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Nauczanie Jezusa w przypowieściach rządzi się swoimi 

prawami. Niekiedy, chcąc nauczanie Jezusa przyjąć 

kierując się naszym dosłownym rozumieniem, możemy 

pozostać zbulwersowani i zdezorientowani. Styl głosze-

nia przez Jezusa Ewangelii ma jednak sens metaforycz-

ny: pod obrazowymi zdaniami jest ukryta głęboka praw-

da, którą Jezusa chciał przedstawić swoim słuchaczom. 

Nawet dla mało wnikliwego czytelnika od razu rzuci się 

w oczy fragment, który ukazuje kłamstwo, krętactwo  

i oszustwo, jakiego dokonuje ów sługa, a co więcej zo-

staje na końcu pochwalony. Pytanie tylko czy zostaje 

pochwalony istotnie za swoje oszustwa. Zdecydowanie 

nie. Pochwała dotyczy roztropności, z jaką sługa zacho-

wał się, gdy znalazł się w krytycznym położeniu, po-

zbawiony przecież pracy i narażony na nieprzychylność 

innych. 

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii nie chodzi więc  

o zachętę do tego, by nieuczciwie się bogacić lub pro-

wadzić nieuczciwe interesy. Jezus przekazuje nam za-

chętę do tego, by robić wszystko, by to co ziemskie słu-

żyło nam na życie wieczne – byśmy na ziemi „zarabiali” 

na niebo. Pieniądze bowiem i dobra materialne często 

mogą przysłonić nam dobry cel, do którego można je 

wykorzystać. Nie chodzi o to, by Boga „przekupić”, ale 

by mieć serce, które nie przywiązuje się do pieniędzy  

i traktuje je jedynie jako środek pozwalający żyć tak, by 

znaleźć się w niebie. Kiedyś bowiem i my skończymy 

wykorzystywać dane nam na ziemi talenty i środki, po-

zycje i możliwości i będziemy chcieli, by nas przyjęto 

(w niebie), także wtedy gdy nasze życie nie całe było 

uczciwe, a często wręcz pogmatwane. 

Kto więc będzie nas witał w bramach raju, gdy przyjdzie 

nam zdać sprawę z naszego zarządu? Za św. Piotrem – 

klucznikiem Królestwa Niebieskiego – niech będzie cały 

zastęp ludzi ubogich i potrzebujących, którym pomogli-

śmy – tych, których „zdobyliśmy” tu na ziemi. To jest 

właśnie inwestycja „mamony” na życie wieczne. 

ks. Krzysztof 

 

  
 

1. Dzisiaj po Mszy św. trwa akcja naszej parafialnej 

Scholki „Niedziela ciast”, podczas której za symboliczne 

opakowanie cista domowej roboty scholka zbiera ofiary 

na nagranie płyty. Za wszelkie przejawy życzliwości  

i wsparcia serdecznie dziękujemy. 

2. W tym tygodniu wyjątkowo adoracja Najświętszego 

Sakramentu z uwielbieniem, czyli „Wieczór chwały” 

odbędzie się w naszej parafii w poniedziałek o g.19.30,  

a nie jak zwykle we wtorek. 

3. W środę Nowenna do MB N Pomocy po Mszy św.  

o g. 18.00. 

4. W środę o g. 19.00 zapraszamy do Wiejskiego Klubu 

Kultury w Leśniewie na Wieczór Wartościowych Fil-

mów. W tym miesiącu zapraszamy na wspólna kawę 

przy filmie „Cuda z nieba”, który opowiada opartą na 

Z ewangelii według św. Łukasza (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 zarzą-

du? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, 

żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunię-

ty 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 światła. Ja także wam powia-

dam: „Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby 

gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przy-

bytków. 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 niego-

dziwą 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 niena-

widził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał,  

a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie”».” 
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faktach historię walki matki o życie swojej małej có-

reczki. 

5. Spotkanie Zespołu muzycznego w piątek o g. 20.00  

w salce przy kościele. 

6. W sobotę zbiórka dla ministrantów o g. 10.00, dla 

lektorów o 10.30, a o 11.00 dla chłopców, którzy chcą 

być ministrantami. 

7. Scholka dziecięca spotyka się w sobotę o g. 13.00. 

8. W sobotę o g. 17.00 Msza św. z liturgią niedzielną. 

9. W przyszłą niedzielę na Msze św. o g.11.00 zapra-

szamy w szczególny sposób dzieci, które w tym roku 

przyjęły I Komunię św., a w przyszłym roku będą prze-

żywały swoją rocznicę. Po Mszy świętej krótkie spotka-

nie dla dzieci w kościele. 

10. Dziś rozpoczyna się całoroczna inicjatywa konkur-

sowa zatytułowana „Parafialna Liga Biblijna”. Członek 

rodziny odbiera z zakrystii pierwszy zestaw pytań wraz 

z instrukcją wprowadzającą. 

11. W tym tygodniu rozpoczyna swój rok formacyjny 

pierwszy w naszej parafii Krąg Rodzin. Polecamy ich 

modlitwie wszystkich parafian, a małżeństwa chętne do 

włączenia się w tę wspólnotę prosimy o kontakt  

z ks. Krzysztofem. 
 

 

 

 

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościo-

ła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakra-

mencie małżeństwa zwracał uwagę, ze znakiem widzial-

nym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy 

zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między 

mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka 

człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza. Ten niepo-

rządek wynikający z grzechu wypaczył wzajemną komunię 

mężczyzny i kobiety, jaka była od początku darem Stwór-

cy. „W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni siebie gwa-

rantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramen-

talne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie 

ukształtowania jedności z dwojga różnych.”. 

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżon-

kom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu 

małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować 

go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu 

Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw kato-

lickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał du-

chowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze 

współmałżonkiem. 

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są 

do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej 

jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. 

Wspólnoty, w której świadomość, że wszyscy jej członko-

wie są dziećmi Jedynego Boga i stąd posiadają swą niepo-

wtarzalność oraz godność, bez względu na wiek i stopień 

rozwoju. Taka świadomość uzdalnia do wielkodusznej 

postawy służby na rzecz rodziny i poszczególnych jej 

członków, a także przyjmowania daru służby od innych. 

Wtedy wspólnota rodzinna staje się wielką szansą dla 

wszechstronnego rozwoju człowieka – jego wzrastania  

w Bogu, poznawania prawdy o sobie samym, uczenia się 

miłości. 

Zobowiązania formacyjne takie jak codzienna modlitwa, 

regularne spotkania ze słowem Bożym, modlitwa małżeń-

ska czy dialog małżeński, uczą małżonków spełniania  

w swojej rodzinie funkcji kapłańskiej, nauczycielskiej  

i królewskiej, o których mówią dokumenty Kościoła . Na-

leży tutaj zaznaczyć, że im wcześniej (chodzi o staż mał-

żeński i wiek dzieci) małżonkowie wejdą na drogę formacji 

Domowego Kościoła, tym łatwiej im spełniać posługę na 

rzecz swojej rodziny. Małe dzieci wychowywane w klima-

cie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób natu-

ralny wzrastają we wierze, ucząc się Boga przez wspólną 

modlitwę rodzinną, potem lekturę Słowa Bożego, swoiste 

kręgi biblijne w rodzinie, modlitwę Liturgią Godzin. Moż-

liwość zadawania pytań związanych z wiarą, na równi  

z pytaniami z innych dziedzin życia, poczucie akceptacji  

i miłości, świadomość miłości Pana Boga – są ogromnym 

zapleczem siły i równowagi dla dziecka, gdy zaczyna 

wchodzić w czas dorastania i odkrywania własnej drogi 

życia. Małżonkowie zaś mają większą szansę na budowa-

nie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, wspiera-

jącej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie 

ludzkiej i duchowej. Będą „odwoływali się do mocy sa-

kramentu, która pozwala każdemu z nich wejść w trudności 

spowodowane bliskością drugiego.” 
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 18.00 + Józefa Herta wsp.m. 

18.30 + Urszulę Domaszk wsp. m. 
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Wspomnienie św. Andrzeja Kim Taegon, prezbi-

tera, Pawła Hasang i Towarzyszy, męczenników 

18.00 Dziękczynna int. Róży Matek św. Piusa V. 

18.30 + Stefanię Semmerling wsp.m. 
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 Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty 

18.00 
+ męża Władysława Ropel 90 r. uro-

dzin. 

18.30 + Zbigniewa Michalskiego. 
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 18.00 + męża Cezarego 60 r. urodzin. 

18.30 + dziadka Jana Byczk. 
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Wspomnienie św. o. Pio z Pietrelciny 

18.00 
Dziękczynna w 30 r. ślubu Jadwigi  

i Andrzeja i 1 r.ślubu Emilii i Łukasza. 

18.30 
Dziękczynna w 5 r. ślubu Kamili  

i Piotra. 
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 16.00 

1. Dziękczynna w 40 r.ślubu Jadwigi  

i Kazimierza. 

2. Dziękczynna w 25 r. ślubu Bogumiły 

i Romana. 

17.00 
Dziękczynna w 40 r. ślubu Jana  

i Stanisławy. 
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 8.00 + męża Antoniego. 

9.30 + Klarę i Władysława Szornak. 

11.00 + Zdzisława Nadłonek 2r.śmierci. 

16.00 Dziękczynna w 22 r. ślubu. 

CZYM JEST KRĄG DOMOWEGO KOŚCIOŁA? 
 

INTENCJE MSZALNE 


