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Łk 16,1-13

Przypowieść o nieuczciwym rządcy
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono
przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: »Cóż to słyszę o tobie? Zdaj
sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą«. Na to rządca rzekł sam do siebie:
»Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem,
co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu«. Przywołał
więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: »Ile jesteś winien mojemu
panu?«. Ten odpowiedział: »Sto beczek oliwy«. On mu rzekł: »Weź swoje zobowiązanie, siadaj
prędko i napisz: pięćdziesiąt«. Następnie pytał drugiego: »
A ty, ile jesteś winien?«. Ten odrzekł: »Sto korcy pszenicy«. Mówi mu: »Weź swoje zobowiązanie
i napisz: osiemdziesiąt«. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie
tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła.
Ja także wam powiadam: »Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się
skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. 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«”.

●●●
Cztery sentencje
Znamy słowo „sentencja”: to może być wyrok, wydany przez sąd w rozpatrywanej sprawie, ale także w
naszym zwyczajnym życiu może oznaczać zdanie wyrażające ogólną myśl o charakterze moralnym, lub
filozoficznym, sformułowaną w sposób krótki, jasny, a przy tym praktyczny, życiowy. Jakież więc są te
Jezusowe sentencje z dzisiejszej Ewangelii:
1. „Synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła”.
Pan Jezus mówi te słowa ze smutkiem, ale zarazem jako przestrogę. Jeśli szczerze pragniemy wiecznego
szczęścia w niebie, które nieskończenie przewyższa każde ludzkie szczęście tu na ziemi, to nasza
roztropność odnosząca się do nieba nie może być mniejsza niż ta ziemska.
2. „Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną”. Słowo „mamona” oznacza pieniądze, bogactwo,
majątek, dobra materialne. Ale wyczuwamy w tym słowie, powiedzianym przez Pana Jezusa, przestrogę,
że konieczny jest mądry dystans wobec tych wartości. Nie możemy pozwolić, żeby nas one czyniły swoimi
niewolnikami. Nie wolno nam dać się im zaślepić, bo wtedy łatwo zejdziemy na manowce, albo
wpadniemy w przepaść.
3. „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny”. Jeśli małe dziecko nauczy się od
swoich rodziców, najbliższych z rodziny, wychowawców szukać tego, co prawdziwie dobre i piękne, co
będzie trwać na wieki, to także i w dojrzałych latach będzie w jego sercu ta szlachetna skłonność
postępowania nie tylko sprawiedliwie, ale także bezinteresownie, życzliwie wobec innych, zwłaszcza
ubogich.
4. „Nie możecie służyć Bogu i mamonie”. Pieniądz, choćby i najuczciwiej zarobiony, nie może być moim
panem. Nie mogę pozwolić na to, żeby stać się jego niewolnikiem.

OGŁOSZENIA
------------------------

●●●
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA:

Zofia Hofman – pokój jej duszy.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny. Mama obserwuje Jasia, wreszcie mówi:
- Jasiu, podziękuj dziadziusiowi.
- Ale jak?
- Powiedz tak, jak ja mówię, gdy tatuś daje pieniążki.
Jasiu zwraca się do dziadzia:
- Czemu tak mało?
Ojciec do Jasia:
- Matka skarży się że zachowujesz się, jakbyś w ogóle nie słyszał co się do ciebie mówi.
- Ale tato...!
- Nie tłumacz się tylko mi powiedz jak tego dokonać…
Jasio wraca ze szkoły z pokrwawionym nosem.
- Co ci się stało? - pyta mama.
- To przez tego magika z cyrku, który podczas przedstawienia wyciągnął mi z nosa złotą
monetę!
- I zostawiił cię w takim stanie?
- On nie! Po przedstawieniu moi koledzy szukali następnych monet!

Po lewej str. zdjęcia starsza grupa aniołków czeka na swój występ, a po prawej
najstarsza grupa tańczących aniołków w swoim żywiołowym układzie tanecznym.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 20. 09. 2010

----------------WTOREK 21. 09. 2010

----------------ŚRODA 22. 09. 2010

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo dla Zuzi Rochala z racji 1 rocz. urodzin.
Za +Zofię Zglińską /int. od syna Tadeusza z rodziną/;
+Mariana Klimczaka, Janinę i Wacława Andrzejewskich oraz dziadków
Rybaków;
+Longina Szczepańskiego /int. od siostry Stanisławy z rodziną/;
+Praksedę w 12 rocz. śmierci i Kazimierza Skonecznych, Henryka
i Stanisława Walickich oraz cr. Skonecznych i Wonsowiczów;
+Mariannę w 1 rocz. śmierci, Mariana i Józefa Wójciaków oraz teściów
Włodarczyków;
+Genowefę Fornalczyk w 10 rocz. śmierci oraz Annę, Andrzeja i Mariana;
+Sylwestra Musika w 13 rocz. śmierci, zm. z rodziny Musików i Męcinów
oraz Stanisława Budziejewskiego.
CZWARTEK 23. 09. 2010

18.00 Msza św. w 42 rocznicę śmierci o. Pio.
Int. dziękczynna w podziękowaniu za otrzymane łaski.
PIĄTEK 24. 09. 2010

----------------SOBOTA 25. 09. 2010

18.00 Za +Zofię Hofman /int. od męża Józefa/.
NIEDZIELA 26. 09. 2010

9.00 Za +Kazimierza Stępniaka, Tadeusza Szymczaka, cr. Jeziorskich i Stępniaków.
12.00 Za Parafian;
O Boże błogosławieństwo dla Marzeny i Łukasza Szydłowskich z racji 1 rocz.
ślubu i dla ich córki Mai;
O Boże błogosławieństwo dla Ariadny Walaszczyk z racji 18 rocz. urodzin
i Patrycji Walaszczyk w 18 rocz. urodzin.
18.00 Za +Stanisława, Zygmunta i Piotra Bernaciaków, dz. Bernaciaków
i Skonecznych.

Dzieci i młodzież skorzystała również z atrakcji przygotowanych na tę uroczystość.

