Chwalcie słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana. (Ps 113)
Uzupełnij: 1. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim
ubóstwem ubogacić. 2. Pewien bogaty … miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że
trwoni jego majątek. 3. Nasza wiara, aby była autentyczna, musi sięgać … codziennego
życia. 4. Zdaj sprawę z twego … bo już nie będziesz mógł być rządcą. 5. Przywołał więc
do siebie każdego z … swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu?
6. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie … 7. Jeśli w zarządzie cudzym
… nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? 8. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę,
że … postąpił. 9. Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie
nienawidził, a … miłował;. 10. Nie możecie … Bogu i mamonie.
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- Czas. Jak gospodaruję
moim czasem? Czy go nie marnuję? Czy nie żartuję z niego?
- Ludzi.
Czy wiem, że każde spotkanie jest Bożą tajemnicą? Co robię
z tajemnicą ludzi, których spotykam? Czy na pewno daję napotkanym to,
co powinni ode mnie dostać?
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- Łaskę wiary. Dlaczego Bóg zapalił we mnie ogień wiary? Jak gospodaruję daną mi
wiarą? Czy ją pogłębiam? Czy modlę się, by jej nie utracić?
- Powołanie. Co robię z powołaniem, którym Bóg mnie obdarzył? Czy świadczę
o Chrystusie własnym życiem? Czy nie tracę powołania?
- Cierpienie. Czy nie marnuję cierpienia? Czy nie rozpaczam, nie buntuję się, nie szukam
zapomnienia, niepotrzebnych myśli? Co robię, abym wyszedł z cierpienia mądrzejszy,
bardziej współczujący, mocniejszy wewnętrznie, bliższy Chrystusowi? [x J. Twardowski,
W świetle Ewang., 2005,s.258].

Pamiętamy o naszym chrześcijańskim zobowiązaniu odmawiania różańca świętego . W Objawieniach Fatimskich Maryja przykazała dzieciom, aby zachęcali innych do
odmawiania różańca; - Pierwsza Tajemnica dotyczyła wizji piekła, jaka ukazała się
dzieciom w lipcu 1917 r. oraz zawierała zapowiedź wybuchu drugiej wojny światowej.
- Druga Tajemnica dotyczyła prośby Matki Bożej o upowszechnienie na świecie kultu Jej
Niepokalanego Serca i poświęcenie Jej Rosji. - Trzecia Tajemnica przechowywana była
w sejfie watykańskim aż do roku 2000. Dopiero papież Jan Paweł II w Roku
Jubileuszowym i w 83 rocznicę objawień podjął decyzję o ujawnieniu najdłużej
oczekiwanej i obrosłej już wieloma mitami tajemnicy Kościoła.
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o uśmiech świętej Matki Teresy i o autentyczną
wiarę oraz o dar odpowiedzialności i uczciwości z zarządzie dobrami materialnymi…
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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 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.
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. J. Januszewski, „Oremus” IX 2007, s. 96].

Papież Franciszek – … Jaka jest wola Boża w moim życiu?… Wiele razy prorocy
głosili, co miłe jest Panu. Ich orędzie znajduje wspaniałą syntezą w wyrażeniu:
„Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” (Oz 6,6; Mt 9,13). Bogu miłe są wszelkie uczynki
miłosierdzia, ponieważ w bracie, któremu pomagamy rozpoznajemy oblicze Boga,
którego nikt nie może oglądać (por. J 1,18). … Naśladowanie Jezusa jest zaangażowaniem
poważnym a jednocześnie radosnym. Wymaga radykalizmu i odwagi, by rozpoznać
Boskiego Nauczyciela w najuboższym, odrzuconym przez życie i poświęcić się w służbie
dla niego. … Wszędzie tam, gdzie jest wyciągnięta ręka, prosząca o pomoc, by powstać,
tam powinna być nasza obecność i obecność Kościoła, która wspiera i daje nadzieję. …
Matka Teresa przez całe swoje życie była hojną szafarką Bożego miłosierdzia … niech
ona będzie waszym wzorem świętości! ... Matka Teresa lubiła mawiać: „Być może nie
znam ich języka, ale mogę się uśmiechnąć”. Nieśmy w sercu jej uśmiech … W ten sposób
otworzymy perspektywy radości i nadziei wielu ludziom przygnębionym oraz
potrzebującym zrozumienia i czułości… [z Homilii Mszy św. kanonizacyjnej Matki Teresy, 4 IX
2016].

Jan Paweł II - Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy
się usłyszeć to wołanie. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu
w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł
się samotny, pozostawiony bez opieki. [Z homilii Jana Pawła II w Ełku 8 czerwca 1999].
Stefan Kardynał Wyszyński – Im człowiek ma więcej okazać miłości innym, tym
bardziej musi się wyrzec miłości jemu należnej, tym bardziej musi zapomnieć
o swoim życiu osobistym. [Kromka Chleba, Wa-wa 1977, 12 IX)].
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangeliiu, jak gdyby dyktował go
dla ciebie Duch Święty. II - Meditatio –.Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj
siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – To bardzo przykra informacja, wiadomość dla
każdego właściciela, pracodawcy, kiedy dowiaduje się, że człowiek, którego zatrudnił, jest
wobec niego nieuczciwy. Jest to szczególnie bolesne, kiedy w grę wchodzi zarząd
majątkiem, pieniędzmi. Rządca z Ewangelii nie tylko okradał swego chlebodawcę, ale też
trwonił, marnotrawił jego majątek. - Jaka jest moja odpowiedzialność i uczciwość
w zarządzaniu majątkiem czy pieniędzmi? czy czynię to z całą odpowiedzialnością
i uczciwością? … Czy unikam jak ognia rozrzutności, trwonienia, wyrzucania pieniędzy
w przysłowiowe błoto? Czy regularnie, z całą uczciwością, rozliczam się
z gospodarowania powierzonymi sobie pieniędzmi? Czy w tych sprawach nigdy nie mam
nic do ukrycia? Pan Jezus zachęca w Ewangelii swoich uczniów, aby pozyskiwali
przyjaciół niegodziwą mamoną. Pan wyraźnie mówi o pozyskiwaniu, a nie o kupowaniu
czy przekupywaniu. Jezus chce, aby Jego wyznawcy gospodarując, zarządzając
pieniędzmi mieli na uwadze skuteczną pomoc potrzebującym.
Doczesna troska
o potrzebujących ułatwi wstęp do wiecznych przybytków. Pan bowiem nie odmówi miejsca
przy swoim sercu w wieczności temu, kto w doczesności miał serce otwarte dla Niego. Czy ja pozyskuję? Czy pamiętam o potrzebujących pomocy? … III. Oratio: Teraz ty
mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, rodzi w tobie
słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem … To czas bezsłownego westchnienia Ducha,
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Kto jest jak nasz Pan Bóg (Ps 113).
[z: ks. R. Stankiewicz SDS , www.katolik].
KALENDARIUM cd.:
23. IX. – pt. – Wsp. św. Pio z Petrelciny - jeden z największych mistyków, włoski
kapucyn – (1887-1968). Owocem jego głębokiej wiary było duchowe i cielesne
zjednoczenie z Chrystusem cierpiącym za ludzkie grzechy. Dlatego Eucharystia zawsze
stanowiła centrum kapłańskiej posługi o. Pio. Heroiczność cnót oraz cuda, które dokonały
się za jego wstawiennictwem, zostały potwierdzone podczas kanonizacji dokonanej
w 2002 roku przez Jana Pawła II. [M. P. Gniadek, „Oremus” IX 2008, s. 95].
Pamiętamy o naszym chrześcijańskim zobowiązaniu odmawiania różańca świętego Podczas objawień Matka Boża, za pośrednictwem trójki dzieci, skierowała do ludzkości
cztery żądania. Pierwsze żądanie dotyczyło ożywienia kultu Jej Niepokalanego Serca.
Drugie żądanie dotyczyło poświęcenia Kościoła i świata, a zwłaszcza Rosji, przez Ojca
Świętego Niepokalanemu Sercu Maryi. Trzecie żądanie dotyczyło pokuty
i zadośćuczynienia za grzechy. Najświętsza Dziewica życzyła sobie ustanowienia
pierwszych sobót miesiąca, jako dni przyjmowania Komunii świętej wynagradzającej za
grzechy ludzkości. Czwarte żądanie dotyczyło ożywienia modlitwy różańcowej: „Nie
zaniedbujcie odmawiania różańca. Po każdym „Chwała Ojcu..." dodawajcie zawsze
modlitwę: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego
i doprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują
Twojego miłosierdzia".

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXV Niedziela zwykła
.18 IX 2016r.

1. Dziś o godz. 16.00 pierwsza w tym roku Msza św. inicjacji eucharystycznej dla
dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. i ich Rodziców. Jest to również
spotkanie organizacyjne, na którym nie może nikogo zabraknąć!
2. W najbliższym tygodniu Kościół wspomina:
- w środę św. Mateusza Apostoła i Ewangelistę,
- w piątek św. Ojca Pio z Pietrelciny;
3. Składamy serdeczne podziękowania Dyrektorowi KZE Ks. Sylwestrowi za
renowację terenu przykościelnego wokół pomnika Ks. Skargi i urządzenie
pięknego trawnika wraz z zabezpieczeniami przed dewastacją. Polecamy
modlitwie Parafian wszelkie przedsięwzięcia całego Zespołu Szkół na terenie
naszej parafii!
4. W przyszłą niedzielę, 25 września, przypada odpust w Świątyni Opatrzności
Bożej w Wilanowie. W związku z tym nasz Metropolita Ks. Kard. Nycz zarządził
nowennę przed tym świętem, która rozpoczęła się w ubiegły piątek. Każdego
dnia do soboty włącznie będziemy gromadzić się na Mszach św. wieczornych,
aby włączyć się w specjalnie przygotowane modlitwy nowennowe. Zachęcamy
do uczestnictwa!
5. Zwracamy się z serdeczną zachętą do nabywania i lektury prasy katolickiej.
Apel ten kierujemy nie tylko ze względu na przypadającą dziś niedzielę środków
społecznego przekazu, ale z duszpasterskiej troski o duchowy wzrost wszystkich
naszych Parafian.
W naszym kościele prasa wyłożona jest w stałym miejscu, na specjalnym regale,
przy ołtarzu św. Teresy.
6. W związku z trzęsieniem ziemi, jakie nawiedziło w sierpniu br. Włochy, na
prośbę Ojca Świętego Franciszka i włoską Caritas, w dniu dzisiejszym we
wszystkich kościołach w Polsce, a więc także w kościołach Archidiecezji
Warszawskiej, ma miejsce zbiórka do puszek na rzecz ofiar trzęsienia ziemi we
Włoszech. Za okazane serce i solidarne wsparcie składamy serdeczne „Bóg
zapłać!”
KALENDARIUM
20 IX – wt. – Wsp. świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła
Chong Hasang i Towarzyszy - Podczas wizyty apostolskiej w Korei w 1984 roku Jan
Paweł II kanonizował męczenników, którzy ponieśli w tym kraju śmierć za wiarę w latach
1839-1867. Byli wśród nich biskupi i księża, jednak większość stanowili ludzie świeccy.
W czasie ciężkiej próby nie wyparli się swojego Pana i Mistrza, lecz okazali Mu wierność
i miłość aż do przelania krwi... [M. P. Gniadek, „Oremus” IX 2008, s. 83-84].
21. IX. – śr. – Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty - Pan 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. Spisał Ewangelię adresowaną do Żydów, w której ukazał Jezusa jako
wypełnienie proroctw Starego Przymierza … Przypieczętował swoje świadectwo
męczeńską krwią. [z: Ks. J. Januszewski, „Oremus” IX 07, s. 89].

