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PIERWSZE CZYTANIE Pwt 30,10-14 
Prawo Boże nie przekracza ludzkich możli-
wości
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa
Mojżesz powiedział do ludu: „Będziesz słu-
chał głosu Pana Boga swego, przestrzegając 
Jego poleceń i postanowień zapisanych w 
księdze tego Prawa; wrócisz do Pana Boga 
swego z całego swego serca i z całej swej duszy. 
Gdyż polecenie to, 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 przyniesie je nam, a będziemy słu-
chać i wypełnimy je«. I nie jest za morzem, 
aby można było powiedzieć: »Któż dla nas 
uda się za morze i przyniesie je nam, a bę-
dziemy słuchać i wypełnimy je«. Gdyż słowo 
to jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i 
w twoim sercu, byś je mógł wypełnić”. Oto 
Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 69,14.17 i 
30.31 i 36ab i 37
Ożyje serce szukających Boga. 
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 niewidzial-
nego, Pierworodnym wobec każdego stworze-
nia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i 
to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty 
widzialne i niewidzialne, Trony i Panowania, 
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Zwierzchności i Władze. Wszystko przez 
Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest 
przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnie-
nie. I On jest Głową Ciała, to jest Kościoła. 
On jest Początkiem, Pierworodnym spośród 
umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we 
wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, by w Nim 
zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego i 
dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą: i 
to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wpro-
wadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Oto 
Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 10,25-37 
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
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 ser-
cem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i ca-
łym swoim umysłem; a swego bliźniego jak 
siebie samego”. Jezus rzekł do niego: „Do-
brześ 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 Samaryta-
nin, 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 wsa-
dził 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 ty czyń 
podobnie”. Oto słowo Pańskie.

Pn Iz 1,11-17 Ps 50 Mt 10,34-11,1 /Wt Iz 
7,1-9 Ps 48 Mt 11,20-24 /Œr Iz 10,5-7.13-
16 Ps 94 Mt 11,25-27 /Cz Iz 26,7-9.12.16-
19 Ps 102 Mt 11,28-30 /Pt Iz 38,1-6.21-
22.7-8 Iz 38 Mt 12,1-8 /So Mi 2,1-5 Ps 10 
Mt 12,14-21 /Ndz Rdz 18,1-10a Ps 15 Kol 
1,24-28 £k 10,38-42

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 11.07. – 15 niedziela zwykła ŚW. 
BENEDYKTA, OPATA, patrona Europy
7:00 + Władysławę i Wacława Popisów 
oraz cr. Popisów.
8:30 + Annę i Stanisława oraz Józefa Strze-
szewskich, Leokadię Rosłonek, Jacka Mo-
łotkiewicza, Genowefę Matyjasiak.
10:00 + R-ców Wilczyńskich i cr. Wilczyń-
skich.
11:30 O bł. Boże dla Pauliny Pietryki (18 r. 
urodzin).
13:00 Dz.-bł. w 50 r. ślubu Elżbiety i Alek-
sandra Suskich z prośbą o bł. Boże dla Ju-
bilatów i cr.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII. 
 + Małgorzatę Mikołajczyk (6 r. śm.).
18:00 + Cr. Przywóskich: Juliana, Ludwikę, 
Jana, Józefa, Stanisława i Kazimierza.

Poniedziałek 12.07. – Św. Brunona
7:00 
8:30 + Halinę Chojnacką (3 r. śm.), Mariana 
Chojnackiego (27 r. śm.), Marię Chojnac-
ka, Wiktorię i Franciszka Rożnowskich.
18:00 Dz.-bł. w 50 r. ślubu Zofii i Ryszarda 
z prośbą o bł. Boże i opiekę MB.
Wtorek 13.07. - Świętych pustelników 
Andrzeja Świerada i Benedykta
7:00 O bł. Boże i łaskę zdrowia dla Karola 
w 22 r. urodzin.
8:30 
18:00 Dz.-bł. Piotra i Barbary Stefaniuków 
oraz Heleny Lech i cr. Nowosielskich.
Środa 14.07. 
7:00 
8:30 + Stanisława Bartosiaka (13 r. śm.), 
Anielę Bartosiak.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Po-
mocy
Dz-bł. w 1 r. ślubu Magdy i Marcina.
Dz.-bł. w 25 r. ślubu Krystyny i Eryka z 
prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i dzieci.
+ Mariana Dobrzańskiego (22 r. śm.). 
+ Stanisława Kruka. + Mariana Górskiego. 
+ Jerzego Piekoszewskiego (mies. po śm.). 
+ Hipolita Nowaczyka (1 r. śm.).
Czwartek 15.07. – Św. Bonawentury, bi-
skupa i doktora Kościoła
7:00 + Włodzimierza Jankowskiego. 
8:30 + Henrykę Śliwę
18:00 + Stanisława Żabickiego (14 r. śm.) 
i cr. Lipińskich.
Piątek 16.07. – Najśw. Maryi Panny z 
Góry Karmel
7:00 + Mariannę i Stanisława Kudlaków, 
Mariannę i Władysława Pyrów, cr. Pyrów, 
Kudlaków i Maletków.
8:30 Dz.-bł. w 1 r. ślubu Joanny i Marcina 
Justatów z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów 
i córki Oli
18:00 + Helenę i Józefa Pawłowskich, 
Stefanię, Stanisława, Kazimierza i Sabinę 



Nojszewskich, Stefanię, Szczepana i Ewę 
Pawłowskich, Genowefę, Mariana i Zdzi-
sława Oleszkiewiczów.
Sobota 17.07. 
7:00 + Marię (2 r. śm.) i Józefa Iwanow-
skich.
8:30 + Franciszkę (7 r. śm.) i Stanisława 
Stonio.
17:00 Ślub: Mariusz Andrzejuk – Anna 
Slusarska.
18:00 Ślub: Mariusz Lewandowski – Edyta 
Górka.
Niedziela 18.07. – 16 niedziela zwykła
7:00 + Józefa (35 r. śm.) i Helenę (5 r. śm.) 
Kruszewiczów, Michalinę (15 r. śm.) i Sta-
nisława (5 r. Sm.) Korzeckich.
8:30 + Jadwigę Stanisława Czaplińskich.
10:00 +Henryka Zalewskiego.
11:30 + Annę Szczypek (1 r. śm.).
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 + Urszulę Dzienniak (4 r. śm.).

Ogłoszenia duszpasterskie 11.07.2010. 
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wW dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy 
pytanie o życie wieczne. Co należy zro-
bić, by je osiągnąć? To winno być jed-
nym z fundamentalnych pytań naszego 
życia, przecież jesteśmy przeznaczeni do 
życia wiecznego. Niech dzisiejszy udział 
we Mszy Świętej umocni nasze pragnie-
nie szukania osobistej i prostej drogi do 
wieczności.
wWe wtorek przypada trzynasty dzień 

miesiąca; zapraszamy więc na Mszę św. 
wieczorną, a po niej Nabożeństwo Fatim-
skie – Różaniec i procesja. 

Kalendarz liturgiczny:
poniedziałek, 12 lipca – świętego Bru-

nona Bonifacego z Kwerfurtu, który porzu-

cił godność kapelana cesarza, by podążyć 
śladami świętego Wojciecha. Ewangelizował 
Słowian i Prusów. Zawdzięczamy mu też 
napisanie Żywotu świętego Wojciecha;

wtorek, 13 lipca – świętych Andrzeja 
Świerada i Benedykta, dwóch pustelników, 
prowadzących niezwykle surowe życie, przez 
co wskazali na najwyższą wartość życia du-
chowego;

czwartek, 15 lipca – świętego Bonawen-
tury, franciszkańskiego zakonnika, profeso-
ra filozofii i teologii, generała tego zakonu i 
wreszcie kardynała. Bogaty dorobek nauko-
wy sprawił, że został ogłoszony Doktorem 
Kościoła;

piątek, 16 lipca – Najświętszej Maryi 
Panny z góry Karmel. Nawiązuje ono do 
klasztoru na górze Karmel, z którego mnisi 
dotarli do Europy i zaczęli upowszechniać 
zwyczaj noszenia szkaplerza Najświętszej 
Maryi Panny jako znaku zbawienia, ra-
tunku w niebezpieczeństwach i przymierza 
pokoju.

Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie
zaprasza dzieci w wieku szkolnym
do korzystania z półkolonii letnich

Świetlica
przy par. MB Częstochowskiej

od 29 VI do 30 VII
od poniedziałku do piątku

9:00 - 16:00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Poniedziałek - 9:00 - 9:30
Piątek - 17:00 - 18:00 
  /możliwość spowiedzi/



Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
Redakcja Biuletynu: Par. MB Częstochowskiej w Józefowie www.parafiajozefow.pl

KTO JEST MOIM BLIŹNIM?

  

Z Ewangelii tej – i z własnego doświadczenia 
także – wynika jasno, że na ogół dobrze wiemy, 
co mamy czynić. Problem w tym, że nie bardzo 
nam się chce czynić to, co wiemy, że powinniśmy. 
I dlatego, podobnie jak ten faryzeusz, szukamy 
różnych wykrętów i usprawiedliwień. Najlepszym 
alibi jest zazwyczaj niwiedza. Więc udajemy, że 
nie wiemy, że mamy wątpliwości, że dopiero szu-
kamy odpowiedzi, podczas gdy w rzeczywistości 
już od dawna moglibyśmy swoją wiedzę wprowa-
dzać w czyn, nawet pomimo ewentualnych nie-
jasności. 

Uczony w Prawie dobrze znał swoją dziedzinę: 
doskonale wiedział co jest najważniejsze. Wie-
dział, że trzeba kochać Boga i bliźniego. Wiedział 
też, że nie jest to takie łatwe, zwłaszcza, jeśli cho-
dzi o bliźniego. I dlatego próbował znaleźć dla sie-
bie okoliczność łagodzącą, czy wręcz zwalniającą 
od zachowania Prawa. „Nie wiem, kto jest moim 
bliźnim, więc nie mogę być za dobry, bo a nuż 
wyświadczę przysługę komuś, komu nie muszę? 
Na wszelki wypadek będę więc powściągliwy w 
dobroci.” 

W naszym współczesnym wydaniu przyjmuje 
to na ogół postać, jaką Jezus przedstawił w swej 
przypowieści: udajemy, że nie widzimy. Mijamy 
obojętnie potrzebujących pomocy, myśląc w du-
chu: przecież to nie moja sprawa, niech się tym 
zajmie pomoc społeczna, pogotowie, policja. 
Być może, niekiedy faktycznie jest to sprawa wy-
specjalizowanych jednostek. Być może, pewne 
problemy społeczne wymagają rozwiązań glo-
balnych, gruntownych, usuwających przyczyny, 
a nie tylko doraźne objawy. Być może, niekiedy 
trzeba odmówić pomocy, gdy widać, że ktoś pró-
buje naciągnąć nas na datek alkoholowy. Są takie 
przypadki i okoliczności, które wymagają bardzo 
roztropnego działania.

Ale nie mogą one stanowić usprawiedliwienia 
i zwolnienia z wszelkiej odpowiedzialności za in-

nych. Bo to właśnie owo poczucie odpwiedzialno-
ści za innych stanowi o moim człowieczeństwie. 
Zauważmy, że w przypowieści o Samarytaninie 
Jezus dał inną odpowiedź, niż sugerowało po-
stawione pytanie. Uczony zapytał: kto jest moim 
bliźnim? A Jezus odpowiedział: czyim ty jesteś 
bliźnim, to znaczy kiedy i w jakich okolicznościach 
zdajesz egzamin ze swego człowieczeństwa, kie-
dy ty okazujesz się człowiekiem, bliźnim dla in-
nych. 

Być bliźnim, być człowiekem, to znaczy być 
wrażliwym na człowieczeństwo innych. Ja i on 
mamy te same prawa, takie same potrzeby, choć 
zapewne różne możliwości. I dlatego, jeśli moje 
możliwości są większe, powinienem wykorzystać 
je, by pomóc temu, kto ich akurat nie ma. Głów-
nym motywem takiej pomocy jest miłość, która 
przejawia się jako solidarność w obliczu potrzeb. 
Wiem, że jego potrzeby są takie same jak moje, 
gdybym znalazł się w jego sytuacji. Wiem to, po-
nieważ potrafię wczuć się w jego sytuację, potra-
fię go zrozumieć, potrafię odgadnąć, co on teraz 
czuje i wzruszyć się tymi odczuciami, jak gdyby 
własnymi. I potrafię się tym przejąć tak samo, jak 
gdybym sam to przeżywał. I dlatego jego los nie 
jest mi obojętny, jego los jest w pewnym stopniu 
i moim losem. 

Oto na czym polega bycie bliźnim. Nie jest 
istotne, kto jest moim bliźnim. Istotne jest, czy ja 
potrafię być dla innych bliźnim: bratem w człowie-
czeństwie, solidarnym w potrzebie, ofiarnym w 
działaniu. Na pewno nie jest to łatwe, na pewno 
wymaga poświęcenia, na pewno będziemy bliźni-
mi w mniejszym czy większym stopniu, jak kogo 
stać. Ale dopóki nie uczynimy pierwszego kroku, 
czegoś z pełni człowieczeństwa będzie nam bra-
kowało. Więc czyńmy podobnie jak ten Samary-
tanin. 

Ks. Mariusz Pohl


