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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
półumarłego, 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!»
Nauka płynąca z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie bardzo jest nam potrzebna.
Niektórzy bowiem z nas, jak ów lewita i kapłan nie chcą uznać pewnych ludzi za bliźnich.
Wymyślamy im od Żydów i masonów, przecież Chrystus kazał wszystkich uznawać za bliźnich
i do wszystkich nas posyła, byśmy nieśli im Dobrą Nowinę o zbawieniu. Nie można
ewangelizować nie kochając. Wystrzegajmy się wszelkich uprzedzeń, bo one nie maja nic
wspólnego z chrześcijaństwem. Człowiek, który nie jest uprzedzony, ma w sobie dużo dobroci
i nie potrzebuje szukać okazji do tego, aby innym pomagać. Taka okazja nadarza się wszędzie:
w domu, w sklepie, w pracy, na ulicy. We współczesnych Samarytanach, którzy są wśród nas,
a których może nie dostrzegamy, obecne jest królestwo Boże.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:
Do przemyślenia: Czy nie mam uprzedzeń rasowych i innych? Czy potrafię pomóc ludziom
kulturowo i religijnie obcym?
Do wykonania: Będę pamiętał o tym, że najlepiej świadczy się o Chrystusie, kochając
ludzi, także i nieprzyjaciół.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

15.07 (poniedziałek) Wspomnienie św. Bonawentury
Był biskupem i doktorem Kościoła. Z języka włoskiego Giovanni Fidanza, a w języku polskim

Jan Fidanza - Bonawentura z Bagnoregio; ur. ok. 1217 w Bagnoregio w okolicach Viterbo.
Zmarł 15 lipca 1274 w Lyonie. Ten Święty jest prawdziwym filarem Kościoła Świętego, choć
mówi się o nim znacznie mniej niż o świętym Tomaszu z Akwinu, o parę lat młodszym
współtwórcy nauki scholastycznej. Ten drugi zasłynął z wielkiej ilości dzieł porządkujących
nauczanie katolickie i jest to praca nieporównywalna z żadną inną, ale nie należy zapominać,
że to właśnie Bonawentura był nazywany Doktorem Serafickim (Doctor Seraphicus) zanim do
Akwinaty przylgnął przydomek Doktora Anielskiego (Doctor Angelicus) i że był on postacią
czołową chrześcijańskiego średniowiecza. Papież Sykstus po paru wiekach miał powiedzieć, że
obaj święci doktorowie są jak dwa kandelabry, które światłem swej nauki rozjaśniają Kościół
pielgrzymujący na ziemi.

16.07 (wtorek) Wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel
Jest też nazywana Matką Bożą Szkaplerzną. Dzisiejsze wspomnienie to patronackie święto
Sióstr Karmelitanek. Zakon ten bierze swoja nazwę od Góry Karmel, która jest pierwszym
miejscem poświęconym Najświętszej Maryi Pannie. 16 lipca jest również świętem „Szkaplerza
Góry Karmel”. W tym dniu w roku 1251 – jak głosi tradycja – Maryja ukazała się św.
Szymonowi Stockowi, generałowi karmelitów w Cambridge. Pokazała mu szkaplerz i obiecała
nadprzyrodzone łaski będą nosić szkaplerz. Warunkiem uzyskania odpustu i innych łask
związanych z noszeniem szkaplerza jest zachowanie chrześcijańskiego życia.

20.07 (sobota) Wspomnienie bł. Czesława, prezbitera
Prawie całe jego życie zakonne było związane z Wrocławie. Tradycja głosi, że urodził się w roku
1175 w Kamieniu Opolskim. Do zakonu dominikanów wstąpił jeszcze za życia św. Dominika; w
roku 1220 sam Dominik miał go przyjąć i nałożyć mu habit. Wraz z pierwszymi dominikanami
przybył do Krakowa. Na czele tej grupy pierwszych Polaków stał św. Jacek. On polecił bł.
Czesławowi, aby udał się do Pragi i przydał mu kilku współbraci. W taki sposób bł. Czesław stał
się ojcem rodziny dominikańskiej w Czechach. Po założeniu klasztoru w Pradze, w roku 1225,
bł. Czesław udał się do Wrocławia. W założonym przez siebie klasztorze we Wrocławiu
pozostał jako przeor przez siedem lat, po czym został powołany na prowincjała, które
piastował trzy lata. Zmarł w 1242 roku i został pochowany w kościele dominikanów we
Wrocławiu. Wszystkie kroniki i źródła jego życia i działalności zaginęły. Długosz przytacza
barwną legendę, jak bł. Czesław swoja modlitwą uratował Wrocław w roku 1241 przed
najazdem Tatarów. W czasie bitwy o miasto w roku 1945 kościół legł w gruzach, ocalała tylko
kaplica z relikwiami bł. Czesława, którą zbudowano w roku 1713 z okazji beatyfikacji Czesława,
dokonanej przez papież Klemensa XI. W roku 1735 jego następca, papież Klemens XII,
rozciągnął kult bł. Czesława na całą Polskę.
WARTO WIEDZIEĆ:
GODZINKI. Początki tej modlitwy sięgają średniowiecza (przełom XIV lub XV w.). Treść
Godzinek została zatwierdzona przez pap. Sykstusa IV w 1476 r. Pierwszy polski tekst pojawił
się już po 1482 r., a obecnie używany oparty został na - najbardziej znanym - przekładzie
Biblii ks. Jakuba Wujka. Schemat modlitwy wzorowany jest na brewiarzu kapłańskim i składa
się z siedmiu części. Zachęcamy do udziału w tej modlitwie. Godzinki śpiewane są w naszym
kościele w kaplicy Matki Bożej, po porannej niedzielnej Mszy Św.
URLOP KS. MACIEJA. W dniach od 1 – 31 lipca ks. Maciej przebywa na urlopie.
Życzymy mu dobrego czasu zarówno jemu, jak i wszystkim, którzy w najbliższych
dniach wyjeżdżają na swój wakacyjny wypoczynek.
ANDRZEJOWA KSIEGA PRÓŚB - na stoliku przy pomniku Sybiraczki (pod witrażem gen.
Wł. Andersa) wyłożona została Księga Próśb zanoszonych do Boga przez
orędownictwo św. Andrzeja Bobolę. Prosimy, żeby wpisywać do niej wszystkie
intencje, jakie pragniemy powierzyć Bogu przez św. Andrzeja. Będziemy je
odczytywać podczas nabożeństwa ku jego czci, w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

