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Na pytanie uczonego w Prawie 
- co zrobić, żeby osiągnąć życie 
wieczne Pan Jezus odpowiada 
przypowieścią wyjątkowo moc-
no osadzoną w doczesności. 
Przy drodze leżał pobity, odar-
ty z szat biedak. Przechodzący 
obok i kapłan, i lewita ominęli 
go bez słowa, zostawiając bez 

Pieniądze z of iar za gazetkę są przeznaczone na pokrycie kosztów druku i rozwój tygodnika.
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EWANGELIA

EWANGELIA Łk 10, 25-37

PRZYPOWIEŚĆ 
O MIŁOSIERNYM SAMARYTANINIE

jakiejkolwiek pomocy. Potrafimy sobie wyobrazić, że 
pobitego człowieka nie bolały najbardziej rany zadane 
przez zbójców, ale serce, w którym zgasła nadzieja, po-
czucie, że zawiedli ci, których nadejścia bardzo oczeki-
wał. I jeżeli postawa Samarytanina nie wymaga komen-
tarza, to pytanie budzi co się stało z kapłanem i lewitą. 
Może się spieszyli, może myśleli, że podejdzie ten na-
stępny, może bali się zaciągnąć rytualną nieczystość my-
śląc, że ten już jest martwy. Wyjaśnień może być wiele, 
a każde kolejne wydaje się mniej przekonujące. Martin 
Luther King zauważa, że „pierwsze pytanie, jakie zada-
li sobie kapłan i lewita, brzmiało: «Jeśli zatrzymam się, 
aby pomóc temu człowiekowi, co może się ze mną stać, 
co może mi grozić?» Ale Dobry Samarytanin przyszedł               
i odwrócił pytanie: «Jeżeli się nie zatrzymam, aby pomóc 
temu człowiekowi, co się z nim stanie, co jemu może 
grozić?»” I to jest chyba sedno samarytańskiej posługi: 
zaryzykować siebie dla drugiego. Kapłan i lewita ocalili 
własne życie, pieniądze, czas. Ale czy ocalili swoje życie 
wieczne? Czyż nie taka jest cena mijania obok? „Miłość 
Cię spali, ale pięknie jest umierać niczym świeca, która 
gaśnie dopiero kiedy do końca wypełni swoje zadanie.” 
Służebnica Boża Chiara Corbella Petrillo „Idź i ty czyń 
podobnie!” 

Justyna Zienkowicz

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

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 miej-
sce. 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 odpowie-
dział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty 
czyń podobnie!»
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NIEDZIELA 10 lipca 2022
PIERWSZE CZYTANIE Pwt 30, 10-14
Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwośc

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa
Mojżesz powiedział do ludu: «Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzega-
jąc Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do Pana, 
Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy. Polecenie to bowiem, które Ja 
ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie 
jest w niebiosach, by można było powiedzieć: „Któż dla nas wstąpi do nieba i przynie-
sie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je”. I nie jest za morzem, aby można było 
powiedzieć: „Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać                      
i wypełnimy je”. Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim 
sercu, byś je mógł wypełnić».
PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 69 (68), 14. 17 i 30. 31 i 33-34. 36-37 (R.: por. 33b)
Refren: Ożyje serce szukających Boga.
Panie, modlę się do Ciebie *
w czas łaski, o Boże.
Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, *
w Twojej zbawczej wierności.
Refren.
Wysłuchaj mnie, Panie, bo miłość Twoja jest łaskawa, *
spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
Jestem nędzny i pełen cierpienia, *
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.
Refren.
Pieśnią chcę chwalić imię Boga *
i wielbić Go z dziękczynieniem.
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, †
niech ożyje serce szukających Boga. *
Bo Pan wysłuchuje biednych
i swoimi więźniami nie gardzi.
Refren.
Gdyż Bóg ocali Syjon i miasta Judy zbuduje, *
tam będą mieszkać i mieć posiadłości.
To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego, *
miłujący Jego imię przebywać tam będą.

DRUGIE CZYTANIE  Kol 1, 15-20
Wszystko zostało stworzone przez Chrystusa i dla Niego

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan
Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego 
stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na 
ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchno-
ści, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed 
wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest 
Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we 
wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Nie-
go znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebio-
sach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Por. J 6, 63c. 68c
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Prz 2, 1-9; Mt 19, 27-29
Wtorek: Iz 7, 1-9; Mt 11, 20-24
Środa: Iz 10, 5-7. 13-16; Mt 11, 25-27
Czwartek: Iz 26, 7-9.  12. 16-19; Mt 11, 28-30
Piątek: Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8; Mt 12 1-8
Sobota: Mi 2, 1-5; Mt 12, 14-21

 

11.07.
„Wszystko, co dobre i świę-
te, okazywać raczej swoim 
postępowaniem niż słowa-
mi. (…) Własnym życiem 
uczyć Bożych przykazań.”
św. Benedykt z Nursji

12.07.
„Wszystkie twoje modlitwy 
niech się odznaczają dobrą 
intencją. Gdy prosisz, czyń 
to z miłości i dla miłości 
oraz usilnie i wytrwale.”
św. Paschalis Baylon

13.07.
„Musimy nauczyć się także 
i to znosić, że ktoś dźwiga 
swój krzyż, a my nie może-
my mu ulżyć, co jest często 
trudniejsze, niż cierpieć 
samemu.”
św. Teresa Benedykta od 
Krzyża (Edyta Stein)

14.07.
„Nade wszystko niech 
każdy prosi Pana o taką 
łaskę matczynego uczucia 
względem bliźniego, aby 
mu służyć wszelką miłością 
w potrzebach duszy i ciała.”

Myśli na każdy dzień
św. Kamil de Lellis

15.07.
„Błogosławiony jest ten, 
kto kocha Ciebie, Panie, 
nieprzyjaciela zaś ze wzglę-
du na Ciebie, a przyjaciela 
w Tobie. Bo tylko dla tego 
nikt nie przestaje być drogi, 
dla którego wszyscy w To-
bie są drodzy.”
św. Bonawentura

16.07.
„Nie zaniedbuj święto 
modlitwy (…). I zapewnia, 
cię, że szatan nie stara się 
o nic, jak tylko o to, w jaki 
sposób odwieść nas od mo-
dlitwy, gdyż po jej usunię-
ciu upada wszystko i zanika 
wszelka cnota, jak usycha 
każda roślina, której się nie 
podlewa jak należy.”
Św. Pompiliusz Maria 
Pirrotti

17.07.
„Kłopoty znikają pod wpły-
wem gorliwej modlitwy, 
jak śnieg pod wpływem 
słońca.”
św. Jan Maria Vianney
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Odnowienie posługi 
Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

Z życia Kościoła

Każdego roku po święcie Zesłania Ducha Świę-
tego w Archidiecezji Poznańskiej dokonywane 
są odnowienia funkcji Nadzwyczajnych Sza-
farzy Komunii Świętej. Nasz opiekun archi-
diecezjalny ks. Krystian Sammler rozdzielił 
tę uroczystość z uwagi na liczbę około 2000 
szafarzy na 4 terminy w różnych miejscach 
archidiecezji, po to, żeby w odpowiednie miej-
sca przyjeżdżali najbliżej mieszkający. Dla sza-
farzy z Poznania i okolic spotkanie to odbyło 
się 7 czerwca br. w parafii p.w. NMP Niepo-
kalanie Poczętej przy ul. Mariackiej w Pozna-
niu. Mszy Świętej przewodniczył i homilię 
wygłosił ksiądz biskup Grzegorz Balcerek. Na 
początku Mszy św. ks. biskup, który ucieszył 
się tak liczną obecnością szafarzy, podziękował 
nam za miniony rok posługi który przebiegał 
w trudnych warunkach pandemii. W homi-

lii nawiązującej do ewangelii wg Świętego Mateusza 
(Mt 5,13 – 16) prosił nas byśmy swoją postawą i za-
chowaniem w życiu codziennym tzn. rodzinnym, 
zawodowym i społecznym zgodnym z dekalogiem, 
a nade wszystko posługą dla Kościoła Powszechnego 
umocnioną głęboką wiarą, starali się dążyć do tego, 
żeby jak uczniowie Chrystusa zasłużyć na miano by-
cia solą ziemi i światłem świata.
Ks. biskup Balcerek przyjął nasze przyrzeczenia i do-
konał odnowienia naszych funkcji na kolejny rok do 
czerwca 2023 roku. Na tej uroczystej Mszy św. było 
nas 589 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. 
Naszą parafię Chrystusa Dobrego Pasterza reprezen-
towało 7 szafarzy. Ofiary złożone podczas Mszy św. 
przeznaczone były na wsparcie Domu Nadziei pro-
wadzonego przez Siostry Elżbietanki w Pokrzywnie.
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„Największym uznaniem ze strony dr Błeńskiej, okazanym Afrykańczykom, był jej wybór własnego za-
stępcy na stanowisko lekarza naczelnego w szpitalu dla trędowatych. Opuszczając ukochaną Bulubę, 

przekazała tę funkcję w ręce Ugandyjczyka, swojego wychowanka. Doktor Józef Kawuma został bowiem 
wyłoniony spośród wielu kandydatów, dzięki swej skromności, dobremu przygotowaniu i obeznaniu w 

sprawach związanych z trądem i administrowaniem szpitala. Daje to nadzieję na to, że cały trud kilku-
dziesięciu lat pracy Wandy w Bulubie nie pójdzie na marne” – wspominała Wanda Marczak-Malczewska, 

lekarka przebywająca w latach 1967–1996 na misjach w Ugandzie. 
(cyt. za: M. Nawrocka, „Jej swiatło”)

   fot. Archiwum Wandy Błeńskiej
Mężczyzna po lewej stronie 

to dr Józef Kawuma.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu

pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie

od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę

od godz. 13:30 – 17:45

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
- w poniedziałek św. Benedykta patrona Europy
- we wtorek św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
- w środę świętych Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
- w piątek św. Bonawentury
- w sobotę Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

W lipcu i sierpniu w niedzielę nie ma Mszy św. o 12.30.

Biuro parafialne czynne od 1 do 18 lipca: w środy w godz. od 9.00-10.00 i we 
wtorki i czwartki w godz. 17.00-18.00. Ks. Proboszcz będzie w biurze parafialnym                      
w lipcu we wtorki i czwartki od 17.00 do 17.30.

Okazja do spowiedzi 30 minut przed każdą Mszą św.

We wtorek 13 dzień miesiąca, zapraszamy na nabożeństwo fatimskie 
o godz. 20.00.

W piątek 15 lipca przypada 27 rocznica śmierci księdza prałata Bolesława Jurgi

Hasło roku duszpasterskiego

PROGRAM  PARAFIALNEJ PIELGRZYMKI
ŚLADAMI PAPIEŻA JANA PAWŁA II 

w 25 – ROCZNICĘ POBYTU W POLSCE
22.09 -25.09.2022 r.

22.09.2022 r. (czwartek)
Godz. 05.30 – zbiórka uczestników przy kościele.
Przejazd do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Zakopanego. Obiado-
kolacja i nocleg w hotelu w pobliżu Krupówek.

23.09.2022 r. (piątek)
Śniadanie. Przejazd do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na 
Krzeptówkach. Spacer po zimowej stolicy Polski, pod Gubałówkę. Po 
zakwaterowaniu i obiadokolacji czas wolny na spacer po Krupówkach.

24.09.2022 r. (sobota)
Śniadanie. Przejazd do krakowskich Łagiewnik i pod Wawel. Po obiado-
kolacji czas na samodzielne chłonięcie niezwykłej atmosfery Krakowa.

25.09.2022 r. (niedziela)
Śniadanie. Przejazd na Skałkę – Panteon Narodowy. Spacer po Kazi-
mierzu – dawnej dzielnicy żydowskiej. Powrót do Poznania. Na trasie 
obiad. Zakończenie pielgrzymki około godz. 22.00

Świadczenia:
wygodny autokar, 2 noclegi ze śniadaniami w Zakopanem, 1 nocleg 
ze śniadaniem w Krakowie, opłaty klimatyczne, ubezpieczenie NW,                         
3 obiadokolacje i 1 obiad, opieka pilota, usługi przewodnickie

* Uczestnicy opłacają we własnym zakresie bilety wstępów do zwiedza-
nych obiektów oraz przejazdy kolejkami linowymi (około 150 zł /os.)

Koszt: 950 zł /os.


