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Słowo Boże 

1 czytanie (Am 8, 4-7)  

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego pozostawiacie bez 
pracy, którzy mówicie: «Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać 
zboże, i kiedy szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, 
powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego  
za srebro, a ubogiego za parę sandałów, i plewy pszeniczne będziemy 
sprzedawać». 

Poprzysiągł Pan na dumę Jakuba: «Nie zapomnę nigdy wszystkich ich 
uczynków». 
 
2 czytanie (1 Tm 2, 1-8) 

Polecam 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 dobre i miłe 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, w oznaczonym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony 
głosicielem i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię – nauczycielem pogan  
w wierze i prawdzie. 

Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce 
czyste, bez gniewu i sporów. 
 
Ewangelia (Łk 16, 1-13)  

Jezus powiedział do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego 
oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł 

mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz 
mógł zarządzać”. 

Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi 
zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie 
ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania”. 

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”. 

Niedziela 

Zwykła –  

18. 09. 

Św. Stanisława 

Kostki 

7.30 + Franciszka (f), Urszula i Wojciech CZEPIEC 

9.00 + Teresa KOŹBIAŁ w 37 r. ś. i mąż Stanisław w 7 r. ś. 

10.30 
W pierwszą rocznicę urodzin Amelii o Boże bł., opiekę 

MBNP i potrzebne łaski dla dziecka, rodziców i rodziny 

12.00 Za Parafian. Dobroczyńców.  

18.00 
O Boże bł., opiekę MNBP i potrzebne łaski dla Weroniki w 18 

r. urodzin 

Poniedziałek – 

19.09 

7.00 + Anna CHRZĄŚCIK (od córki Anieli z mężem)  

18.00 + Rafał MATUS (od rodziców i rodzeństwa)  

Wtorek – 20.09 

Św. Andrzeja 

Kim  

i Towarzyszy 

7.00 + Anna CHRZĄŚCIK (od córki Janiny z rodziną) 

18.00 + Rafał MATUS (od żony i córek) 

Środa – 21.09 

Św. Mateusza 

7.00 + Rafał MATUS (od chrzestnego z rodziną) 

18.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP. 

Czwartek – 

22.09 

7.00 + Rafał MATUS (od Józefa Górki z rodziną) 

18.00 + Zofia SELWA (od Andrzeja z rodziną) 

Piątek – 23.09 

Św. o. Pio 

7.00 + Anna CHRZĄŚCIK (od córki Mari z mężem) 

18.00 + Rafał MATUS (od Klubu Sportowego Boronowianka)  

Sobota – 24.09 

7.00 + Rafał MATUS (od Wiesławy i Tadeusza Jawień)  

18.00 + Józef BRZOSKWINIA i syn Jerzy 

Niedziela 

Zwykła –  

25. 09. 

Renowacja 

Misji 

7.30 
+ Rafał MATUS (od Jarosława i Lucyny Dobrowolskich 
  z rodz.) 

9.00 + Halina KLIMEK (od uczestników Kręgu Biblijnego) 

10.30 
+ Eugeniusz SĘK, syn Krzysztof; Stanisław WALKOWSKI i 

Karolina żona 

12.00 Za Parafian. Sakrament Chrztu 

18.00 

Dziękczynna w 25 r. ślubu Pauliny i Ryszarda oraz w 18 r. 

urodzin Julii z prośbą o Boże bł., opiekę MBNP i potrzebne 

łaski dla Jubilatów  



Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców 
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 podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. 

Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby 
gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. 

Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto 
w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli 
więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam 
prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się 
wierni, to któż 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!» 
 

Komentarz do Ewangelii 

 

Do czego służą pieniądze? Odpowiedź na to pytanie może wydawać się 
oczywista. W dzisiejszej Ewangelii Jezus daje odpowiedź na to pytanie, ale inną niż 
powszechnie przyjęta. Według Niego pieniądze są po to, by móc czynić dobro, na 
przykład wybawiając z kłopotów ludzi zadłużonych. Pieniądze (i wszelkie dobra 
materialne), które posiadamy, są tak naprawdę "cudzym dobrem". Należą bowiem 
do Boga, a nam są dane w zarząd. Zarządzamy nimi dobrze, gdy dzięki nim nie 
tylko nam, ale też innym jest lepiej. (deon.pl) 

 
 

Jak zapisać się na ŚDM? 
Akcja Katolicka (AK) jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w 

zorganizowanej formie współpracują bezpośrednio z hierarchią kościelną w 

wypełnianiu misji Kościoła Katolickiego, realizując powołanie otrzymane na mocy 

sakramentów chrztu świętego i bierzmowania (Statut AK).  

Cel pracy w AK jest tożsamy z ewangelizacyjnym programem duszpasterskiego 

działania całego Kościoła i opiera się na zasadzie Instaurare omnia in Christo 

(Wszystko odnowić w Chrystusie). Chodzi o przekształcanie wszystkich sfer życia 

ludzkiego zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa. 

W praktyce realizują swoje powołanie do apostolskiej obecności ludzi wierzących 

we wszystkich dziedzinach życia, pamiętając, że „człowiek jest pierwszą i 

podstawową drogą Kościoła” (por. Jan Paweł II, Redemptor hominis, 14). 

Społeczne cele życia parafialnego i diecezjalnego – to drugie zadanie AK. Wspólna 

ocena sytuacji w świetle wskazań wiary i nauki Kościoła Katolickiego pozwoli na 

wypracowanie dróg wyjścia i naprawy rzeczywistości społecznej i politycznej 

naszych środowisk na miarę człowieka autentycznie odpowiedzialnego za 

ewangelizację. 

Akcja Katolicka działa także przy naszej parafii – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU. 

 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

- Dziś przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Naszą modlitwą 
otaczamy wszystkich pracujących w mediach, aby wiernie służyli prawdzie.  
- Dziś przypada również święto Świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, 
głównego patrona Polski. Naszą modlitwą otaczamy młode pokolenie, aby wzrastało  
w wierze i bliskości Pa-na.  
- Dziękujemy za dzisiejszą składkę inwestycyjną z racji III niedzieli miesiąca. Na Mszy  
o godz. 12.00 modlitwa za rodziny i możliwość przyjęcia błogosławieństwa relikwiami 
świętego małżeństwa. Po Mszy o godz. 18.00 spotkanie dla rodziców i kandydatów 
przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. 
- Przy wyjściu z kościoła odbywa się zbiórka do puszek na rzecz diecezjalnych 
organizacji młodzieżowych (w tym naszych parafialnych). Oaza zaprasza po każdej Mszy 
Świętej do kawiarenki w bibliotece. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z możliwości 
spotkania się przy kawie, herbacie i domowych wypiekach. 
- W środę Msza św. z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00 

W najbliższą niedzielę w Kościele przypada 108. Światowy Dzień Migranta  
i Uchodźcy. 
- W przyszłą niedzielę 25.09. zostaną uroczyście wprowadzone do naszego kościoła 
relikwie święte-go kapłana o. Rafała Kalinowskiego - karmelity  i rozpocznie się renowacja 
misji, którą poprowadzi o. Rafał z klasztoru z Czernej. Nauki misyjne  będą podczas Mszy 
Świętych sprawowanych w niedzielę o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00 oraz  
w poniedziałek, wtorek i w środę o godz. 9.00, 18.00 i 20.00. Znajdźmy czas dla pogłębienia 
własnego życia duchowego. Zapraszamy.  
W tym tygodniu patronują nam: 
- wtorek, 20 września – Świeci Andrzej Kim Taegon (1821-1846), prezbiter oraz Paweł 
Chong Ha-sang (1795-1839) i towarzysze, męczennicy koreańscy z XIX wieku;  
Po wieczornej Mszy św. róża-niec w kościele 
- środa, 21 września – Święty Mateusz Apostoł i Ewangelista, nawrócony celnik  
z Kafarnaum, uczeń Jezusa i autor jednej z Ewangelii; 
- piątek, 23 września – Święty Pio z Pietrelciny (1887-1968), włoski kapucyn, stygmatyk, 
rozkochany w  Eucharystii.  

Wszystkich jubilatów i solenizantów tego tygodnia niech Bóg hojnie obdarza swoją 
łaską,  Maryja Nieustającej Pomocy ma w swojej opiece. 
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