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EWANGELIA NA DZIEWI ĘTNASTĄ NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                  Łk 12,32-48 

Gotowość na przyjście Pana  
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. 
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, 
skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo 
gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. ”Niech będą przepasane biodra wasze 
 i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty 
weselnej powróci; aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi 
słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam: 
Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy 
 o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to 
rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie 
pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której 
się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas 
mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż jest owym 
rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas 
wydzielił jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej 
czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz 
jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi 
 i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się 
nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi 
wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie 
uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli 
 i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele 
wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. 
 
 

●●● 
 
Ta ewangeliczna przypowieść piętnuje styl życia, w którym jest dużo pewnego rodzaju senności, 
roztargnienia, niezadowolenia i rozczarowania. W nas wciąż musi panować świeżość wiary, która 
związana jest z otwartością na pełnienie woli Bożej w każdym momencie naszego życia. 
Odpowiedzialność za dary jakie w nas złożył sam Bóg, i na które sami świadomie się zgodziliśmy jest 
wielka. Naszym zadaniem jest odpowiadać nieustannie i z całych możliwych sił Jemu i bliźnim, 
których stawia na drodze naszego życia. On dał nam serce, byśmy nim nieustannie kochali. Dał nam 
ręce, abyśmy nimi pomagali potrzebującym. Dał nam usta, abyśmy mówili dobre i piękne słowa. Dał 
nam myśli, abyśmy o Nim i innych myśleli jak najlepiej. 
Człowiek wierzący musi nieustannie kierować wzrok ku przyszłości i zarazem być zaangażowanym 
w teraźniejszość. Musimy patrzeć w górę, ale nie zaniedbywać obowiązków nam powierzonych tutaj 
na ziemi, bo do nieba dociera się poprzez wypełnienie dobrze doczesnego życia. 
Czujność sług to także świadomość obecności zła, że jest ten, który z wielką mocą pragnie zniszczyć 
w ludziach wierzących promienie wiary i nadziei.  
Prosimy Cię więc dziś, Panie. Niech ciągła świadomość, że jesteś naszym najlepszym i kochającym 
Ojcem nigdy z nas nie znika, ale wzmacnia nas w duchu oczekiwania i wiary.  



 
OGŁOSZENIA 

1. Zapraszam już dziś na godz. 11.00 na Dożynki Gminno – Parafialne, które  
   odbędą się 22 sierpnia. Proszę, aby wieniec dożynkowy przygotowali parafianie 
   z Paulinowa. 
2. 9 sierpnia, tj. w poniedziałek będziemy przyjmować Pielgrzymkę Akademicką. 
   O godz. 9.00 będzie sprawowana Msza św., a po niej w parku – posiłek. W związku 
   z tym – jak co roku – bardzo proszę o przygotowanie obiadu dla Pielgrzymów. 
   Proszę również o przyniesienie owoców na kompot. Spotkanie w szkole dziś 
   /niedziela/ o godz. 17.00. 
3. Składam „Bóg zapłać” za ofiary dla Pielgrzymów …… 
4. Nadal zapisujemy na pielgrzymkę do Warszawy w dn. 26 sierpnia br. w miejsca  
   kultu i męczeństwa narodu polskiego. 
   Koszt pielgrzymki – 60 zł. Zapisy po Mszach świętych i u P. Barbary Skonecznej 
   /tel. 44 710 46 64/. 
5. Przyjmuję int. mszalne na 2011 rok. 

●●● 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Annę Haraśną, Lenę Pluta i Huberta, Krzysztofa Czyżykowskiego - niech Bóg  
                                       prowadzi ich przez życie drogą wiary, prawdy i miło ści. 
 

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

Marcin Kasztelan, kaw. z Łodzi i Katarzyna Broniarek, panna z par. tutejszej; 
Paweł Kwapisz, kaw. z Lubochni i Magdalena Miksa, panna z par. tutejszej; 
Łukasz Błaszczyk, kaw. z Częstochowy i Anna Szczur, panna z par. tutejszej; 
Dariusz Owczarski, kaw. z par. tutejszej i Agnieszka Rozner, panna z Lubochni; 
Dariusz Golec, kaw. z par. tutejszej i Anna Gil, panna ze Skrzyńska.  
 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

 
Przychodzi kobieta do apteki: 
- Macie jakiś naprawdę skuteczny środek na odchudzanie? 
- Tak. Plastry. 
- A gdzie się je przykleja? 
- Na usta. 
 
Jaka jest różnica między wczasami w górach a wczasami nad morzem? 
W górach ceny są wysokie, a nad morzem - słone. 
 
- Powiedz mi Jasiu, kto jest najgrzeczniejszy w waszej klasie? 
- Pan nauczyciel. 
 
 



 
INTENCJE  

                        
                                                     PONIEDZIAŁEK 09. 08. 2010 
  9.00 Msza św. Pielgrzymkowa. 
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Leny z racji 1 rocz. urodzin i Julii - w 6 rocznicę 
                   urodzin.  
 
                                                     WTOREK 10. 08. 2010 
18.00 int. wolna 
 
                                                     ŚRODA 11. 08. 2010 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O zdrowie dla Agnieszki. 
          Za +Jana Lewandowskiego; 
               +Edwarda Szymańskiego w 5 rocz. śm. oraz rodziców Włodarczyków 
                 i Szymańskich; 
               +Kazimierza, Jerzego, Mariannę i Kazimierę Kobyłeckich i rodzinę 
                 Tworskich; 
               +Bronisławę Kaczmarek /int. od teściowej Wiesławy/. 
 
                                                            CZWARTEK  12. 08. 2010 
 9.00 int. wolna 
 
                                                    PIĄTEK  13. 08. 2010 
18.00 Za +Władysławę Kłos w 1 rocz. śmierci i rodziców Sekułów. 
 
                                                    SOBOTA  14. 08. 2010 
18.00 Za +Zofię w 5 rocz. śmierci i Józefa Kobyłeckich, cr. Kobyłeckich 
                  i Gradowskich. 
 
                                                    NIEDZIELA 15. 08. 2010 

WNIEBOWZI ĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
  9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii i Józefa Frątczaków z racji 
          45 rocz. ślubu. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Joanny i Jarosława z racji 1 rocz. ślubu; 
          O Boże błogosławieństwo dla Zofii Kwiatkowskiej w 70 rocz. urodzin. 
18.00 Za +Weronikę, Władysława i Bolesława Musików i cr. Musików. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


