
 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 

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].                   

WIELKA KSIĘGA PYTAŃ !!!                 
- PYTANIE: Czy Bóg przestaje kochać  ludzi, gdy grzeszą ? -   ODPOWIEDŹ :               
Bóg nadal ich kocha, ale tacy ludzie musza ponieść karę. -  Bóg stworzył ludzi, aby 

byli Jego przyjaciółmi. Gdy Adam i Ewa nie dotrzymali danej Mu obietnicy, nie mógł 
udawać, że nic się nie stało. Gdy Kain zabił swego brata Abla, Bóg nie mógł powiedzieć, 
że postąpił właściwie... Bóg rozgniewał się i wygnał Adama i Ewę z rajskiego ogrodu, ale 
nadal opiekował się nimi. Kain został wygnany, ale Bóg nie pozwolił ludziom go zabić.          
[Gill Hollis i Marcin Piwowarski].                    
MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się o łaskę stania się dobrym chrześcijaninem … 
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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]; .

Ojciec Św. Franciszek  - „W sercu wszystkiego postawmy słowo Jezusa, 
które rozświetla wydarzenia i przywraca nam oczy, byśmy widzieli 
czynną obecność Bożej miłości i możliwość dobra nawet w sytuacjach 
pozornie przegranych”  … – „…Na drodze życia, a także życia wiary, 
realizując marzenia, plany, oczekiwania i nadzieje, które mamy w sercach, 
napotykamy także na nasze ułomności i słabości, doświadczamy porażek                           
i rozczarowań, a niekiedy stajemy się więźniami pewnego poczucia porażki, która 
nas paraliżuje. Ewangelia ogłasza nam, że w tym właśnie momencie nie jesteśmy 
sami: Pan wychodzi nam na spotkanie, staje obok nas, idzie tą samą drogą co my, 
z dyskrecją uprzejmego wędrowca, który chce na nowo otworzyć nam oczy                          
i sprawić, by nasze serca ponownie zapłonęły. A kiedy porażka ustępuje miejsca 
spotkaniu z Panem, życie odradza się do nadziei i możemy się pojednać:                              
z samymi sobą, z braćmi i z Bogiem”. (podczas Mszy św. w intencji pojednania. Była ona 

sprawowana 28 lipca 2022 r. w Narodowym Sanktuarium Świętej Anny w Sainte-Anne-de-Beaupré koło 
Quebeku.); 
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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].                                   

Bł. 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);) 

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].     
                                                     

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
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1. W tym tygodniu Kościół wspomina: w środę, św. Mateusza, Apostoła i Ewangelistę,                         
a w piątek św. Ojca Pio, charyzmatycznego kapłana i stygmatyka.                                  
2. Dziś o g. 16.00 Msza św. inicjacji eucharystycznej dla dzieci Komunijnych ze SP 387 i ich 

Rodziców.                                                                             
3. Za tydzień o godz. 16.00 będzie Msza św. Inicjacji eucharystycznej dla dzieci SP 132. Na 

tę Mszę św. Dzieci przynoszą różańce. Rodzice, którzy chcą, aby dziecko przystąpiło                          
do I Komunii Św. w parafii Św. Stanisława, proszeni są o złożenie deklaracji do końca 

października. Deklaracje oddajemy s. Faustynie.                                                           
4. Parafia nasza przygotowuje się do zainstalowania w naszym kościele Relikwii: Bł. 
Stefana Kard. Wyszyńskiego, który ma przygotowane już miejsce obok św. Jana 
Pawła II oraz Św. Siostry Faustyny, Apostołki Bożego Miłosierdzia. Przy tej okazji, 

razem z Relikwiami Św.  Siostry Faustyny, chcemy udostępnić do publicznego kultu również 
Relikwie Św. Matki Teresy z Kalkuty, które posiadamy w relikwiarzu. Dla Tych Świętych                                               

są w przygotowaniu miejsca przy drugim bocznym ołtarzu św. Antoniego. W związku z tymi 
przygotowaniami w przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. będzie zbiórka ofiar do puszki 
przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z tymi instalacjami. Każdy, kto będzie 
chciał, będzie mógł się włączyć w to dzieło. Już dziś serdecznie dziękujemy za każde 
wsparcie!                                                             
5. Przypominamy, że w każdą sobotę o g. 7.30 jest sprawowana Msza św. w kaplicy przed 

obrazem Matki Bożej Pocieszenia, zwanej Elekcyjną. Modlimy się wspólnie w intencjach 
wpisywanych do wyłożonej Księgi oraz polecamy naszą umiłowaną Ojczyznę podczas 
specjalnej Nowenny po Mszy św. Serdecznie zachęcamy do udziału.                                                          
6. Skauci Europy zapraszają na „mini festyn skautowy” w przyszłą niedzielę 25.09 po Mszy 

św. o g. 11.00. Harcerki i wilczki działające przy naszej parafii przygotowały stoiska, na 
których będą uczyć szyfrów i praktycznych węzłów.  KALENDARIUM         
18. IX. – ndz. – Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski - (1550-1568) - 

Patron dzieci i młodzieży -... Wstąpił do zakonu jezuitów – wbrew woli rodziców, ale pewien 
woli Matki Najświętszej. Umarł w opinii świętości  w święto Wniebowzięcia Matki Bożej.                   
20. IX. – wt. – Wsp. św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang                        
i Towarzyszy – XIX w.- Pierwszy koreański kapłan Andrzej Kim-Taegon i jego towarzysze, 

nie wahali się przelać krew, by dochować wierności Chrystusowi. Na ich ofierze rodził się                       
i umacniał kościół w Korei…                                                                                   
21. IX. – śr. – Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty. -  Jezus powołuje nas nie                       

w nagrodę za nasze zasługi, ale pomimo naszej słabości. Doświadczył tego św. Mateusz. 
Celnik, grzesznik – nie spotkał się z potępieniem ze strony Jezusa, lecz doznając Jego 
miłosierdzia, został wezwany, by Go naśladować… i stał się Jego Apostołem.                                             
23. IX. – pt. – Wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny, prezbitera  -  (1887-1968), 

pokorny zakonnik-kapucyn, zadziwił świat swoim życiem oddanym bez reszty modlitwie i 
ludziom. Dźwigał krzyż razem z Chrystusem, czego zewnętrznym znakiem były stygmaty 
męki Pańskiej.                                                                    
25. IX. – sb. – Wsp. bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera- (ok. 1440-1505), bernardyn, 

patron Warszawy, słynął z wielkiej czci męki Pańskiej. Poświęcił jej liczne kazania i pieśni.                             
Usiłował tak postępować, by towarzyszyć cierpiącemu Jezusowi. Po jego śmierci lud 
Warszawy gromadził się przy jego grobie, modląc się za jego wstawiennictwem.  


