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XXV NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C
Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 16,10-13)
„Jezus powiedział do swoich uczniów:

”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«”.
W przypowieści o nieuczciwym
zarządcy nie możemy szukać wzorców
dla
naszych
ziemskich
relacji.
Zdumiewa w niej zwłaszcza końcowa
pochwała. Dopiero, gdy przełożymy ją
na relacje panujące w królestwie
Bożym, staje się ona zrozumiała. To
Bóg jest właścicielem dóbr, które,
grzesząc, egoistycznie marnotrawimy.
On dał nam siły i zdolności, i cały świat,
byśmy nim zarządzali. Marnotrawienie
tych darów niszczy dobro stworzenia.

Dlatego Bóg pyta nas, co robimy z Jego
darami. A to, jaka jest nasza wiara w
Jego dobroć i miłosierdzie, okazuje się
wtedy, gdy jesteśmy miłosierni dla
naszych braci.
TY JESTEŚ BOGIEM MIŁOSIERNYM
I CHCESZ, ABY TWOJE MIŁOSIERDZIE
BYŁO ZASADĄ NASZYCH WZAJEMNYCH
RELACJI. DAJ MI ŁASKĘ DAROWANIA
WIN MOIM BLIŹNIM, TAK JAK TY MI JE
ODPUSZCZASZ.

BOŻE, TY ZAWARŁEŚ NAKAZY ŚWIĘTEGO PRAWA W PRZYKAZANIU
MIŁOŚCI CIEBIE I BLIŹNIEGO, SPRAW, ABYŚMY ZACHOWUJĄC TWOJE
PRZYKAZANIA, ZASŁUŻYLI NA ŻYCIE WIECZNE.
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PONIEDZIAŁEK – 23.09.2013 – wsp. św. O. Pio
7.00 - Za + ojca, teścia i dziadka Franciszka w dniu ur. oraz za + mamę Klarę.
18.00 - Za ++ Stanisławę i Kazimierza i ++ z rodziny.
- Za + męża, ojca i dziadka Stanisława, ++ mamę Małgorzatę, + ojca Franciszka i ++ teściów
Annę i Stefana oraz d. w c.
- Za + Jana Klyszcz w 30 dzień po śm.
WTOREK – 24.09.2013
7.00 - Za + Gertrudę Byrską w 30 dzień po śm. oraz za + ojca Józefa w 30 rocz. śm. i ++ z rodziny.
18.00 - Za ++ rodziców Annę i Feliksa Krupa, ++ teściów i ++ z rodziny Styra i Krupa.
- Za + męża Ericha Piontek, ++ rodziców, teściów, zięcia Jana oraz ++ z pokrew. obu stron.
ŚRODA – 25.09.2013 – wsp. bł. Władysława z Gielniowa
7.00 - Za + Jana Regner w 10 rocz. śm.
8.00 - Msza św. szkolna.
18.00 - Za + syna Sławomira, + synową Genowefę, + wnuka Dariusza oraz za wszystkich ++ i
żyjących z rodziny Florków.
- Za + Karolinę w rocz. śm.
CZWARTEK – 26.09.2013
7.00 - Za + Adama Maryniak w rocz. śm., + mamę Mariannę, ++ z rodziny Maryniaków, Stanków i
Patyków, + Małgorzatę i Józefa Kołodziej.
18.00 - Za ++ rodziców Annę i Mariana, ++ teściów Annę i Kazimierza, ++ braci Czesława i
Bronisława oraz ++ dziadków z obu stron.
- Za + męża Leszka, ++ rodziców, teściów, dziadków, + zięcia Henryka i d. w c.
PIĄTEK – 27.09.2013 – wsp. św. Wincentego a Paulo
7.00 - Za + matkę Annę, ciocię Renatę w dniu ich urodzin, ++ braci, szwagrów, szwagierki, teściów
i za ++ z rodziny Klama i Tomala.
18.00 - Za ++ braci Jerzego i Jana, siostrę Irenę, ++ rodziców i ++ z rodziny i pokrew. obu stron oraz
d. w c..
- Za + ojca Piotra Demczyna w 7 rocz. śm, brata Kazimierza oraz ++ z rodziny Demczyna i
Młodzianowski.
SOBOTA – 28.09.2013 – wsp. św. Wacława
7.00 - Za + Różę Sobczak w 1 rocz. śm.
12.00 - Msza ślubna: Paweł Rudner i Barbara Marek.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. rocz. urodzin Jadwigi oraz o błog. Boże dla dzieci, wnuków i
prawnuków.
- Za + męża Karola oraz o błog. Boże dla dzieci i wnuków.
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.09.2013
7.00 - Za ++ Różę i Jerzego Sobczak w 1 rocz. śm.
8.30 - Za + Brunona Cieślik z ok. ur., ++ rodziców i ++ z pokrew.
- Do B. Op. i MB Fatm... w int dzieci z ok. rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
10.00 - Do B. Op. i MB Fatm... w int. syna Bartosza z ok. 20 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla dzieci i
całej rodziny.
- Za + mamę Martę Rawską, + siostrę Marię oraz ++ z rodziny i d. w c.
11.15 - Msza św. Dożynkowa: Do B. Op. i MB Fatm z podzięk. za wszelkie łaski i uzyskane plony, z
prośbą o dalsze Boże błog. dla wszystkich działkowiczów i ich rodzin.
- Do B. Op. i MB Fatm... w int. Adama i Małgorzaty z ok. 10 rocz. ślubu oraz o zdrowie dla
córki Mai.
- Do B. Op. i MB Fatm... w int. Elżbiety i Grzegorza z ok. 30 rocz. ślubu oraz o Boże błog. dla
dzieci i wnuka
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. ur. Stefani.
16.00 - Nieszpory.
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♦ XXV NIEDZIELA ZWYKŁA. Kościół przypomina nam o wymiarze społecznym

naszej wiary i zachęca nas do kierowania się w życiu miłością miłosierną. Zasadą
bowiem życia chrześcijańskiego nie jest sprawiedliwość ale miłość.
♦ W poniedziałek 23 września obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Ojca Pio.

W tym dniu przypada rocznica śmierci Ojca Pio, który zmarł 23 września 1968.
O godz. 18.00 Msza św. i nabożeństwo podczas którego uczcimy relikwie Świętego
z Pietrelciny.
Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli i Grupę Modlitwy Ojca Pio.
♦ W środę o godz. 8.00 Msza św. szkolna dla dzieci. Rodziców prosimy, aby

gorliwie pielęgnowali skarb wiary zaszczepiony w sercach dzieci. Zachęcamy
gorąco do wspólnej modlitwy z dziećmi w domach, a także do wspólnego
przeżywania niedzielnej Mszy św. Żywe świadectwo rodziców przynosi wspaniałe
owoce w życiu dzieci.
♦ Spotkanie z rodzicami dzieci z klas III, przygotowujących się do I Komunii św.,

odbędzie się 27 września (w piątek) o godz. 19.00. Zapraszamy wszystkich
rodziców dzieci, które przystąpią do I Komunii Świętej w 2014 roku w naszej
parafii.
♦ Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym przy parafii św. Wawrzyńca zaprasza na

pierwsze w tym roku formacyjnym spotkanie, które obędzie się 27 września br. o
godz. 19.00.
♦ W niedzielę Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
♦ W niedziele o godz. 11.15 Msza św. dożynkowa z podziękowaniem za tegoroczne

zbiory, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla wszystkich działkowiczów i ich
rodzin.
♦ Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Maryi na Górę św. Anny odbędzie się 27-29

września br.
♦ Doroczna pielgrzymka parafialna do Częstochowy odbędzie się w poniedziałek

30 września. Msza św. w kaplicy cudownego obrazu o godz. 13.30, wcześniej na
wałach wspólna Droga Krzyżowa. Wyjazd z parafii o godz. 8.30, koszt pielgrzymki
25 złotych. Zapraszamy do udziału, zapisy w kancelarii parafialnej do czwartku.
♦ W kancelarii parafialnej przyjmowane są intencje mszalne na rok 2014.

Pamiętajmy o swoich rocznicach i jubileuszach a także o bliskich zmarłych, którym
przez ofiarowaną Mszę św. najskuteczniej możemy pomóc w pełnym zjednoczeniu
z Chrystusem.
♦ Składamy serdeczne podziękowanie parafianom, którzy wielkodusznym sercem

włączyli się w przygotowanie uroczystości odpustowej w naszej parafii. Wszystkim
naszym dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
♦ Życzymy dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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WIERNOŚĆ W DROBNYCH SPRAWACH
Spoglądając na swoje życie, niekiedy odczuwamy mniejsze lub większe
rozgoryczenie, spowodowane tym, że w zasadzie nic wielkiego nie udało nam się ani
zrealizować, ani osiągnąć. Niekiedy spoglądając na innych pytamy się dlaczego oni
mogą to mieć i tak żyć, a ja nigdy tego ani nie będę robił, ani nie ma co marzyć, aby
móc to osiągnąć. Wobec takich obserwacji pojawia się jeszcze „dyskryminacja”
samych siebie. Twierdzimy, że jesteśmy gorsi od innych, obwiniamy świat, państwo,
politykę, rodziców – obarczając tym wszystkim za to, co nas spotkało. Owo
dyskryminowanie jest powodem albo duchowe albo fizycznej ucieczki od swojego
życia i od zadań, które zostały nam powierzone.
Co w takiej sytuacji mogę zrobić? Po pierwsze zmienić sposób oceniania siebie;
po drugie podjąć próby zrozumienia dlaczego tak, a nie inaczej wygląda moje życie;
po trzecie odkryć prawdziwy sens mojego istnienia. Te trzy filary stanowią podporę
dla naszej akceptacji siebie i naszego życia. Dzięki wierze możemy wejść w głąb
świadomości, że dla Boga jesteśmy wyjątkowi i mamy własną wartość i sens dla
Jego planów. Przeciwstawnie się życiu jest zmazywaniem prawdziwego zamysłu
Pana Boga względem mojej osoby. Zamiast ścigać się w myślach za ludźmi, którzy
wyrośli ponad przeciętność, starajmy się jeszcze bardziej przylgnąć do Boga, który
jest prawdziwym i jedynym sensem naszego istnienia.
Jezus wypowiadając słowa: „kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej
będzie wierny…”, pragnie nam przypomnieć sprawę, z której zdajemy sobie dobrze
sprawę. Wierność w drobnych sprawach jest niezawodnym testem, czy będziemy
również wiernymi w rzeczach wielkich. Zdajemy sobie sprawę, że nasze podejście
do codzienności będzie takie samo, jak do spraw wyjątkowych. Poza tym jeśli Jezus
żąda wierności w drobnych sprawach, to tylko po to, aby nas przekonać, że w naszym
życiu nie ma spraw małych – błahych. Ze względu na obecność Jezusa w naszym
życiu, wszystko zyskuje nadzwyczajną wartość. Realizowanie woli Bożej napełnia
nas Jego obecnością! To On w nas jest wartością, a my dzięki Niemu również
zyskujemy na wartości. Każdorazowe wypełnienie woli Bożej uczy nas
postępowania z miłością tym bardziej w tych, drobnych rzeczach. Ważne jest to,
abyśmy w naszym sercu zagwarantowali miejsce Bogu, który będąc w nas, wchłania
nas w promieniowanie swoją miłością, nie pozbawiając nas wolności i świadomości.
Wykorzystajmy szansę naszej codzienności, gdyż w niej Jezus ofiarowuje nam
drogę ku świętości. Korzystając z dobrodziejstwa każdej chwili, zbliżamy się ku
pełnej realizacji zamysłu Boga.
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