
                      Piętnasta Niedziela Zwykła – 10 lipca, 2016 

 
Dawca czy zaborca? 

Przypowieść o dobrym Samarytaninie jest odpowiedzią na pytanie: Kto jest moim bliźnim? Dosłowne 

znaczenie wyrazu "bliźni" oznacza kogoś, kto jest blisko. Jest to przypowieść o sferze duchowej widocznej 

w postawach ludzkich. Człowiek może sprawiać wrażenie pewnego siebie, mocno stąpającego po ziemi, 

lecz jego dusza może wołać o pomoc. W oczach człowieka poranionego i obrabowanego duchowo jest 

wołanie o pomoc, o uwolnienie i ożywienie jego ducha. Biblia w wielu miejscach mówi o oczach serca i 

oczach duszy. Postawa "zaborcy," to postawa która okrada człowieka duchowo, a nawet może go 

doprowadzić do śmierci duchowej.  

Kapłan i Lewita reprezentują postawę religijności, która pozbawia duchowego wzroku. Zobaczyli leżącego 

i poszli dalej. Jest to postawa – "moje zbawienie". Jest to postawa – "od nabożeństwa do nabożeństwa,"po 

zakończeniu których przechodzimy obok problemów duchowych innych ludzi, koncentrując się na 

własnych. Postawa Samarytanina to duchowa postawa – "dawcy”. To postawa dzielenia się Bożą miłością 

w praktyczny sposób. Dwa denary, w tamtych czasach, to suma przewyższająca koszty utrzymania 

człowieka przez dwa dni. Samarytanin poświęcił swój czas i poniósł koszty pomocy. Tak, jak Bóg podzielił 

się z człowiekiem dając mu zbawienie do życia wiecznego przez ofiarę Chrystusa.  

Z takich duchowych postaw będziemy rozliczeni przed sądem Chrystusowym. Rozwój dojrzałości 

chrześcijańskiej zależy od naszej postawy duchowej. Diabeł zawsze dąży do tego byśmy przyjmowali 

postawę inną niż "dawca". Diabłu zależy na naszej śmierci duchowej. Będzie nas usiłował zniszczyć, 

zubożyć duchowo przez oddziaływanie na nas ludzi z postawą "zaborcy". Będzie także prowokował 

sytuacje byśmy zamknęli się w postawie "duchowe JA". Obie postawy powodują zamknięcie się i 

koncentrację na sobie.  

Opowiedziana przez Jezusa przypowieść o miłosiernym Samarytaninie powinna zwrócić naszą uwagę na 

to, że szatan wykrada z serca człowieka to, co najcenniejsze, pozostawiając go obrabowanym duchowo. 

Zadaniem każdego wierzącego jest przyjść takiemu człowiekowi z pomocą.  

Taca z ostatniego weekendu:  2/3 lipca: $ 1267.00; 2-ga taca na różne potrzeby Kościoła w 

Ameryce: na komunikację, dla Indian i chorych na trąd oraz na Katolicki Uniwersytet:  $ 241.00  

Dziękujemy za hojność. 

 

20/20 Wygrana 10 lipca:  John Bakarich 

 
 

 Fifteenth Sunday in Ordinary Time July 10, 2016 

 “TEACHER, WHAT MUST I DO TO INHERIT ETERNAL LIFE?” (Luke 10:25). 

You might expect a lengthy answer for such an important question. But the answer Jesus gives is 

quite short. He simply tells you to love God with all the strength you have, and to love your 

neighbor as yourself. That’s it! That’s all you need! Love like that, and you will inherit eternal life. 



Of course, it’s easy to love when things go well and we’re surrounded by people we care about. 

But how do we love when things don’t go well and we’re hurt by people who are selfish and 

insensitive? Perhaps that’s the time to say to God, “Lord I know what you are asking of me, but I 

find it hard to forgive as you do and to love as you do.” We can trust in a favorable answer to this 

kind of prayer, for the compassionate Jesus has promised to be with us in all the difficulties of our 

lives. When we have doubts about forgiveness let us always remember that Jesus forgave his 

enemies when he was on the Cross. Our responsorial Psalm today says it all Turn to the Lord in 

your need, and you will live. 

20/20 Winner  July 10th John Bakarich 

Collection from Last Weekend  July 2/3 : $1267.00 2nd Collection for Communications, Indian & 

Black, lepers, Catholic University $ 241.00  . Thank you for your generosity! 

Please Pray for the health of the sick: Bette Kuertich, Gloria Bednar, Kristyna Kalwa, Barbara 

Tyburska, Jeffrey Leonard, and Grace Murdock. 

Mass Schedule: 
Sat. July 9th 5:00 PM John, Agnes, Paul & Alice Virostek req Helen Pyontek  

Sun. July 10th 10:30 AM 1) + Eugeniusz, Zofia , Bronislaw  & Honorata,  zam Rusiecki Worsa 

Mon. July 11th NO MASS 

Tues. July 12th  7:30 AM + Jimmy Walsh, req. Kelly Family 

Wed. July 13th   7:30 AM + May & James Cerchione and + Ann & Joseph Kuchta 

Thurs. July 14th  7:30 AM + Jim Carey req. Wife 

Fri. July 15th    7:30 AM For all our Parishoners 

Sat. July 16th  5:00 PM Mary Bindas req. The Bindas Family 

Sun. July 17th 9:00 AM Special Intentions of Helen Bindas                                                                                                                                                                                                                              

10:30 AM + Ewa & Stefan Cielemecka, + Stanislaw Cielemecki, zam. Dzieci 

                          

               Please remember your parish in your will 
                
         

 

 

 

 

 


