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BÓG jest źródłem wszelkiej prawdy. JEGO słowo jest prawdąPOR. PRZ 8, 7; 2 SM 7, 28. JEGO prawo jest prawdąPOR. PS 119, 142. „JEGO wierność… (trwa) z pokolenia na pokolenie”PS 119, 90, POR. ŁK 1, 506… [KKK, 2465, fragm.] 

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

PRZECIW FARYZEUSZOM — TISSOT, Jakub Józef Jacek (1836, Nantes – 1902, Buillon) 

1886-96, farby wodne na szarym papierze, 6.2×23.8 cm, Brooklyn Museum; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI PROROKA AMOSAAM 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». 

PSALM RESPONSORYJNYPS 113 (112), 1B-2. 4-6. 7-8 (R.: POR. 1B I 7B) 

REFREN: PANA pochwalcie, ON dźwiga biednego 

Chwalcie, słudzy PAŃSCY, 

chwalcie imię PANA. 

Niech imię PANA będzie błogosławione 

teraz i na wieki. 

PAN jest wywyższony ponad wszystkie ludy, 

ponad niebiosa sięga JEGO chwała. 

Kto jest jak nasz PAN BÓG, 

który mieszka 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 TYMOTEUSZ1 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. 

AKLAMACJAPOR. 2 KOR 8, 9 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

JEZUS CHRYSTUS, 

będąc bogatym, 

dla was stał się ubogim, 

aby was ubóstwem SWOIM ubogacić. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZAŁk 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”. 

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!» 

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/13426
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Ruszają zapisy na kurs przygotowujący do sakramentu 

bierzmowania w roku szkolnym 2022/2023. 
 Karta zgłoszeniowa do pobrania u ks. Michała. 
 18.IX (niedziela): O 1800 Msza św. i spotkanie organizacyjne. 

Nasi duszpasterze zapraszają! młodzież i rodziców. 

 23.IX (piątek): O 1800, jak w każdy 4. piątek miesiąca, Msza św. 
w intencji dzieci objętych „RÓŻAŃCEM RODZICÓW ZA DZIECI”. 

 9-10.X (niedziela-poniedziałek): Parafia gościć będzie ks. bpa Piotra 
JARECKIEGO. Ekscelencja będzie dokonywał pasterskiej 
wizytacji naszej parafii oraz udzieli sakramentu bierzmo-
wania młodzieży z naszej parafii. Przywitajmy Go serdecznie! 

 Chrzty we wrześniu w 4. niedzielę miesiąca 25.IX, na sumie. 
 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-

cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
i JEJ SYNA (ongiś skradzione z naszego kościoła), można 
składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary i dary (na korony) serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 
INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

19.IX 
(poniedziałek) 

730 w intencji Karoliny POBROŹNEJ–BASIŃSKIEJ  

1800 o potrzebne łaski dla Mateusza, z racji 18. urodzin 

20.IX 
(wtorek) 

730 w intencji Katarzyny RONIKIEL–DOLAŃSKIEJ  

1800 
† Stanisławy BOGUSZEWSKIEJ, 

Michała BATOROWSKIEGO 

21.IX 
(środa) 

730 † Janiny SKOCZYLAS 

1800 † Piotra SZPAKOWSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci 

22.IX 
(czwartek) 

730 w intencji Elżbiety 

1800 † cierpiących w czyśćcu 

23.IX 
(piątek) 

730 † Wojciecha KALISZA 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

24.IX 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 

dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE, 

dla Mateusza, z racji 18. urodzin, 

oraz dla jego rodziców 

25.IX 
(niedziela) 

845 
† Zdzisława, Jarosława i Pawła GUTTÓW, 

zmarłych z rodzin SOĆKÓW i GUTTÓW 

1030 

† Zbigniewa TRZEWIKA, w 25. rocznicę śmierci, 

Jerzego PIETRUSIŃSKIEGO, w 3. rocznicę śmierci, 

Janiny PIETRUSIŃSKIEJ 

1200 † Krystyny PŁATEK, zmarłych rodziców i teściów 

1800 
† Ireny i Eugeniusza WARGOCKICH, 

zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

REQUIEM ROZBIOROWE… 
Pamięć moja — ponurej natury: 

Nie chce wskrzeszać soczystych rozkoszy, 

Nie rozczuli jej flet, nie rozrusza tamburyn, 

Płoche szczęście ją peszy i płoszy. 

Pamięć moją ożywia żałoba, 

Lecz nie płaczka rozpaczą podniosła, 

Tylko wściekły ten wstyd, co się szwenda po grobach, 

Które lepka pleśń legend porosła. 

Jeśli grzmiące obrzędy bezcześci, 

Jeśli babrze się w szczątkach wstydliwych — 

To nie po to, by mieć nośny temat do pieśni, 

Lecz by wstyd był ostrogą — dla żywych 

 

KOŁACZ KRÓLEWSKI (fr. LE GÂTEAU DES ROIS) — MOREAU, Jan Michał (1741, Paryż – 1814, Paryż)) 

1773, rycina (satyra I rozbioru Polski, we Francji sąd zabronił jej rozpowszechniania); źródło: pl.wikipedia.org 

Na śniadaniu u Carycy 

Sutą dzieli się potrawę; 

Pertraktują biesiadnicy 

Komu jaki kęs i skrawek. 

Temu galicyjski połeć, 

Temu wielkopolski gryz; 

Monarchini żre nad stołem 

Schab „Polonia á la Russe” 

Nie przystroi się garnirem 

Za to krwistym sosem lśni, 

Dies irae, dies irae 

Idą na nią gniewu dni. 

Uczta w imię Trójcy Świętej 

Oświeconych autokratów 

Potwierdzona dokumentem 

Co posiada moc traktatu. 

Nie ma to, jak pełna miska 

Do dyplomatycznej gry, 

Choć wątpliwy na niej przysmak: 

Kapuściane polskie łby. 

Zaraz się nad nimi schylą 

Żeby im upuścić krwi 

Dies irae, dies irae 

Idą na nią gniewu dni. 

Polska karczma wciąż pijana 

Od swych obłąkańczych swar, 

Polska pana i plebana 

Zatopiona w chamski gwar. 

Bizantyjski na niej przepych 

Azjatycki na niej brud. 

Więc się do trzech par rąk lepi 

I potrójny syci głód. 

Nie powlecze jej nikt kirem 

Nie uroni nad nią łzy 

Dies irae, dies irae 

Idą na nią gniewu dni […] 

Jesteśmy — jacy jesteśmy 

Byliśmy — jacyśmy byli 

Tę prawdę o sobie unieśmy 

W tej krótkiej, danej nam chwili. 

Będziemy — jacy zechcemy 

Byle wiedzieć nam — czego chcieć, 

Lecz nie wiemy — czego nie wiemy, 

Więc nie mamy — co chcemy mieć. 

Mogliśmy, czego nie wolno, 

Co wolno — nie chcemy móc. 

Wolimy niewolę niż wolność, 

W której nie ma o co łbem tłuc. 

Więc będziemy — jacyśmy byli, 

Więc jesteśmy — a jakby nas brak 

W tej krótkiej danej nam chwili, 

Której jutro nie będzie i tak… 

Tym, co w szkarłatach, 

Tym w kazamatach, 

Tym, co w kapturach 

I tym na sznurach, 

Tym, co w powozach 

I tym w powrozach 

Lacrimosa. 

Nie mamy rąk — mamy łapy, 

Nie mamy głów — mamy łby. 

Dlatego dla nas ochłapy, 

Dlatego po nas — łzy. 

Tym w dumnej pozie 

I tym w pokorze, 

Tym, co w koszarach 

I tym w koszmarach, 

Tym, co w przestworzach 

I tym w obozach — 

Lacrimosa. 

Nie mamy snów — lecz majaki, 

Nie mamy myśli — lecz szał, 

Dlatego los byle jaki, 

Dlatego głos łka, jak łkał. 

Tym — złote zboża, 

Tym — ostrze noża. 

Tym — szlak po płozach, 

Tym — szlam bezdroża, 

Tym — łaska BOŻA, 

Tym — trwożna groza 

Lacrimosa. 

Nie mamy wiary, lecz złudy, 

Za dzieje nasze — zbiór klechd. 

Dlatego trwać będą trudy 

Nasz własny płacz i z nas śmiech. 

KACZMARSKI, Jacek (1957,Warszawa – 2004, Gdańsk), fragm. 
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KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Michał BOGDAN 
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