za † mamę Joannę †† ojca Izydora, teściów... 
Środa – 20 lipca 2016 – bł. Czesława, kapłana, patrona diecezji opolskiej  Mt 13,1-9 

SDM – ROZPOCZĘCIE DNI W DIECEZJI „D ZIEŃ SPOTKANIA ”  
   630   Za †† Gerharda, Hildegardę Hübscher, †† rodziców Wojtyna, Hübscher, pokrewieństwo... 
 1800   Msza Święta na rozpoczęcie z udziałem gości Za † matkę i babcię Jadwigę oraz †† z rodziny 
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Czwartek – 21 lipca 2016        Mt 13,10-17 
SDM – DNI W DIECEZJI „D ZIEŃ POZNANIA ”  

   630   Za † Marię Lechowską z okazji urodzin 
   900   Msza Święta z udziałem uczestników SDM 
 1700   Na Placu Dominikańskim: koncert RCK pt. „Droga”; prezentacja grup międzynarodowych 
 1800   Z okazji 40. r. ślubu Teresy i Henryka z podziękowaniem, z prośbą o BoŜe błog... 
Piątek – 22 lipca 2016 – św. Marii Magdaleny      J 20,1.11-18 

SDM – DNI W DIECEZJI „D ZIEŃ M IŁOSIERDZIA ”  
   630   Za † męŜa Ernesta w rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   900   Msza Święta z udziałem uczestników SDM 
     Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1800   Za † Ŝonę ElŜbietę Koczy w 8. r. śm., †† brata Rudolfa i rodziców z obu stron... 
 1830   Droga KrzyŜowa ulicami miasta 
ok. 1930   wspólne zakończenie Drogi KrzyŜowej w par NSPJ 
ok. 2030  Koncert zespołu Atlantyda z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski 
Sobota – 23 lipca 2016 – św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy   J 15,1-8 

SDM – DNI W DIECEZJI „D ZIEŃ WSPÓLNOTY”  
   630   Za †† rodziców Gertrudę i Franciszka Skroch 
   800   wyjazd na G. św. Anny i do Opola 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800 1. W intencji ks. Ireneusza z ok. ur. o B. błog. w pracy duszpasterskiej (od Rycerstwa Niepokalanej) 
   2. W int. ElŜbiety w 90. r. ur. oraz wnuczki Agnieszki z ok. 40. r. ur., z podziękowaniem, z prośbą...  
XVII Niedziela zwykła  – 24 lipca 2016    Rdz 18,20-32; Kol 2,12-14; Łk 11,1-13 

SDM – DNI W DIECEZJI „D ZIEŃ RODZINY ”  
   700   Za † Joannę w rocznicę śmierci oraz †† rodziców z obu stron, brata i siostrę 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Za † Bronisława Rudyszyn oraz za †† rodziców z obu stron 
 1030   Za † Wandę Karaczyn w 25. rocznicę śmierci oraz za †† dziadków, pradziadków i †† z rodziny 
 1200   Z ok. 30. r. ślubu ElŜbiety i Michała i 1. r. ślubu Katarzyny i Krzysztofa, z podziękowaniem... 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1700   Na Zamku Piastowskim rozpoczęcie Festynu z uczestnikami SDM 
 1730   Na Zamku koncert zespołu „Armia Dzieci” 
ok 1930   Na Zamku Koncert z modlitwą Uwielbienia 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Do B. Op. w int. wnuczki Karoliny w 20. r. ur. z podziękowaniem, z prośbą o BoŜe błog... 
Poniedziałek – 25 lipca 2016         

SDM – DNI W DIECEZJI „D ZIEŃ POSŁANIA DO KRAKOWA ”  
  1000   Msza na zakończenie Dni w Diecezji; poŜegnanie wszystkich, którzy udają się do Krakowa 
W tym tygodniu modlimy się: o dobre i trwałe owoce SDM 
 

• Przypominamy o wakacyjnym porządku Mszy. Spowiedź w tych dniach zasadniczo przed Mszami.  
• W poniedziałek święto św. Benedykta, patrona Europy. W przyszłą niedzielę o godz. 1400 Msza Świę-

ta w rycie nadzwyczajnym, czyli trydenckim, o 1545 RóŜaniec Fatimski. 
• Przypominamy o moŜliwości wyjazdu do Częstochowy w czwartek, 28 lipca na spotkanie z Oj-

cem Świętym Franciszkiem i Mszę Świętą z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski. Zapisy jeszcze 
tylko przez najbliŜszych kilka dni. 

• Ten tydzień to ostatni tydzień przygotowań do Dni w Diecezji. JuŜ teraz zapraszamy do wspólnego 
przeŜywania  tych wydarzeń wraz z naszymi gośćmi. Nasza parafia będzie takŜe miejscem kilku 
spotkań centralnych w dekanacie m. in. zakończenia Drogi KrzyŜowej w piątek oraz Mszy Posłania 
do Krakowa w poniedziałek 25 lipca. 

• Informujemy takŜe, Ŝe z okazji transmisji centralnych wydarzeń SDM w Krakowie i Mszy Świętej spra-
wowanej przez Ojca Świętego planujemy zmianę godzin Mszy Świętych w niedzielę 31 lipca. Msze 
Święte będą tego dnia o 700, 900 (równieŜ w intencji rocznych dzieci) oraz po południu o 1630 i 1800. 

• Oprócz grona młodzieŜy – wolontariuszy i liderów SDM poszukujemy takŜe kilku, kilkunastu osób 
dorosłych do pomocy zwłaszcza przy przygotowaniu ciasta, prowadzeniu kawiarenki oraz przygoto- 

  wania prowiantu na dni wyjazdu. Osoby chętne proszone są o kontakt. 
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• Zachęcamy do poparcia inicjatywy ustawodawczej o ograniczeniu handlu w niedzielę. Listy moŜ-

na podpisać przed kościołem oraz w zakrystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Za tydzień dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. 
 

Program Dni w Diecezji w ramach SDM 
 

Środa 20.07 “Dzień Spotkania” 
13:00 - przyjazd i przywitanie Włochów przy parafii NSPJ. 
13:30 - zakwaterowanie u rodzin (jeŜeli jest taka moŜliwość). 
????    przyjazd gości z Bahrainu 
18:00 - Msza w parafiach. 
19:00 - Grill przy domu katechetycznym NSPJ. 
 

Czwartek 21.07 “Dzień Poznania” 
 śniadanie w rodzinach 
 9:00 - Msza w parafiach. 
10:00 - 16:00 – „Gra Miejska” i obiad (w SP 15) dla pielgrzymów od 13:00 do 15:00 
16:00 - 17:00 - przerwa, powrót do rodzin, albo kakao i ciastko przy parafii NSPJ. 
17:00 - Wieczór kultury na Placu Dominikańskim  
18:00 – Koncert RCK pt, „Droga” do poezji Karola Wojtyły 
 kolacja w rodzinach 
 

 Piątek 22.07 “Dzień Miłosierdzia” 
 śniadanie w rodzinach 
  9:00 - Msza w parafiach. 
10:00 - 15:00 - Dzieła Miłosierdzia czyli wolontariat  

Całodzienna Adoracja we wszystkich kościołach 
13:30 - 15:00 - Obiad dla pielgrzymów. (SP 15) 
16:30 - 17:30 - Dzielenie się, praca w grupach. 
18:00 - Msza w parafiach. 
18:30 -  Droga KrzyŜowa ulicami miasta do kościoła NSPJ  
ok. 20:30 - Koncert Atlantyda – 1050-lecie chrztu Polski 
     kolacja w rodzinach 
 

 Sobota 23.07 “Dzień Wspólnoty”  
     śniadanie w rodzinach  
ok. 8:00 - Wyjazd na górę Św. Anny.  
     kolacja w rodzinach  
 

 Niedziela 24.07 “Dzień Rodziny” 
 śniadanie,  przed południem – Msza, obiad 
17:00 - Festyn Parafialny na Zamku. 
17:30 – Koncert Zespołu „Armia Dzieci”, Wieczór Uwielbienia 
     kolacja w rodzinach 
 

Poniedziałek 25.07 „Dzień Posłania” do Krakowa 
     śniadanie w rodzinach  
10:00 – Msza Święta w kościele NSPJ z udziałem wszystkich uczestników SDM 
11:30 - Wyjazd do Krakowa dla młodzieŜy polskiej oraz gości 

 

PoniewaŜ najwaŜniejsze w wydarzeniu SDM jest spotkanie dlatego zapraszamy do licznego udziału 


