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XXV Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7
Bóg ukarze gnębicieli ubogich
Czytanie z Księgi proroka Amosa
Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy,
którzy mówicie: „Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże? Kiedyż
szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A
będziemy zmniejszać efę, powiększać syki i
wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę
sandałów i plewy pszenicy będziemy sprzedawać”. Przysiągł Pan na dumę Jakuba: „Nie
zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków”.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 113,1-2.4-6.7-8
Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.
DRUGIE CZYTANIE 1 Tm 2,1-8
Wspólne błagania za wszystkich ludzi
Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła
Apostoła do Tymoteusza
Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów
i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy
mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą
pobożnością i godnością. Jest to bowiem
rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie
zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek,
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Chrystus Jezus, który wydał siebie samego
na okup za wszystkich jako świadectwo we
właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem
- mówię prawdę, nie kłamię - nauczycielem
pogan w wierze i prawdzie. Chcę więc, by
mężczyźni modlili się na każdym miejscu,
podnosząc ręce czyste bez gniewu i sporu.
Oto Słowo Boże.
EWANGELIA KRÓTSZA Łk 16,10-13
Przypowieść o nieuczciwym rządcy
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kto w
drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej
będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest
nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe
dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie
cudzym dobrem nie okazaliście się wierni,
kto wam da wasze? Żaden sługa nie może
dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z
tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie
możecie służyć Bogu i Mamonie«”. Oto słowo Pańskie.
Pn Prz 3,27-35 Ps 15 Łk 8,16-18 /Wt Lb Ef
4,1-7.11-13 Ps 19 Mt 9,9-13 /Śr Prz 30,5-9 Ps
119 Łk 9,1-6 /Cz Koh 1,2-11 Ps 90 Łk 9,7-9 /Pt
Koh 3,1-11 Ps 144 Łk 9,18-22 /So Koh 11,912,8 Ps 90 Łk 9,43-45 /Ndz Am 6,1a.4-7 Ps
146 1 Tm 6,11-16 Łk 16,19-31.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 19.09. – 25 n. zwykła
7:00 + Marka i Mariana Strzemińskich (Gr. 19)
8:30 + Helenę Rosłonek, Franciszka, Mariana i
Leokadię Rosłonków, Jacka Mołotkiewicza, Genowefę Matyjasiak.
10:00 + Józefa i Józefę Golińskich, Marcina i
Katarzynę Mazków.
Inauguracja roku akademickiego WSGE
11:30 + Jana i Janinę Dzienniaków.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – w int.
dzieci przystępujących do I Komunii Świętej.
18:00 + Zofię i Kazimierza Dobskich.
Poniedziałek 20.09. – Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła
Chong Hasang i Towarzyszy
6:30 + Marka i Mariana Strzemińskich (Gr. 20)
7:00 + Marka, Marię i Witolda Gawryjołków,
Irenę i Lecha Gawryjołków.
7:00 + Jadwigę Bartczak (mies. po śm.).
7:00 + Janinę Girtler.
7:00 + Henryka Szostaka.
8:30 + Józefa Płuciennika.
18:00 Dz-bł. w 30 r. ślubu Marii i Sławomira z
prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i cr.
Wtorek 21.09. – ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA
I EWANGELISTY
6:30 + Marka i Mariana Strzemińskich (Gr. 21)
7:00 + Mariana Zajdlera (23 r. śm.).
7:00 + Józefa Pałkę (mies. po pog.).
7:00 + Krystiana Fornalczyka (4 mies. po śm.).
8:30 + Bohdana Pileckiego.
18:00 + Cecylię i Stanisława Pokorskich.
18:00 + Janinę Girtler.
Środa 22.09.
6:30 + Marka i Mariana Strzemińskich (Gr. 22)
7:00 + Bronisława Malinowskiego (44 r. śm.)
oraz cr. Malinowskich i Borkowskich.
7:00 + Jerzego Woźniaka (1 r. śm.) jego rodziców i brata.
7:00 + Janinę Girtler.
7:00 Dz-bł. w 87 r. urodzin Bronisławy Zajdler z
prośbą o wszelkie łaski.
8:30 Dz-bł. w 1 r. urodzin Nikoli i jej rodziców.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Ewę Maciejewską (3 r. śm.).

+ Antoninę i Michała, Ryszarda i Tadeusza Molaków, Krzysztofa i Józefa Borzymowskich, Ryszarda i Włodzimierza Kowalewiczów.
+ Wacława Bogusza (13 r. śm.).
+ Krzysztofa, Henryka, Marię i Feliksa Pogorzelskich, Marię, Jana, Henryka, Stanisława Figurów, cr. Figurów.
+ Helenę (3 r. śm.) i Feliksa (3 mies. po śm.)
Mazków.
+ Mieczysława Wojtasia (mies. po pog.).
Czwartek 23.09.
6:30 + Marka i Mariana Strzemińskich (Gr. 23)
7:00 + Rozalię i Jakuba i cr. Chmielaków.
7:00 + Jana Kublika (7 r. śm.), Mariannę i Józefa Kublików.
7:00 + Henryka Szostaka.
8:30 Wg intencji Matki Bożej.
18:00 Dz.-bł. w 25 r. urodzin Katarzyny Jakubik.
18:00 + Janinę Gertler.
Piątek 24.09.
6:30
7:00 + Marka i Mariana Strzemińskich (Gr. 24)
7:00 + Michała Traczyka.
7:00 + Janinę Giertler.
8:30 + Leokadię Wandę Kołodziej (mies. po
pog.).
18:00 + Janinę (2 r. śm.) i Franciszka (20 r.
śm.) Bogdalskich.
Sobota 25.09. - Bł. Władysława z Gielniowa,
prezbitera
6:30 + Janinę (7 r. śm.) i Stanisława Pytlów.
7:00 + Marka i Mariana Strzemińskich (Gr. 25)
7:00 + Wiesława Chułerańskiego (19 r. śm.)
oraz r-ców Jana i Halinę.
7:00 + Mieczysława Miturę i cr. Czarneskich.
8:30 + Lucjana, Irenę i Lucjana Warchołów,
Jana i Wiktorię Pawłowskich.
15:00 Ślub: Tomasz Daniszewski – Aneta Petrykowska.
16:30 Ślub: Marcin Dziubak – Emilia Krupa.
18:00 Dz.-bł. w 24 r. ślubu Joanny i Konrada z
prośbą bł. dla Jubilatów i dzieci.
Niedziela 26.09. – 26 n. zwykła
7:00 + Marka i Mariana Strzemińskich (Gr. 26)
8:30 Dz.-bł. w 12 r. ślubu Urszuli i Dariusza
Talarków z prośbą o bł. dla Jubilatów i syna

Kacpra.
10:00 + Stanisława (8 r. śm.), Bronisławę i
Konstantego Skwarków.
11:30 + Łucję i Stanisława Orłów.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Marię, Juliana i Andrzeja Janczewskich.

Ogłoszenia duszpasterskie 19.09.2010.
25 Niedziela zwykła
wPo raz kolejny słyszeliśmy dzisiaj
ostrzeżenie Jezusa, że nie możemy służyć
Bogu i mamonie. Zapytajmy siebie, czy
sprawy Boga nie są u nas na ostatnim
miejscu. Przyjmijmy z całą pokorą tę naukę Chrystusa.
wKościół rozpoczyna dziś kwartalne
dni modlitw. Na początku roku szkolnego i katechetycznego poleca w tej modlitwie młodzież, dzieci i wychowawców. W
osobistej modlitwie włączmy się do tego
ważnego wołania Kościoła.
wDziś w Polsce obchodzimy Dzień
Środków Masowego Przekazu. We współczesnym świecie media mają ogromną siłę,
bo zawładnęły wyobraźnią niemal wszystkich ludzi. Ale to każdy z nas bierze na
siebie odpowiedzialność, jak wykorzysta
myśli, które z nich płyną. Módlmy się o
światło Ducha Świętego dla nas i pracowników mediów, by triumfowała prawda i
dobro.
wOfiary zbierane w dniu dzisiejszym
na tacę są przeznaczone na pomnik Sługi
Bożego Jana Pawła II
w28 września, we wtorek o godz. 19:30
rozpoczyna się w naszej parafii Kurs
Przedmałżeński.
wW naszej parafii jest już czynna poradnia psychologiczna. Konsultacje z Pa-

nią psycholog odbywają się w każdy wtorek od godz. 19:00 do 20:00. Poradnia
jest bezpłatna.
wZapraszamy do udziału w Światowych
Dniach Młodzieży, organizowanych przez
papieża Benedykta XVI, które odbędą się
w sierpniu 2011 roku w Madrycie (Hiszpania). Więcej informacji u ks. Pawła i na
stronie internetowej.
W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
w poniedziałek, 20 września – świętych
Andrzeja Kim i towarzyszy, pierwszego
kapłana koreańskiego i jego103 towarzyszy, którzy ponieśli śmierć męczeńską w
XIX wieku;
we wtorek, 21 września – świętego
Mateusza, Apostoła i Ewangelisty;
w czwartek, 23 września – świętego
ojca Pio z Pietreciny, jednego z najbardziej znanych świętych XX wieku;
w sobotę, 25 września – błogosławionego Władysława z Gielniowa, zakonnika bernardyńskiego, odznaczającego
się szczególnym nabożeństwem do Męki
Pańskiej, autora pieśni religijnych.
Zdumiewa nas w dzisiejszej Ewangelii postawa bogatego gospodarza, którychwali nieuczciwego rządcę. Przez tę przypowieść Pan
Jezus zachęca nas, abyśmy swoje złe rachunki
– grzechy – wyrównywali hojnością w szafowaniu dobrem, które otrzymaliśmy od Pana,
ponieważ „miłość zakrywa wiele grzechów”
(1 P 4,8). Jest to bowiem rzecz dobra i miła
w oczach naszego Zbawiciela, Boga, który
pragnie, „by wszyscy ludzie zostali zbawieni”.
Otrzymując tak wiele na Eucharystii, tak wiele
możemy dać innym. Czyńmy to na pamiątkę
miłości Pana...
Ks. Jakub Szcześniak, „Oremus” wrzesień
2004, s. 85

WIELKOŚĆ RZECZY MAŁYCH
Doskonalenie jakiejkolwiek umiejętności
wymaga precyzyjnego opanowania drobnych
elementów, które składają się na całość danej
sztuki. Ile na przykład sprawności musi opanować kucharka, by być dobrym mistrzem w
swoim zawodzie. Musi znać tajniki temperatury pieca przy wypieku ciasta, sposób ubijania piany i ucierania masy, doboru przypraw,
musi opanować umiejętność przyrządzania
różnych gatunków mięsa, orientować się w
czasie ich gotowania, sposobie zapiekania
itd., nie mówiąc już o sztuce podawania do
stołu. Ileż to trzeba pracy, wysiłku, a zwłaszcza czasu, by kucharce można było wręczyć
dyplom mistrza sztuki kulinarnej.
Podobnie jest z opanowaniem warsztatu
artysty. Malarz musi opanować kilkaset sposobów pociągnięć pędzla, umiejętność przygotowania podkładu, doboru farb i zestawu
kolorów — to tylko jeśli chodzi o samą technikę, nie mówiąc o tajnikach kompozycji obrazu czy jego tematyki. Na arcydzieło składają
się tysiące drobnych umiejętności, które harmonizując ze sobą decydują o wartości dzieła.
Tak jest w sporcie, w nauce, rolnictwie, polityce — wszędzie.
Ale jeśli tak jest w odniesieniu do opanowania sztuki w jednym zawodzie, to co dopiero mówić o ukształtowaniu człowieka. Jego
doskonałość zależy od umiejętności dobrego
wykonania wszystkich zadań, jakich się podejmie. Potrafi to zaś uczynić pod jednym warunkiem — gdy będzie doskonały w rzeczach
drobnych. Chrystus przypomina tę prawdę:
„Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w
wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy
jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy
będzie”.
Zasada ta została dziś zlekceważona, niedoceniona, a nawet zapomniana. Nagradza
się ludzi nie za dobrze, ale za szybko wykonaną pracę. Często o nagrodach decydują
układy i znajomości, a nie solidność oddane-

go dzieła. I w tej sytuacji nie należy się dziwić,
że znika poczucie odpowiedzialności. Jeśli
ktoś nie umie dobrze wykonać rzeczy drobnej, nie można na nim polegać, zawiedzie w
każdej zleconej mu pracy. Rozdzieranie szat z
powodu źle, nieodpowiedzialnie wykonanych
robót nic nie pomoże. Trzeba spojrzeć nie
na złe wykonanie danego dzieła, lecz na brak
odpowiedzialności ludzi. Skutek nigdy nie jest
większy od przyczyny. Nieodpowiedzialny
człowiek nie może być autorem odpowiedzialnych dzieł.
Żyjemy w świecie, który zwalnia nas od
odpowiedzialności, ale jako ludzie wierzący
musimy pamiętać o tym, że Bóg nigdy nikogo z odpowiedzialności nie zwolni. Nie uczyni tego, bo chodzi Mu o człowieka. Gdyby
nas zwolnił z odpowiedzialności za wykonane
przez nas prace — uczyniłby nam krzywdę.
W Ewangelii nie chodzi o ilość wyprodukowanych rzeczy, lecz o jakość człowieka. U Boga
znak jakości otrzymują ludzie a nie ich dzieła.
O owoce pracy uczciwego człowieka Bóg jest
spokojny, one zawsze są dobre.
Dobry pedagog nigdy nie zlekceważy rzeczy drobnych. Jego oko zawsze pilnie bada
dokładność w wykonaniu nawet najbardziej
błahych zadań. Tu bowiem znajduje wykładnik wartości człowieka. Tu może podjąć decyzję co do dalszej kariery swego ucznia. Bóg,
jako dobry pedagog, stosuje tę samą zasadę.
Nagradza błogosławieństwem na ziemi odpowiedzialnego człowieka i powierza mu rzeczy
wielkie w swoim królestwie. Gdyby chrześcijanie pamiętali o tym oku Boga spoczywającym na każdej wykonywanej przez nich pracy
i o tej wielkiej szansie awansu w nowym świecie, obraz świata wyglądałby zupełnie inaczej,
a chrześcijaństwo byłoby otoczone wielkim
szacunkiem. Człowieka odpowiedzialnego
szanują wyznawcy innych religii, a nawet ateiści.

Ks. Edward Staniek

Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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