
 Pana pochwalcie, On dźwiga biednego (Ps 113)                       
Uzupełnij: 1. Pewien bogaty …miał rządcę, którego oskarżono 
przed nim, że trwoni jego majątek 2. „Jezus Chrystus, będąc 
bogaty, dla was stał się …”.   3. „Zdaj sprawę z twego zarządu, 
bo już nie będziesz mógł być …” 4. „Co ja pocznę, skoro mój 
pan … mię zarządu?”.  5.  „Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie 
przyjęli do swoich domów, gdy będę … z zarządu”.                           
6.  „Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i 
zapytał …:       Ile jesteś winien mojemu panu?  ”. 7. „Synowie 
tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi 
sobie niż synowie światłości”. 8. „Pozyskujcie sobie przyjaciół 
niegodziwą …”  9. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w …  
będzie wierny”. 10. „Żaden sługa nie może dwom panom …”;  
11. „Jeśli w zarządzie … dobrem nie okazaliście się wierni, kto 
wam da wasze?”. 12. „kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i 
w wielkiej … będzie.” 13. Jeśli dwom panom będziesz służył -  
jednego będziesz nienawidził, a drugiego … 14. Nie … służyć 
Bogu i mamonie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papież Franciszek: - Pokój jest naszym wspólnym 
pragnieniem – „Bariery upadają pod wpływem modlitwy,     

a nie dzięki podbojom”. „Niestety w pierwszych 
dwóch dekadach tego stulecia byliśmy świadkami 
marnowania Bożego daru, jakim jest pokój, 
zaprzepaściliśmy go przez nowe wojny i budowanie 

nowych murów” … – „Nasz świat, nasz wspólny dom, 
wymaga miłości, troski, szacunku, a ludzkość potrzebuje 
pokoju i braterstwa” – Zamiast „murów, które nas dzielą”, 
nasz wspólny dom „potrzebuje otwartych drzwi, które 
pomogą spotykać się, współpracować, aby żyć razem             
w pokoju, szanując różnorodność i zacieśniając więzi 
odpowiedzialności... „Modlitwa jednoczy nas wszystkich, 
ponieważ pokój jest wspólnym pragnieniem w różnych 

religiach i tradycjach”. (Pokój bez granic – Madryt,, 16 IX 19);.
  

św. Jan Paweł II  - „Wielka jest odpowiedzialność rodziców, 

którzy powinni pomagać dzieciom we wzroście 
duchowym! … Jeśli wielka jest wasza misja 
rodziców «według ciała», o ileż większe jest wasze 
zadanie współpracy z Bogiem Ojcem, przez 

którą przyczyniacie się do kształtowania w małych 
stworzeniach wizerunku samego Jezusa, Człowieka 
doskonałego … (4). Wiedzcie, że pełniąc to wymagające 
zadanie nie jesteście nigdy sami! Niech was umacnia 
przede wszystkim zaufanie do Anioła Stróża, któremu Bóg     
z miłością powierzył swoją szczególną troskę o każde 
wasze dziecko. Także cały Kościół, do którego macie 
szczęście należeć:… w niebie czuwają nad nimi święci, 
zwłaszcza ci, których imiona te dzieci noszą …. Na ziemi 
jest wspólnota kościelna, w której można umacniać swoją 
wiarę …- Mamy też wszyscy Matkę Duchową — 
Najświętszą Maryję Pannę. Jej zawierzam wasze dzieci, …i 
także was … abyście zawsze umieli przekazywać dzieciom 
miłość, której potrzebują, aby mogły wzrastać  i wierzyć. 
Bowiem wiara i życie idą z sobą w parze! [Msza św. w Kaplicy 
Sykstyńskiej   i udzielenie sakramentu chrztu dzieciom - 13 I 2002]. 

Stefan Kardynał Wyszyński – "Trzeba bardziej 
słuchać Boga niż ludzi" -   Chrystus nie zawrócił        

z drogi krzyżowej i ja nie ucieknę, chociażbym miał 
doczołgać się na kolanach, obolałych z wysiłku. 

(Kromka Chleba,IX, 30);                   
Tak wiele się mówi o tym, jacy jesteśmy zapobiegliwi, 
pomysłowi, zaradni – kiedy chodzi o nasze sprawy 
materialne. … Nie jesteśmy jednak równie przezorni, kiedy 
chodzi o naszą duszę. Nie umiemy znaleźć czasu na krótką 
modlitwę, spowiedź, komunię świętą. Tyle mamy zajęć. 
Zapobiegliwy rządca zamiast stu beczek dawał pięćdziesiąt, 
zamiast stu korców pszenicy – osiemdziesiąt.- Jednakże 
wartości duchowe są niepodzielne. – Czy można oddać 
Bogu pół serca, czwartą część duszy, jedną setną swojego 
czasu?  … - Jakże często naśladujemy nieuczciwego 
rządcę. Tak jak on trwonił dobra swojego pana, tak my 
trwonimy dobra Pana Jezusa. Trwonimy czas, wielki Boży 
majątek, dany nam do zarządzania. Marnujemy zdolności – 
leniuchując. Marnujemy  zdolność kochania, skąpiąc jej 
innym. …cd. s.3. [x J. Twardowski, W świetle Ewangelii, wyd.:         
W drodze 2005, s. 259].                
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 
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Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się 
ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. (2 Kor 8,9)

   Łk 16,1-13                      

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 mię 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”.                         
Nasza wiara, aby była autentyczna, musi sięgać konkretów 
codziennego życia. Dzisiaj Pan Bóg pyta nas o nasze 
odniesienie do ludzi i o dysponowanie dobrami 
materialnymi. Oszustwo, wyzysk, chciwość nie pozostaną 
bez konsekwencji. I do nas skierowane są słowa: Zdaj 
sprawę z twego zarządu. Póki mamy czas, możemy sobie 
zjednywać bliźnich. Tylko okazując miłosierdzie ludziom, 
możemy liczyć, że i Bóg nam je okaże. [ks. Jarosław 
Januszewski, "Oremus" wrzesień 2007, s. 96];  

 Powinniśmy na zegarze napisać, że czas jest własnością 
Boga… Bóg nas umieścił w czasie. ..Kiedyś będziemy 
musieli się z tego rozliczyć… Czas jest tajemnicą... Mamy 
stale czuwać i wciąż pamiętać, że rozporządzamy Bożym 
czasem na pracę, cierpienie, czy radość…. [x J. Twardowski, 
W świetle Ewangelii, wyd.:  W drodze 2005, s. 258]. 

MODLITWA WIERNYCH   

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby głosił wszystkim 

ludziom naukę o zbawieniu i odkupieniu - Ciebie...                       
2.  Módlmy się za rządzących, aby troszczyli się o godne 

warunki życia dla wszystkich ludzi – Ciebie prosimy …                                                  
3. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, 

lekarzy, pielęgniarki, aby zaufali miłości Bożej  - Ciebie ...                       
4. Módlmy się za chorych i cierpiących, załamanych,                

aby zaufali  Bogu – Ciebie prosimy … 
5. Módlmy się za nas o odwagę życia w prawdzie                                

i miłości - Ciebie prosimy  - Wysłuchaj nas Panie   
 
              Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                        
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst , jak 
gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty;   
  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, Chrystus 
Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich 
jako świadectwo we właściwym czasie […] (1 Tm 2,1-80); 
                                                                                           
- II - Meditatio –.Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. 
Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – Apostoł Paweł 

zaleca, aby w modlitwie nie pomijać nikogo, żadnego 
człowieka… Pragnieniem Boga bowiem jest zbawienie 
wszystkich ludzi oraz doprowadzenie ich do poznania 
prawdy objawionej w Jezusie Chrystusie…- Czy ja modlę 
się za wszystkich ludzi? - Czy nikogo nie wykluczam, nie 
eliminuję? - Czy szczególnie dużo modlę się za osoby dla 
mnie trudne, niewygodne a może nawet mi wrogie?                                 
- Czy zdaję sobie sprawę, że dzięki modlitwie nie jedna 
osoba otworzyła się na dar zbawienia i Bożej prawdy, 
porzucając drogę samozbawienia i kłamstwa? - Czy moja 
modlitwa jest mocno zakorzeniona w Jezusie Chrystusie? 
... Apostoł Paweł poleca modlitwę za królów,                                          
za sprawujących władzę. Św. Paweł liczy  na to, że 
omodleni decydenci tego świata w nie będą przeszkadzać 
uczniom Chrystusa w prowadzeniu spokojnego, godnego 
życia, przeciwnie, pomogą dla takiego życia stworzyć 
odpowiednie warunki… - Czy dziękuję Bogu, kiedy dzięki 
mądrym rządom mogę prowadzić ciche, spokojne                                 
i bezpieczne życie, pełne godności i pobożności? -   

III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz 

przed Bogiem serce, aby mówić                                       
Mu o przeżyciach,  które rodzi w tobie słowo 
Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:                                                            
Kto jest jak nasz Pan Bóg, co ma siedzibę 
w górze i w dół spogląda na niebo                                
i na ziemię. (Ps 113)                                                 

IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...                   

To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia                          
w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Niech imię 
Pana będzie błogosławione, teraz i na wieki. (Ps 113)                

[z: x E. Stankiewicz, http://www.katolik.pl/modlitwa.htm].      

   KALENDARIUM;                       
23. IX. – pn. – Wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny, 
prezbitera  -  (1887-1968), pokorny zakonnik-kapucyn, zadziwił 
świat swoim życiem oddanym bez reszty modlitwie i słuchaniu 
ludzi. Dźwigał krzyż razem z Chrystusem, czego zewnętrznym 
znakiem były stygmaty męki Pańskiej. Był wrażliwy na ludzkie 
cierpienie i okazywał miłosierdzie tym, którzy przybywali do San 
Giovanni Rotondo, aby się u niego wyspowiadać oraz poprosić go 
o radę i modlitwę. Miłość Chrystusa, jaką okazywał chorym                          
i grzesznikom, budziła i budzi w sercach wielu tęsknotę                                
za zbawieniem. [B Justyna Nowicka, "Oremus" IX 2009, s. 94-95];                 
25. IX. – śr. – Wsp. bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera- 
(ok. 1440-1505), bernardyn, patron Warszawy, słynął z wielkiej 
czci męki Pańskiej. Poświęcił jej liczne kazania i pieśni. Nade 
wszystko jednak usiłował tak postępować, by towarzyszyć 
cierpiącemu Jezusowi. Odznaczał się duchem pokuty i surowym, 
pełnym wyrzeczeń stylem życia. Jego postawa i posługa zjednały 
mu szacunek wiernych. Już wkrótce po jego śmierci lud Warszawy 
gromadził się przy jego grobie, modląc się za jego 
wstawiennictwem. [ks. J. Januszewski, "Oremus" IX 2007, s. 104];                
27. IX. – pt. – Wsp. św. Wincentego a Paulo, prezbitera– (1581-
1660), świetnie wykształcony i dobrze zapowiadający się 
duchowny, obrońca ortodoksji wobec jansenizmu, stopniowo 
odchodził od wielkiego świata ku sprawom najuboższych, 
dostrzegając pośród nich szczególną obecność Chrystusa. Dla 
opieki nad biednymi i formacji kleru założył zgromadzenia księży 
misjonarzy i sióstr szarytek, które miały podejmować jego dzieło. 
Oby jego świadectwo zdołało i nas pobudzić do gorliwego 
szukania Chrystusa w ubogich i potrzebujących.                                  
[ks. J. Januszewski, "Oremus" IX 2007, s. 111];                                                      
28. IX. – sb. – Wsp. św. Wacława, męczennika – (ok.907-929), 
książę czeski, pokazuje świętość jako naśladowanie Boskiego 
Mistrza. Odznaczający się głęboką pobożnością, przejęty losem 
najuboższych nie odstępował od Jezusa także i w tym,                                 
co najtrudniejsze i najbardziej bolesne. Skoro Mistrz musiał wiele 
wycierpieć i zostać zabity, to jego wierny uczeń podzielił jego los, 
zamordowany za sprawą brata, pragnącego przejąć jego władzę. 
[ks. J. Januszewski, "Oremus" IX 2007, s. 114];                          

Co mi dał Bóg? -  Czas, Ludzi, Łaskę wiary, Powołanie, 

Cierpienie … -Kiedyś usłyszymy:  „Zdaj sprawę z twego 
zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”… 


