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„Działalność gospodarcza, zwłaszcza w zakresie gospodarki rynkowej, nie może przebiegać w próżni instytucjonalnej, prawnej i politycznej. Przeciwnie, 

zakłada ona poczucie bezpieczeństwa w zakresie gwarancji indywidualnej wolności i własności, a ponadto stabilność pieniądza oraz istnienie sprawnych 

służb publicznych. Naczelnym zadaniem państwa jest więc zagwarantowanie tego bezpieczeństwa, tak by człowiek, który pracuje i wytwarza, mógł korzystać 

z owoców tej pracy, a więc znajdował bodziec do wykonywania jej skutecznie i uczciwie… Kolejną funkcją państwa jest czuwanie nad realizowaniem praw 

ludzkich w dziedzinie gospodarczej i kierowanie nim; tu jednak główna odpowiedzialność spoczywa nie na państwie, ale na poszczególnych ludziach oraz 

na różnych grupach i zrzeszeniach, z których składa się społeczeństwo”Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 48. [KKK, 2431] 

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

CZCICIELKA MAMONY – DE MORGAN, Ewelina (1855, Londyn –1919, Londyn) 

ok. 1909, olejny na płótnie, De Morgan Centre, Londyn; źródło: commons.wikimedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA AMOSAAm 8, 4-7 

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie 

bez pracy, którzy mówicie: 

„Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże? 

Kiedyż 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 ple-

wy pszenicy będziemy sprzedawać”. 

Przysiągł PAN na dumę Jakuba: »Nie zapomnę nigdy wszystkich ich 

uczynków«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 113 (112), 1-2. 4-6. 7-8 (R.: por. 1 b i 7 b) 

REFREN: PANA pochwalcie, ON dźwiga biednego 

Chwalcie słudzy PAŃSCY, 

chwalcie imię PANA. 

Niech imię PANA będzie błogosławione, 

teraz i na wieki. 

PAN jest wywyższony nad wszystkie ludy, 

ponad niebiosa sięga JEGO chwała. 

Kto jest jak nasz PAN BÓG, 

i co ma siedzibę w górze, 

i w dół spogląda na niebo i na ziemię. 

Podnosi z prochu nędzarza 

i dźwiga z gnoju ubogiego, 

by go posadzić wśród książąt, 

wśród książąt SWOJEGO ludu. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA1 1 Tm 2, 1-8 

Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, 

dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszyst-

kich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne 

z całą pobożnością i godnością. 

Jest to bowiem rzecz dobra i miła 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 we właściwym 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 sporu. 

AKLAMACJA2 Kor 8, 9 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

JEZUS CHRYSTUS, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, 

aby was SWOIM ubóstwem ubogacić. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 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 światła. 

JA także wam powiadam: ‘Zyskujcie 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’«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. JAKUB HONORIUSZ CHASTAN, MĘCZENNIK 
Na świat przyszedł 7.X.1803 w wiosce Marcoux w Prowansji 
na południu Francji w chłopskiej rodzinie. 

Uczył się w niedalekim Digne, a potem w niższym seminarium 
dla chłopców w Embrun. W 1823 wstąpił do seminarium 
duchownego i 23.XII.1826 przyjął święcenia kapłańskie. 

Zaraz potem, 22.IV.1827, wypłynął do Makao, ówcześnie 
portugalskiej kolonii na wybrzeżu chińskim, na misje. Dotarł tam 
po długiej, 15 miesięcznej podróży. Tam zaczął się uczyć języka 
chińskiego. 

Po 9 latach w Chinach 31.XII.1836 nielegalnie przekroczył 
graniczną rzeką Yalu Jiang i po intensywnym, trwającym 10 dni marszu, 
15.I.1837, dotarł do Seulu w Korei. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_worship_of_Mammon.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 18.IX (niedziela): 

 Na Mszy św. o 1030 poświęcenie tornistrów i przyborów 
szkolnych. Szczególnie zapraszamy! dzieci z klas pierw-

szych. 
 W związku z trzęsieniem ziemi, jakie nawiedziło w sierpniu 

Włochy, na prośbę Ojca św. Franciszka i włoskiej Caritas, 
po Mszach św. zbierane są ofiary do puszek na rzecz ofiar. 

 24.IX (piątek): Jak w każdy 4. piątek miesiąca po Mszy św. 
o 1800 zapraszamy! na Różaniec rodziców za dzieci. 

 25.IX (niedziela): Gościć będziemy siostry ze Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Siostry będą opowiadać 
m.in. o s. Róży OKĘCKIEJ, która urodziła się w Brześcach i była 
ochrzczona w naszym kościele. S. Róża zmarła przed II wojną 
światową w opinii świętości. Po każdej Mszy św. będzie 
można otrzymać kalendarz na rok 2017 przybliżający jej 
postać. Siostry zbierać będą ofiary na cele apostolskie. 

 1–2.X (sobota–niedziela): Autokarowa pielgrzymka z okazji 1050-le-
cia Chrztu Polski do katedry w Poznaniu, Ostrowa Lednickie-
go i katedry w Gnieźnie, gdzie przewidziana jest modlitwa 
przy relikwiach głównego patrona Polski – św. Wojciecha. 
Po drodze odwiedziny Głogowca i Świnic Warckich, gdzie 
znajduje się Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Siostry 
Faustyny, oraz Pól Lednickich. Nocleg w Gnieźnie w domu 
pielgrzyma „Adalbertus” przy katedrze. Koszt – ok. 200zł, 
w zależności od liczby uczestników. Organizatorem jest Róża-
niec Rodziców naszej parafii. Zapraszamy! Zapisy w zakrystii. 

 Chrzty we wrześniu w 4tą niedzielę miesiąca, 25.IX, na sumie. 
 Zachęcamy! do zainteresowania się prasą katolicką! 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęta została, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

11.IX Zofia Halina MILLER, Kawęczyn  

JAM JEST ALFA I OMEGA, mówi PAN BÓG, KTÓRY JEST, KTÓRY BYŁ i KTÓRY PRZYCHODZI, WSZECHMOGĄCY 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

17.IX Przemysław LESZEK i Mariola BACHORSKA 

tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Kacper Marcin CHOLEWIŃSKI, kawaler z z parafii tutejszej, 

i Katarzyna RYBICKA, panna z parafii pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Rzekuniu 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

19.IX 
(poniedziałek) 

730 o BOŻE błogosławieństwa dla rodziny Agnieszki 

1800 
† Michała MILEWSKIEGO, w 20. rocznicę śmierci, 

Bolesława, Piotra i Haliny 

20.IX 
(wtorek) 

730 
dziękczynno–błagalna, z prośbą o BOŻE błogosławieństwa 

dla Tymoteusza 

1800 † Eugeniusza FABISIAKA, w 3. rocznicę śmierci 

21.IX 
(środa) 

730 w intencji rodziny Teresy i Witolda 

1800 † Jana ZDUŃCZYKA 

22.IX 
(czwartek) 

730 w intencji Elżbiety, z racji 82. urodzin 

1800 † Krzysztofa LEWKA, w 1. rocznicę śmierci 

23.IX 
(piątek) 

730  

1800 dziękczynno–błagalna za Tymoteusza i Weronikę 

24.IX 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Zofii WITCZAK, 

Feliksa i Marii WITCZAKÓW, 

Stefanii i Stefana KORYTKÓW 

25.IX 
(niedziela) 

845 
† Stanisławy BOGUSZEWSKIEJ, 

Michała BATOROWSKIEGO 

1030 
† Mieczysława KŁOSZEWSKIEGO, 

Zofii i Jana ZDUŃCZYKÓW 

1200 † Teodory GAŁKI, w 9. rocznicę śmierci 

1800 
† Janiny, Zofii i Józefa MICHALAKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW 

OSTATNI KOMUNIKAT… 
Nadajemy komunikat z Warszawy. 

Nadzwyczajny komunikat z Warszawy. 

Stacja Armii Krajowej melduje: 

Bój skończony i … nic, oprócz Sławy … 

Wieść niesiemy do wszystkich narodów, 

Konferencyj, przyjaciół i braci: 

Lud Stolicy za wolność zapłacił 

Swoim życiem. 

Rozgłoście! Ponieście! Wolni. Wolni! 

Już pełza po mieście 

Trupi odór od szańców do szańców, 

Milion legło wśród gruzów Powstańców. 

Wolni. Wolni od kajdan i … życia. 

Sztandar krwawy łopoce na wietrze, 

Sztandar strzela zwycięsko purpurą! 

Wolni! Wolni!!! 

Milczenie złowieszcze. 

Gruz nasiąkły krwią milczy ponuro … 

Milion legło! 

Stacja Armii Krajowej w Warszawie 

Raz ostatni pozdrawia żołniersko 

Wszystkich Braci walczących na świecie 

O Zwycięstwo! O … wasze zwycięstwo! 

Wolnej Francji, Rumunii, Bałkanom, 

Naszym Braciom w zdobytym Berlinie 

Ślemy Salut. 

W płomieniach nasz Salut!!! 

I nasz Salut jak Wolność tragiczny 

Nad milczeniem urasta ulicy, 

Jak śmierć blady! 

Zwycięstwo! Zwycięstwo! 

Nad Stolicą Wolności huragan 

Zielonymi rękami dziś targa, 

Lasem rosną milczącym i krwawym 

W tym Salucie Honoru i Sławy. 

W świat ponieście! ponieście! 

Milion legło! 

I nad tym Milionem 

Chorałami jak dotąd zapłaczcie, 

I zarzućcie na martwe nam głowy, 

Z srebrnych ptaków, 

Przybyłych … dzień później 

Kiru wstęgę i płaszcz laurowy. 

Meldujemy. Wiadomość ostatnia. 

Armia bratnia jest o krok, jest blisko, 

Na przedpolach Warszawy i zgliszczach, 

Nim ostatni o wolność padł wystrzał – 

Hełm widziano – 

… Rosyjski hełm błyskał … 

Audycję kończymy. Zwycięstwo. 

Sztandar w wichrze nade mną łopoce! 

Wielkość rośnie ogromna jak wieża! 

… Były zrzuty. Dwa zrzuty tej nocy, 

Lecz nie stało żądnego żołnierza … 

Stacja Armii Krajowej melduje, 

Że nadała swój program ostatni: 

Błyskawica. Warszawa. Zwycięstwo. 

Surmy. Bratnie Fanfary!!! 

Przekleństwo. 

UBYSZ, Mieczysław (1915, Łódź – 1970, Warszawa), Warszawa, 15.VIII.1944 

PATRON TYGODNIA: ŚW. JAKUB HONORIUSZ CHASTAN, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
W Korei chrześcijaństwo było prześladowane. Ale tajna posługa misjonarzy 
przynosiła efekty. Wiele dusz nawróciło się. Jakub pisał w liście: 

„Jeśli coś mogłoby umniejszyć radość, którą czujemy, to pozostawianie tych 
nawróconych dusz, które OPATRZNOŚĆ nam powierzyła, i które kochają nas tak, 
jak Galatowie kochali św. Pawła, samym sobie”. 

W 1839 władze zareagowały: rozpoczęły się prześladowania zwane Gihae. 
10.VIII.1839 aresztowany został bp Józef Imbert. Wierząc, że wierni zostaną osz-
czędzeni, jeżeli ujawnią się wszyscy zagraniczni misjonarze, napisał list Jakuba… 

Jakub i inny misjonarz, o. Piotr Maubant, posłuchali. Udali się do Seulu. I zostali 
aresztowani. Zakuto ich w dyby. Torturowano przez 3 dni. Nikogo nie ujawnili… 

Przewieziono ich więc do Saenamteo i, wraz z bpem Imbertem, 21.IX.1839 ścięto. 

Wszyscy trzej beatyfikowani zostali 5.VII.1925 przez Piusa XI. Kanonizował ich 
6.V.1984 w Seulu św. Jan Paweł II. (uroczystość 21 września) 
Il.:na odwrocie ŚW. JAKUB HONORIUSZ CHASTAN – wyobrażenie współczesne; źródło: archipretrebleone.free.fr 

MSZE ŚW. 
niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Michał BOGDAN 
 

http://archipretrebleone.free.fr/chastan.htm
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