19 WRZEŚNIA– PONIEDZIAŁEK
6:30+ Henryk Kwaśniak- m-c po pogrzebie
7:00 + Radzisław Nadrowski – 2 m-c po
śmierci
18:00 + Grzegorz Baczkowski- 13 rocz.
śmierci, Władysław- 32 rocz. śmierci;
Telesfor, Urszula i Stefan i za zmarłych
z rodziny Ciechanowiczów
20 WRZEŚNIA - WTOREK
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie
i opiekę M. Najświętszej dla Krystyny
Poniatowskiej z rodziną
18:00 + Leontyna, Józef, Waldemar
z rodziny Lewczyk
21 WRZEŚNIA - ŚRODA
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 + Anna Kamińska- 7 m-c po śmierci
17:30 Nowenna do Matki Bożej
18:00 W intencjach z Nowenny
22 WRZEŚNIA– CZWARTEK
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 WOLNA INTENCJA
18:00 + Bronisław i Bogdan Perfikowscy,
zmarli z rodziny Perfikowskich,
Agnieszka Kwarcińska i zmarli z rodziny
Wojgieniec i Dać
23 WRZEŚNIA - PIĄTEK
6:30 + Adam Wtulich- m-c po śmierci
7:00 + Mieczysław Balik- 23 rocz. śmierci
i za rodziców z obojga stron oraz Wincenty
Borsul, Janina, Jan i Anna Dombrowa

18:00 + Stanisław Bochenek- 4 m-c po
śmierci; jego rodzice: Irena i Stefan oraz
Franciszka i Stanisław Bączek
24 WRZEŚNIA – SOBOTA
6:30 + Matrona Dawidowicz, jej matka
Eufemia Cypryło oraz zmarli z rodziny
Dawidowicz i Cypryło
7:00 + Stanisław Zezuliński- 2 rocz. śmierci,
jego rodzice Nadzieja i Paweł
18:00 + Grażyna Romaniuk w dniu jej
urodzin oraz za zmarłych rodziców i brata
25 WRZEŚNIA- XXVI Niedziela Zwykła
7:00 + Grażyna Świętosławska z domu
Prokopowicz- 11 rocz. śmierci, za jej
rodziców chrzestnych i za zmarłych z rodziny
Wilczyńskich
8:30 + Stanisław Świderski – 38 rocz. śmierci
10:00 Pelagia i Antoni Parakiewicz,
Mieczysław Tołoczko oraz za rodziców z
obojga stron
11:30 Dziękczynna za 93 lata życia Kazimiery
Szczerbickiej z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę M. Najśw.
na dalsze lata życia
13:00 CHRZTY + Henryk Cichocki- 1 rocz.
śmierci i za wszystkich zmarłych z rodziny
Cichockich
18:00 + Ryszard Chmielewski, Genowefa
Chmielewska; Marcin Szyksznian i jego
rodzice
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XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 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 światłości.
Ja też wam powiadam: Pozyskujcie 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.

24.09.2016 - SPOTKANIE MŁODYCH W RYBAKACH (Klasy III Gimnazjum
przygotowujące się do Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii obecność obowiązkowa!!). Wyjazd - godz. 10:00 z parkingu przy amfiteatrze.
Rybaki - godz. 12:00 - zawiązanie wspólnoty. Msza Święta - godz. 13:30.
Posiłek - godz. 14:30. Koncert - godz. 16:00. Nabożeństwo - godz. 17:30.
Powrót - około godz. 21:00 (Parking przy amfiteatrze).

POCHWAŁA OSZUSTA?
Nieuczciwi ludzie nie pojawili się dopiero w naszych
czasach. W przypowieści o niesprawiedliwym rządcy
(Łk 16, 1-9. 13), Jezus nawiązuje do ówcześnie
panujących stosunków i dlatego może liczyć
na zrozumienie słuchaczy. Chrystus przedstawia oszusta
w rozmowie z samym sobą, ukazując jego
zapobiegliwość. Myśli on o przyszłości, a od swoich
protegowanych oczekuje, że w razie czego wesprą go
według zasady ręka rękę myje. Zaskakuje nas
zakończenie przypowieści - pochwała rządcy. Jezus
jednak nie usprawiedliwia oszustwa, lecz ukazuje
zapobiegliwość człowieka, którego nazywa - wyraźnie nieuczciwym. Jest on mądry, bo myśli o przyszłości. Przez wskazanie na mądrość
dzieci tego świata (w. 8b), Jezus nie zachęca dzieci światłości do robienia
'brudnych" interesów; przestrzega przed tym, żeby nie żyć niefrasobliwie,
nie zastanawiając się nad przyszłością. Zagrożenia przyszłości to nie tylko głód,
zniszczone środowisko lub zagłada atomowa, lecz - jak naucza Jezus - przede
wszystkim wieczne zatracenie. Czyńcie sobie przyjaciół, posługując się złudnym
bogactwem, aby gdy życie się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków
(por. w. 9).
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1. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności: Jadwiga
Andrzejczyk, Stanisława Krupińska, Genowefa Waluk i Andrzej Bzdyra.
Polećmy zmarłych miłosierdziu Bożemu: wieczny odpoczynek….
2. Nie możecie służyć Bogu i mamonie - przestrzega nas dzisiaj Pan Jezus.
Ta Chrystusowa przestroga każe nam zadać pytanie o nasz system wartości,
o priorytety w naszym życiu.
3. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy w naszej Ojczyźnie Dzień Środków
Społecznego Przekazu. Ogarniamy modlitwą dziennikarzy, reporterów
i wszystkich pracujących w różnego rodzaju mediach, by stawali się
przekazicielami prawdy i trwałych, nieprzemijających wartości.
4. Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczamy na Archidiecezjalny Fundusz
Zapomogowy. W przyszłą niedzielę ofiary zbierane do puszek przekażemy na
wsparcie ofiarom trzęsienia ziemi (w nocy 24-25 sierpnia) we Włoszech.
Za wszelki dar serca składamy serdeczne Bóg zapłać.
5. Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na spotkanie formacyjne do domu
parafialnego dziś po Mszy św., odprawianej o godz. 13:00.
6. Solenizantom i jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia zdrowia
i wielu Bożych łask.
W tym tygodniu patronują nam:
18 IX - św. Stanisław Kostka, jezuicki nowicjusz odznaczający się wielką
pobożnością i pragnieniem całkowitego poświęcenia się Bogu, które
realizował nawet wbrew woli rodziców; patron nowicjuszy, dzieci i młodzieży
oraz naszej Ojczyzny;
20 IX - święci męczennicy z Korei; pierwszy koreański kapłan Andrzej Kim
Taegon, wybitny apostoł świecki Paweł Chong Hasang oraz ich towarzysze;
21 IX - św. Mateusz, Apostoł, powołany przez Chrystusa poborca cła i podatków dla rzymskiego okupanta, autor Ewangelii, która wskazuje ścisły związek
między Starym i Nowym Testamentem;
23 IX - św. Ojciec Pio, jeden z najbardziej popularnych i znanych świętych
minionego stulecia; z jego kapłańskiej posługi, zwłaszcza z sakramentu
pojednania i duchowego kierownictwa, korzystało wielu pielgrzymujących do
San Giovanni Rotondo, gdzie wypełniał swoje zakonne i kapłańskie obowiązki.

