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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 sie-
bie: 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 wi-
nien mojemu panu? Ten odpowiedział: Sto be-
czek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiąza-
nie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt. Następ-
nie 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 sy-
nowie światłości. Ja też wam powiadam: Pozy-
skujcie 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 wiel-
kiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie 
niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, 
prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w za-
rządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wier-
ni, 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) 

Dzisiejsza ewangelia przypomina nam, 
że nie jesteśmy właścicielami dóbr, które po-
siadamy, ale tylko ich zarządcami. A zatem 
nie można ich traktować jako wyłącznej wła-
sności. Wszystko co mamy ma nam służyć 
jako środki, którymi posługuje się Bóg. 
Wszelkie dobra materialne mogą tak bardzo 
zdominować człowieka, że ostatecznie staną 
się dla niego przekleństwem zasłaniającym 
Boga. Życie, które skupia się wokół tego, co 
się ma, a nie wokół tego, kim się jest potrafi 
być bardzo frustrujące i przygniatające. Co z 
tego, że jestem posiadaczem dóbr material-
nych, które podnoszą wygodę życia skoro  
w środku siebie jestem pustostanem bez Bo-
ga? Troszczmy się nie o ten majątek, którym 

jest nasze życie i jego przyszłość. Jak bar-
dzo potrafimy być zaradni w sprawach te-
go świata? Jeśli sytuacja nas zmusza to po-
trafimy wstać nawet przed świtem, by zare-
jestrować się do wybranego przez nas leka-
rza. Kiedy chcemy coś kupić, to obejdziemy 
całe miasto, żeby to mieć. Jednak w spra-
wach Bożych często wykazujemy się wielką 
niezaradnością. Bóg stworzył nas bez nas, 
ale bez nas nie zbawi. Potrzebuje nas, a nie 
tego, co jest wokół nas. Bogactwo prędzej 
czy później się kończy. Boże złoża łask ni-
gdy nie tracą na wartości, bo ani się nie sta-
rzeją ani nie zaprzestają się dawać. 

Ks. Wojciech Kuliński 
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Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w następną niedzielę przed Mszą 
Świętą o godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE:  Dokończ zdanie z dzisiejszej ewangelii: 

ODPOWIEDŹ:  

Nie możecie służyć.................................. i .................................. 

IMIĘ I NAZWISKO: 

 

Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chry-
stusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą  
z wami wszystkimi. 
albo: 
Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa 
Chrystusa niech będą z wami. 
albo: 
Łaska i pokój od Tego, który jest i który był, i który 
przychodzi, niech będą z wami. 
albo: 
Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie  
z wami. 
albo: 
Pan z wami. 
 

Takie słowa padają z ust księdza zaraz 

na początku Mszy świętej, po znaku krzyża. 

Nie jest to w żaden sposób zamiennik 

„Dzień dobry”. Nie jest przywitanie, które 

ma pobożnie brzmieć. Te słowa mają nam na 

samym początku Mszy świętej uświadomić: 

 Kto nas tu zebrał? – a zebrał nas Bóg; 

 Że Bóg jest obecny między nami, bo 

„gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni w imię 

moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). 

I na każde z powyższych wezwań od-

powiadamy: „I z duchem twoim”. Nie jest  

to zbiorowe przywitanie księdza przez 

wszystkich wiernych. Słowa te wyrażają 

świadomość, że w osobie kapłana, poprzez 

przyjęte święcenia, Bóg jest obecny między 

nami w sposób szczególny. Kapłan podczas 

sprawowania sakramentów jest Alter Chri-

stus (drugi Chrystus – czyli Jego zastępca),  

a w niektórych momentach In persona Christi 

(w osobie Chrystusa – czyli sam Chrystus). 

Stąd też taki, a nie inny ubiór księdza - ornat 

i alba to nie jest fartuch roboczy do odpra-

wiania Mszy świętej. To również ma też 

swoje szczególne znaczenie. 

 

Ks. Andrzej Lojtek 
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1. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone w zeszłym tygodniu na tacę inwestycyjną,  
na którą zebrano 10 060. Za dobroć serca i wszelkie wsparcie składamy dobrodziejom  
i ofiarodawcom gorące Bóg zapłać. 

2. Dzisiaj po każdej Mszy Świętej odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc ofiarom 
trzęsienia ziemi we Włoszech. Za każdy dar dobroci wobec poszkodowanych, którzy zo-
stali bez dachu nad głową, składamy serdeczne Bóg zapłać. 

3. W przyszłą niedzielę (25 IX) odbędzie się zbiórka do puszek na potrzeby Gdańskiego 
Seminarium Duchownego. 

4. Zapraszamy serdecznie na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie duchowe i fizyczne 

pod przewodnictwem o. Teodora Knapczyka we wtorek (20 IX) o godz. 18:00. W tym dniu 
nie będzie Mszy Świętej o godz. 19.00 – intencja tej Mszy Świętej zostanie odprawiona  
o godz. 18.00 

5. Po wakacyjnej przerwie zapraszamy młodzież gimnazjalną i licealną na spotkania 

grupy młodzieżowej w każdą środę na godz. 19.30 do kaplicy. Zwłaszcza zapraszamy 
nowych chętnych członków. 

6. Rodziców dzieci, które w przyszłym roku mają przystąpić do I Komunii Świętej zapra-
szamy na spotkanie w czwartek (22 IX) na godz. 19.30 do kaplicy MBF. 

7. Spotkanie koła fotograficznego w sobotę (24 IX) o 10.00 w salce. Zapraszamy nowych 
członków. 

8. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, zwłaszcza dzieci i młodzież, którzy pragną 
rozwijać swoje talenty muzyczne w sobotę na godzinę 10.30 na spotkanie do salki para-
fialnej. 

9. Spotkanie ministrantów i aspirantów w sobotę (24 IX) o godz. 11.00 w zakrystii. 
Zwłaszcza zapraszamy chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami. 

10. Spotkanie Koła Różańcowego Dzieci w sobotę (24 IX) o godz. 12.00 w salce. 

11. W naszej parafii powstaje nowa wspólnota kierowana do małżeństw. Serdecznie za-
chęcamy do włączenia się w powstanie nowej wspólnoty małżeństwa zarówno młode, 
jaki i te z kilkuletnim stażem. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu i wpływają one 
na umocnienie więzi rodzinnych poprzez owocniejsze korzystanie z sakramentu małżeń-
stwa. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z ks. Andrzejem.  

12. W najbliższym tygodniu w kalendarzu liturgicznym przeżywać będziemy wspo-
mnienia: 

 we wtorek św. męczenników koreańskich: Andrzeja, Pawła i Towarzyszy 

 w środę święto Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 

 w piątek św. Ojca Pio 

13. Po Mszy świętej do nabycia jest prasa katolicka: Gość Niedzielny i Niedziela oraz biuletyn 
parafialny Ave Maria. 

14. Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego, budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła 
oraz zmarłych z naszych rodzin polećmy teraz Bożemu miłosierdziu: wieczny odpoczynek 
racz im dać Panie. 



 
4 

 

 NIEDZIELA  18 WRZEŚNIA  2016 r. – XXV Niedziela Zwykła 

6.30 Za parafię 

8.00 
Msza święta wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi za grzech narodu polskiego i całego świata 

9.30 ++ Bogusława (k) Godlewska; zmarli z rodziny Janiaków oraz brat Janusz i Józef Niszczot 
11.00 ++ Genowefa Jankowska w 12 rocznicę śmierci i zmarli z obojga stron 

12.30 
1) + Leopold Markiewicz w 14 rocznicę śmierci 
2) ++ Adam, Artur oraz rodzice z obojga stron 

14.00 ++ Antoni, Aleksandra 
18.00 ++ Tadeusz w 17 rocznicę śmierci oraz rodzice i rodzeństwo 
19.30 + Maria Sadowska - Msza Św. Gregoriańska 

 PONIEDZIAŁEK  19 WRZEŚNIA  2016 r.  – św. Januarego 

7.00 ++ Józef (m) i Stanisława (k) 

8.00 + Maria Sadowska - Msza Św. Gregoriańska 

18.00 ++ Waldemar, Bronisława, Leon, Jadwiga, Ludwik, Tadeusz 

19.00 
1) ++ Maria i Janusz Iwaszkiewiczowie  
2) + Edward w 13 rocznicę śmierci oraz Maciej w 5 rocznicę śmierci 

 WTOREK  20 WRZEŚNIA 2016 r. – św. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Hasang i towarzyszy 

7.00 ++ Jan, Kunegunda, Janina, Franciszek, Jan, Feliks 

8.00 O zdrowie, Boże błog., dary Ducha Świętego dla Daniela i Pawła (int. od rodziców) 

18:00 
1) + Maria Sadowska - Msza Św. Gregoriańska 
2) ++ Gertruda Hoppe w 20 rocznicę śmierci oraz zmarli rodzice z obojga stron 

 ŚRODA 21 WRZEŚNIA 2016 r.  – św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty 

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opikę MBF i zdrowie 
dla ks. Mateusza z okazji imienin 

8.00 ++Jadwiga i Edward Skwarek oraz rodzice z obojga stron 

18.00 + Franciszek Maciejowski 

19:00 + Maria Sadowska - Msza Św. Gregoriańska 

 CZWARTEK  22 WRZEŚNIA  2016 r.  

7.00 
1) + Maria Sadowska - Msza Św. Gregoriańska 
2) + Dorota Mach w miesiąc po śmierci 

8.00 + Zdzisława (k) w 1 rocznicę śmierci 

18.00 + Zygmunt w 25 rocznicę śmierci 
19.00 ++ Rodzice: Władysława i Bronisław Piwowarczyk  

 PIĄTEK  23 WRZEŚNIA  2016 r.  – św. Ojca Pio 

7.00 Rezerwacja 

8.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opikę MBF i zdrowie 
dla Anny Sipińskiej w dniu 18-tych urodzin  

18.00 O łaskę intronizacji NSPJ w Polsce i w sercu każdego Polaka 

19:00 + Maria Sadowska - Msza Św. Gregoriańska 

 SOBOTA  24 WRZEŚNIA 2016 r.  

7.00 ++ Jan w 19 rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

8.00 + Maria Sadowska - Msza Św. Gregoriańska 

18.00 
1) ++ Rodzice: Irena (6 r. śmierci) i Romuald Lewosz oraz dziadkowie z obojga stron 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Beaty  
i Gerarda Pettke z okazji 25-tej rocznicy ślubu 

19.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Bożeny  
i Ryszarda z okazji 33-ciej rocznicy ślubu 

 


