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Refleksja 

 

Jezus przypomina, że nasze życie jest pełne odpowiedzialności. I że jakiś 

głębszy sens ma to, iż co rusz trzeba przed kimś zdawać sprawę z tego, co i jak 

uczyniliśmy! Ma jakieś „drugie dno”, że na różne sposoby, w różnych 

relacjach i zależnościach jesteśmy rozliczani z tego, co nam dano i zadano. 

Dzieci odpowiadają przed rodzicami i wychowawcami, zaś rodzice  

i nauczyciele odpowiadają przed dziećmi... Wszyscy mamy przełożonych, 

szefów, dyrektorów. Ci ostatni też nie są zostawieni sobie samym, lecz zdają 

sprawę i odpowiadają przed kimś wyżej postawionym... 

Tym „drugim dnem” różnych przejawów odpowiadania przed kimś  

i odpowiedzialności jest zapewne to, że w końcu wszyscy (i to na równi) 

staniemy przed Bogiem, który dał nam ogrom dobra, ale wyznaczył też różne 

zadania. Wszyscy zostaniemy przywołani i usłyszymy jak ten rządca  

z przypowieści: „Zdaj sprawę z twego zarządu!” 

Rządca z przypowieści, trwoniący majątek pana, na pewno nie jest wzorem 

uczciwości. Jest jednak wzorem roztropności – co prawda światowej, ale 

jednak jest to roztropność. Nieuczciwy zarządca umiał do końca wykorzystać 

możliwości, którymi dysponował. Palił mu się grunt pod nogami, ale i wtedy 

trzeźwo widział, że przez pewien czas ma jeszcze pole manewru. Korzystał  

z tego śmiało i konsekwentnie zabezpieczał swoją przyszłość: 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”. – Podobnie 

postąpił z innymi dłużnikami! 

Jezus na pewno nie każe nam naśladować systemu i hierarchii wartości, 

właściwych rządcy-oszustowi. Przykładem do naśladowania jest jedynie jego 

przytomne i błyskawiczne rozeznanie się w swej nowej (trudnej) sytuacji, 

wyciągnięcie wniosków i konsekwentne działanie!  

o. Krzysztof Osuch SJ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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”. (Łk 16,1-13) 

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. 
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LITURGIA TYGODNIA 

 

 

Poniedziałek – 23.09; wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera. 

7
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Andrzeja Warzecha z okazji urodzin 

i o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. 

2) Za † Ryszarda Kunert w dniu urodzin, †† z pokrewieństwa Kunert  

i Kosian i dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00

 Za † ojca i męża Lucjana Kisiel w 30. dzień po śmierci oraz †† rodziców  

z obu stron. 

Wtorek – 24.09 

7
00 

1) Za † Gerharda Kijas w 30. dzień po śmierci. 

2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji urodzin w pewnej intencji.  

18
00 

1) Za † męża Karola Przybyła, †† rodziców i rodzeństwo oraz dusze  

w czyśćcu cierpiące.   

2) Za † męża, ojca, dziadka i pradziadka Tadeusza Dymek w 3. rocznicę 

śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Środa – 25.09 

7
00

 ………………………………………………………………………………… 

 17
00

 1) Za † Tadeusza Barańskiego – od rodziny Fornek. 

2) Za † Łukasza Babiak – od Eugenii i Bolesława Babiak.   

Czwartek – 26.09 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Jana Gabor z okazji 70. rocznicy 

urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie, za †† rodziców  

i teściów i dusze w czyśćcu cierpiące.  

18
00

 1) Za †† męża Tomasza Sieleckiego w kolejną rocznicę śmierci, syna 

Wiesława, córkę Janinę, siostrę Zofię Bąk, jej męża Juliana, synową Krystynę, 

rodziców z obu stron.  

2) Za †† ojca Michała Sabina, matkę Kornelę, †† z rodzin Sabina, Wojczak  

i dusze w czyśćcu cierpiące.   

Piątek – 27.09; wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera. 

7
00

 Za † męża Huberta Langer w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców, brata i teścia 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00

 1) Do Bożego Miłosierdzia za † żonę, babcię Urszulę Gajda, †† rodziców 

Grzywocz, Gajda, †† z pokrewieństwa z obu stron.  

2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Elżbiety Rottau w 85. rocznicę 

urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.  

 

Sobota – 28.09; wspomnienie św. Wacława, męczennika. 

7
00

 …………………………………………………………………………………  

18
00

 1) Za †† rodziców Ignacego i Jadwigę Matysek, braci Alfreda, Bernarda,  

†† rodziców Eryka i Annę Tkocz, szwagra oraz †† z pokrewieństwa Tkocz  

i Matysek.  

2) Za † Marię Stabryła w 21. rocznicę śmierci, †† z pokrewieństwa i dusze  

w czyśćcu cierpiące. 

Niedziela – 29.09 – XXVI Zwykła 

7
00

 Za † Annę Gacka – od sąsiadów z ul. Ks. Duszy 20 A. 

8
15 

………………………………………………………………………………  

9
00 

DPS Anna – w intencji Parafian.  

9
45 

Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny Goleniewski, krewnych, 

sąsiadów i znajomych.  

11
15

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 10. rocznicy ślubu Beaty i Klaudiusza 

Mandalka oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.  

16
30 

Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Za †† rodziców Marię i Józefa Szmul, Jana Tomeczek, zięcia Piotra,  

†† z pokrewieństwa.  

 

OGŁOSZENIA 

 

 Dziś o godz.16
30

 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.  

 W środę o godz. 17
00 

Msza św. szkolna. 

 W czwartek spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych o godz. 16
30 

w salce,  

a po wieczornej Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego.  

 W piątek na godz. 18
30

 spotkanie dla ministrantów.  

 W sobotę o godz. 7
00

 z parkingu spod plebanii wyjazd pielgrzymów do 

Krakowa. Tych pielgrzymów, którzy nie uiścili opłaty prosimy, by uczynili  to 

do poniedziałku. 

 W kiosku do nabycia są diecezjalne kalendarze na 2019 rok w cenie 6 zł. 

 Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na remonty obiektów diecezjalnych  

i konserwację zabytków sakralnych, a w przyszłą niedzielę na ogrzewanie. Dziś 

przed kościołem zbiórka na remont organów. Za złożone ofiary składamy 

serdeczne „Bóg zapłać!”. 

 Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom, sponsorom, 

fundatorom i tym, którzy w jakikolwiek sposób wsparli realizację naszego 

festynu parafialnego. Dziękujemy tym, którzy uświetnili uroczystości 

dożynkowe, zwłaszcza rolnikom i działkowiczom naszej parafii. Bóg zapłać!  
 


