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EWANGELIA NA TRZYDZIESTĄ TRZECIĄ  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                              Mt 25,14-30  

 Przypowieść o talentach. 

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w 
podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć 
talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. 
Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. 
Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który 
otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po 
dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas 
przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: »Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem«. Rzekł mu pan: 
»Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię 
postawię: wejdź do radości twego pana«. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa 
talenty, mówiąc: »Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty 
zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu 
rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana«. Przyszedł i ten, 
który otrzymał jeden talent, i rzekł: »Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: 
chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, 
poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność«. Odrzekł mu pan 
jego: »Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać 
tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja 
po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten 
talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie 
dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A 
sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam będzie płacz i 
zgrzytanie zębów«”. 

��� 
 
Zaufajmy. 
Człowiek, który zakopał talent, wprawdzie go ocalił, ale nic ponadto.Tak obawiał się 
straty, że nie zaryzykował - i właśnie dlatego stracił. Liczył tylko na siebie. 
Niepokoją nas słowa Jezusa: "Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że będzie 
miał nadmiar, temu zaś, kto nie ma - zabiorą nawet to, co ma". Ile w tych pozornie 
niepokojących zdaniach spokoju, miłości. Ewangelia - nawet kiedy opowiada o 
bankach, brzęczącej monecie, beczkach oliwy - w istocie mówi o miłości. Kto wierzy w 
Boga, ten ufa Jego niewidzialnej opatrzności, a więc podejmuje ryzyko. Zaufajmy 
Bogu, kiedy niepokoimy się o przyszłość, kiedy wierzymy czy wątpimy, kiedy 
przyjmujemy powołanie, kiedy cierpimy. Mądry ufa Bogu, nie sobie. 
Ten, kto kocha i współpracuje z łaską Bożą, żyje miłością - ma jej coraz więcej. 
Ten, kto ma jej za mało - będzie jej miał coraz mniej. 
                                                                                            Ks. Jan Twardowski 
                                                                                    



 
OGŁOSZENIA 

1.  Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w naszej parafii  30 listopada w I Niedzielę 
     Adwentu i Odpust Parafialny. Dniem Sakramentu Pojednania będzie poniedziałek 
     / 01.12.2008 /. W tym i następnym dniu Msze święte będą sprawowane 
     o godz. 9.00, 12.00 i 17.00. 
     Rekolekcje poprowadzi Ks. Janusz Kopczyński – duszpasterz akademicki 
     z Warszawy. 

��� 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ 

 Śp. Jan Skoneczny – pokój jego duszy. 
 

��� 
SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 

Łukasz Rogulski, kaw. z Krzemienicy i Agnieszka Staszewska, panna z par. tut. 
    

��� 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Szef dużego przedsiębiorstwa próbuje złapać swojego pracownika w związku z pilnym 
problemem. Ponieważ pracownika ciągle nie ma w pracy wybiera jego numer domowy. 
Telefon odbiera Jasiu i szeptem mówi: - 
Słucham? 
- Czy tata jest w domu? - zapytał szef. 
- Tak - wyszeptało dziecko. 
- Mogę z nim porozmawiać? 
- Nie - ze zdziwieniem szef usłyszał wyszeptaną odpowiedź. 
- A mama jest w domu? 
- Tak - znów wyszeptało dziecko. 
- Mogę z nią porozmawiać? 
- Nie - w odpowiedzi usłyszał szept. 
- A może jest jeszcze ktoś dorosły w domu? 
- Tak, policjant - znowu szeptem. 
- No, to czy mogę porozmawiać z policjantem? 
- Nie, jest zajęty - dalej szept. 
- Czym zajęty?! 
- Rozmawia z mamą, i tatą i strażakiem – szept. 
Szef zaczął się powoli niepokoić, a w tle coraz głośniej narastał szum. 
- Co to za hałas? 
- Helikopter - ciągle szept. 
- A co on tam robi? - coraz bardziej zaniepokojony szef. 
- Grupa poszukiwawcza właśnie wylądowała - dalej szept. 
- A czego oni będą szukać?! - już poważnie zaniepokojony, żeby nie powiedzieć    
   przerażony szef. 
A w słuchawce, dziecięcy głosik szeptem mówi tylko jedno słówko: 
- Mnie! 
 



 
 

.INTENCJE 
                                                
                                               PONIEDZIAŁEK 17. 11. 2008. 
16.00 …….. 
                                                      
                                                      WTOREK 18. 11. 2008 
16.00 …….. 
 
                                                                 ŚRODA 19. 11. 2008 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny z racji 75 rocz. urodzin. 
  Za +Zofię Moczarską / int. od syna Piotra z rodziną /;  
                +Sławomira Jacaka / int. od bratanicy Eweliny z rodziną /; 
                +Helenę Staruch w rocz. śmierci, Wojciecha i cr. Staruchów; 
                +Czesławę Skoneczną w 27 rocz. śmierci i Mariana; 
                +Stanisława Badełka; 
                +Andrzeja Gieracha; 
                +Józefę i Michała Rybaków, Janinę i Wacława Andrzejewskich 
                   oraz Mariana Klimczaka; 
                +Piotra Żyłkę w 1 rocz. śmierci; 
                +Jana Skonecznego / int. od dzieci brata Mariana z rodzinami /. 
 
                                              CZWARTEK 20. 11. 2008 
16.00 ……...  
 
                                                        PIĄTEK 21. 11 2008 
16.00 Za +Zofię Domańską w 1 rocz. śmierci /int. od teściowej z rodziną /. 
16.30 Za +Grzegorza Milewskiego / int. od żony z dziećmi /. 
 
                                                       SOBOTA 22. 11. 2008 
16.00 O Boże błogosławieństwo dla Tomasza z racji 18 rocz. urodzin. 
16.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Henryki Żyłka z racji 80 rocz. 
           urodzin / int. od dzieci /. 
 
                                                        NIEDZIELA 23. 11. 2008. 
  9.00 Za +Stanisławę, Jana-Aleksandra i Tadeusza Szydłowskich oraz Andrzeja 
          Szydłowskiego. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Edyty Cukier w 18 rocz. urodzin; 
           O Boże błogosławieństwo dla Eweliny Bodera w 18 rocz. urodzin. 
16.00 Za +Janinę i Stefana Musików i cr. Musików. 
 
 
 
 


