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Refleksja 

 

Razem z duszpasterstwem akademickim przygotowywaliśmy się do wyjazdu. 

Można powiedzieć: wielki wyjazd w małym mieście. Oczywiście, jak prawie 

zawsze, studentom brakowało pieniędzy, więc zaczęliśmy szukać ludzi, 

którzy zechcieliby wspomóc naszą wyprawę. Spotykaliśmy się z różnymi 

reakcjami. Najbardziej zapadło mi w pamięć następujące zdarzenie. Człowiek, 

który obdarował nas jedzeniem, poprosił o modlitwę. Obiecaliśmy mu 

to od razu i ktoś z nas stwierdził, że nie tylko w modlitwie będziemy o nim 

pamiętać, ale podziękujemy mu też w oficjalny sposób. I wtedy usłyszałem 

następujące słowa: – Nie, Ojcze, proszę tego nie robić – najważniejsze jest 

dobre serce; a dobre serce nie potrzebuje rozgłosu. 

Druga sytuacja to spotkanie z pewną rodziną podczas kolędy. Jak to zazwyczaj 

bywa, po tradycyjnym wstępie i modlitwie rozpoczęliśmy dyskusję o różnych 

sprawach. Rozmowa zeszła na temat młodych ludzi, studentów. Moi 

gospodarze wysnuli wniosek, że są to ludzie, którzy nie mają przed sobą żadnej 

przyszłości, nic nie będą w stanie osiągnąć i na dodatek nikt nie może sprawić, 

aby coś się mogło w tej kwestii zmienić. Nie potrafili dostrzec dobra, które 

drzemie w młodych i jest dla nich prawdziwą szansą na rozwój. Rodzi się 

we mnie pytanie uczonego w Prawie: kto jest moim bliźnim? Pewnie 

w podtekście tego pytania znajduje się odpowiedź: ten, kto dobrze mi czyni, 

ten, na kogo mogę liczyć, ten, kto mnie nie zawiedzie, ten, kto może 

odwzajemnić moją serdeczność. Tylko czy to jest właściwy podtekst, czy jest 

to podtekst, którego możesz się doszukiwać jako chrześcijanin, jako człowiek 

pragnący podążać drogą Jezusowego miłosierdzia? 

Myślę, że Jezusowy podtekst tego pytania jest zupełnie inny. Możesz w nim 

usłyszeć podpowiedź, że miłość bliźniego domaga się oczu otwartych, uszu 

gotowych do słuchania i rąk chętnych do działania. Nie będziesz kochał 

bliźniego, jeśli zostaniesz w domowym zaciszu jako bierny obserwator. 

Będziesz kochał bliźniego wtedy, kiedy wyjdziesz, kiedy będziesz chciał 

pomóc, kiedy dostrzeżesz dobro w drugim człowieku. Dobre serce 

nie potrzebuje rozgłosu, dobre serce potrzebuje okazji, żeby dobro czynić.            

                                                                                              Marcin Barański OP                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powstał jakiś uczony w Prawie  

i wystawiając Go 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 że 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. Któryż 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 czyń podobnie!   (Łk 10, 25-37)  
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 15.07; wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i Doktora Kościoła. 

7
00

 Za †† syna Piotra Gut, Walerię, Stanisława i Jana Kiryła, Martę 

Polewka, †† rodzeństwo.  

18
00

 Za † Michała Bień w 2. rocznicę śmierci. 

Wtorek – 16.07; wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. 

7
00 Przez wstawiennictwo Matki Bożej Szkaplerznej w intencji członków 

Szkaplerza Świętego i ich rodzin oraz za †† członków. 

18
00 Za † mamę Irenę Pindral.  

Środa – 17.07 

7
00

 Za † matkę Helenę Cichoń – od córki z rodziną. 

17
00

 Za †† męża Franciszka Ożóg, rodziców i rodzeństwo z obu stron. 

Czwartek – 18.07 

7
00

  Za †† rodziców Gertrudę i Jana Gabor, Alfreda i Helmuta, teściów 

Matysek i dusze w czyśćcu cierpiące.   

18
00

 Za † męża, ojca i dziadka Reinholda Czernek z okazji urodzin.  

Piątek – 19.07 

7
00

 Za † Weronikę Mutz w 1. rocznicę śmierci.  

18
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w rodzinach Szewczyk, Kaśków  

i Fornalik.      

Sobota – 20.07; wspomnienie bł. Czesława, prezbitera, patrona diecezji opolskiej. 

7
00

 Za †† Małgorzatę Michałkiewicz, męża Ludwika, córkę Teresę,  

†† z pokrewieństwa z obu stron.   

13
00 Ślub rzymski: Marek Bieliński i Żaneta Chudala. 

18
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Teresy i Władysława Wójcik  

z okazji 50. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo  

w całej rodzinie.   

Niedziela – 21.07 – XVI Zwykła 

7
00

 Za †† rodziców Józefę i Józefa Smolak w kolejne rocznice śmierci, 

†† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

8
15 Za † Rudolfa Krawietz w 5. rocznicę śmierci, †† z pokrewieństwa.   

9
00 DPS Anna – w intencji Parafian.  

9
45 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 40. rocznicy urodzin Marka 

Smykały oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.   

11
15

 Do Anioła Stróża w intencji dziecka przyjmującego chrzest św.: Jakub 

Julian Dziuk oraz dziecka przeżywającego roczek: Zuzanna Mućka.   

16
30 Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Za †† żonę Gizelę Kuźnik, teścia Bernarda Szkudlarek, †† z rodziny 

Kuźnik, Szkudlarek.     
 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 Dzisiaj o godz. 16
30

 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.  

 We wtorek o godz. 18
00

 Msza św. za wstawiennictwem Matki Bożej 

Szkaplerznej  

w intencji żyjących i zmarłych członków Szkaplerza św. i ich rodzin. 

 W sobotę o godz. 17
00

 w salce nauka przedchrzcielna, a w niedzielę  

o godz. 11
15

 Msza św. chrzcielna i za roczne dzieci.  

 Kolekta dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby 

parafialne. Dziś przed kościołem zbiórka na remont organów. Za złożone 

ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!  

 Nasza parafia planuje zorganizować pielgrzymko-wycieczkę do Jordanii. 

W programie m.in. przelot z Krakowa do Ammanu  

i zwiedzanie stolicy; Akaby - miasta portowego nad Morzem Czerwonym; 

całodzienna wycieczka do Petry; wypoczynek nad Morzem Martwym. 

Więcej szczegółów na plakacie w gablocie. Termin:  

10 – 17.02 2020 r., koszt 3300 zł i 180 $.  

 Parafialny Zespół Caritas organizuje wyjazd autokarowy dla seniorów  

i osób starszych na Górę św. Anny. W piątek 26 lipca przypada uroczystość 

św. Anny. Zapisy w zakrystii i kiosku. 

 W tym tygodniu kancelaria czynna będzie w czwartek i piątek. 

 

 


