Refleksja
W refrenie psalmu responsoryjnego XXV Niedzieli Zwykłej powtarzamy słowa: „Pana
pochwalcie, On dźwiga biednego”. Skoro tak właśnie postępuje nasz Pan, że dźwiga biednego,
nie możemy my – Jego dzieci – postępować, jak niektórzy w czasach proroka Amosa. Nie
można narzędziowo traktować i krzywdzić biednego. Nie można wykorzystywać go zabierając
mu to, co do niego należy, albo nie dając mu tego, do czego ma prawo. Przez Amosa Bóg
poprzysięga: „Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków”. Daje nam w ten sposób do
zrozumienia, że w swoim czasie upomni się o krzywdę biednego.
W 1 Liście do Tymoteusza św. Paweł rozszerza owo starotestamentalne pouczenie
o krzywdzie biednego. Zwraca uwagę na to, że skrzywdzić mogę także bogatego, gdy
odbieram należne mu dobro duchowe, albo takowego mu skąpię. Stwierdza: „Zalecam przede
wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za
wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę”. Apostoł Narodów daje do
zrozumienia, że do takowych dóbr duchowych mają prawo wszyscy ludzie i pośrednio
sugeruje nam, że gdy komukolwiek odmawiamy udzielenia owych dóbr, stajemy się
krzywdzicielami bliźniego. Dlaczego? Ponieważ Bóg „pragnie, by wszyscy ludzie zostali
zbawieni i doszli do poznania prawdy”. Ta wyraźnie objawiona wola Boża każe nam nie
ustawać w podejmowaniu nakazu misyjnego. Innymi słowy – nie można od chrześcijanina
oczekiwać, czy wręcz domagać się, by zaprzestał głoszenia Ewangelii w imię poszanowania
godności człowieka. Chrześcijanin, który takim podszeptom świata ulega staje się
krzywdzicielem bliźniego, gdyż nie udziela mu dobra pochodzącego od Boga, dobra
duchowego dlań przewidzianego! To dlatego św. Paweł tak stanowczo kładzie na swoje
sumienie dzieło ewangelizacji: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”.
A orędzie zawarte w dzisiejszej Ewangelii? Tylko na pierwszy rzut oka wydaje się
być z innej półki. Zdaje się wyrażać dość dziwnie pochwałę ewidentnej krzywdy zadanej
bogatemu człowiekowi. Pokrzywdzony chwali swego rządcę, że w sytuacji wypowiedzenia mu
pracy postąpił roztropnie. Jakoś dziwnie nieuczciwość rządcy nazwana jest roztropnością!
Rządca zabiera bogatemu, świadczy ulgę jego dłużnikom, zyskując ich życzliwość.
Z Jezusowego komentarza wynika, że z myślą o zasługiwaniu przed Bogiem, człowiek jako
rządca tego, co mu Bóg powierzył, potrzebuje tak właśnie roztropnie inwestować. Ma nie tylko
strzec się krzywdy bliźniego, zabierając albo zatrzymując dobro mu należne. Powinien też
zabiegać o pozyskiwanie przyjaciół. W jaki sposób? Niegodziwą mamoną! Rządca mógł ją
pozyskać dla siebie, ale zrobił inaczej. Zamiast uczynić zeń cel, użył jej jako narzędzia.
Człowiekowi nie godzi się bowiem służyć mamonie. W tym znaczeniu jakakolwiek kwota
pieniędzy jest niegodziwa, to znaczy niegodna tego, by człowiek jej służył. W Ewangelii nie
ma przeto pochwały nieuczciwości rządcy. Rozbrzmiewa chwała jego właściwego zachowania,
postępowania z mamoną. Człowiek bowiem krzywdzi nade wszystko siebie samego, gdy służy
mamonie. Dlaczego? Ponieważ z całą pewnością godzi się służyć Bogu, a „nie możemy służyć
Bogu i mamonie”.
bp Andrzej Czaja
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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
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”. (Łk 16,1-13)
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LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 19.09
700 Za † Gertrudę Rutkiewicz.
1800 1) Za †† mamę Adelajdę Felis w kolejną rocznicę śmierci, ojca Teodora Felis,
wujka Arnolda Więcek, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† rodziców, rodzeństwo, † męża i ojca Karola Przybyła i dusze
w czyśćcu cierpiące.

Wtorek – 20.09; św. męcz. Andrzeja Kim Teagon,, Pawła Chong Hasang i Tow.
700 1) Za † Czesława.
2) Za † Gertrudę Rutkiewicz.
1800 1) Za † Marię Ratajczak w kolejną rocznicę śmierci, † syna Adama,
†† Augustyna i Jadwigę Krawiec, Wilhelma Ratajczak, †† z pokrewieństwa.
2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 25. rocznicy ślubu Marzeny i Leona
Ziemniak oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

Środa – 21.09; święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.
700 Za † Gertrudę Rutkiewicz.
1700 1) Za †† rodziców Annę i Władysławę Maj oraz † żonę Annę Maj.
2) Za † Mariolę Dębowską i dusze w czyśćcu cierpiące – od sąsiadów
i znajomych.

Czwartek – 22.09
700 Za † Gertrudę Rutkiewicz.
1800 1) Za † Elżbietę Jezienicką – od Róży Różańcowej pw. św. Anny.
2) Za † Stanisława Nowaka, rodziców Józefa i Zofię, teściów Stefana i Marię
oraz szwagierkę Renatę.

Piątek – 23.09; wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera.
700 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji urodzin Andrzeja Warzechy.
1800 1) Za † Henryka Hoinka, †† rodziców Augustyna i Jadwigę, †† rodziców
Pawła i Bronisławę Gołąb, †† z pokrewieństwa Hoinka i Gołąb oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.
2) Za † Gertrudę Rutkiewicz.

Sobota – 24.09
700 Za † Gertrudę Rutkiewicz.
1800 1) Za † Rajnolda Wieszala w 1. rocznicę śmierci i † córkę Mariolę.
2) Za † siostrę Grażynę Wierna w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców,
rodzeństwo, dziadków i teściów.

Niedziela – 25.09 – XXVI Zwykła.
700
8

15

900

Za † Gertrudę Rutkiewicz.
Do Bożej Opatrzności (…) dla Ireny i Gerarda z okazji kolejnej rocznicy
urodzin oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny.
DPS Anna – w intencji Parafian.

9

45

W intencji pielgrzymów na Górę św. Anny i ich dobrodziejów.

11

15

Do Bożej Opatrzności (…) dla Elżbiety i Wacława z okazji 35. rocznicy
ślubu.

1630
17

00

Nieszpory niedzielne.
Za † syna Adriana Stępień, †† rodziców Janinę i Józefa Włoch.

OGŁOSZENIA
 Odpust ku czci Podwyższenia Krzyża św. przeżywa dziś parafia w Malni.
Piesza pielgrzymka do Malni wyruszy o godz. 945 sprzed kościoła. Serdecznie
zapraszamy do wzięcia w niej udziału.
O godz.1630 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.
 W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna.
 W czwartek po wieczornej Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego.
 W piątek po Mszy św. wieczornej zbiórka dla ministrantów i lektorów.
 W przyszłą niedzielę o godz. 945 Msza św. w intencji Pielgrzymów na Górę św.
Anny.
 Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na remonty obiektów diecezjalnych
i konserwację zabytków sakralnych, a w przyszłą niedzielę na potrzeby
parafialne. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
 Kino Krapkowice zaprasza od 23 września na film „JOHNNY” opowiadający
o życiu i działalności ks. dra Jana Kaczkowskiego. Terminy seansów
zamieszczone są w gablotach.

