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pragnie otwieraæ nasze oczy na swoj¹ obecnoœæ i mi³oœæ. 
Pragnie, abyœmy pozwolili Jego s³owu zakorzeniæ siê 
w naszych sercach. ̄ ycie podsuwa nam wiele pytañ. Dobrze 
jest wiedzieæ, ¿e mo¿emy poznaæ na nie odpowiedzi, prosz¹c 
Jezusa, pe³ne i doskona³e S³owo Boga, aby do nas mówi³. 
Dzieñ po dniu, rok po roku nieustannie wskazuje nam 
na Jezusa. Wci¹¿ przekazuje nam s³owa zachêty, mi³oœci, 
upomnienia i rady, abyœmy zechcieli przyjœæ do Jego Syna 
i pozwolili Mu przemieniaæ nasze serca. 

         ks. Dariusz

W ¿yciu zadajemy sobie wiele pytañ. Co jest kluczem do szczêœliwego ¿ycia? 
Dlaczego dobrych ludzi spotykaj¹ nieszczêœcia? Jaki jest cel naszej ziemskiej 
egzystencji? Sk¹d wœród nas tyle z³a?

W œwiecie, który ceni sobie szybkie rozwi¹zania, stawianie tak 
skomplikowanych pytañ czêsto wywo³uje niepokój. S¹ to bowiem kwestie, których 
nie da siê rozstrzygn¹æ za pomoc¹ krótkiego sloganu czy jednego s³owa. Papie¿ 
Benedykt XVI w adhortacji „O Bo¿ym S³owie” (Verbum Domini) zwraca³ nasz¹ 
uwagê na fakt, ¿e mimo naszego upodobania do szybkich odpowiedzi, w wa¿nych 
kwestiach egzystencjalnych zyskamy jasnoœæ dopiero wtedy, gdy poœwiêcimy 
czas na zanurzenie siê w Bo¿ym S³owie.

Czas jest czymœ niezast¹pionym. Bliska relacja wymaga czasu. Mi³oœæ wymaga 
czasu. Równie¿ poznanie Boga nie dokonuje siê od razu, ale wymaga 
codziennego czytania Pisma Œwiêtego. To w³aœnie w ten sposób mo¿emy siê 
dowiedzieæ jakie jest Jego zdanie na temat nurtuj¹cych nas kwestii. Jak On 
reaguje na ludzkie nieszczêœcie i powodzenie? Co Go cieszy, a co martwi? Jakie 
s¹ Jego nadzieje i marzenia. We wspomnianej adhortacji Papie¿ uœwiadamia nam, 
¿e kluczem do spe³nionego, owocnego i pe³nego pokoju ¿ycia jest s³uchanie s³owa 
kierowanego do nas przez Boga. Przypomina nam, jak bardzo Ojciec niebieski 

Ty, Jezu sprawiasz, ¿e ka¿dy z nas 
rozumie to, ¿e nawet wtedy, 
gdy myœli, ¿e nic nie mo¿e zdzia³aæ, 
to pe³ni¹c zawsze tylko wolê Ojca, 
jak to czyni³eœ Ty, 
poci¹ga do Niego ca³y ten œwiat.

                   Gen Verde
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 16,1-13) 
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: Pewien bogaty cz³owiek mia³ rz¹dcê, którego 

oskar¿ono przed nim, ¿e trwoni jego maj¹tek. Przywo³a³ go do siebie i rzek³ mu: Có¿ to 
s³yszê o tobie? Zdaj sprawê z twego zarz¹du, bo ju¿ nie bêdziesz móg³ byæ rz¹dc¹. Na to 
rz¹dca rzek³ sam do siebie: Co ja pocznê, skoro mój pan pozbawia miê zarz¹du? Kopaæ nie 
mogê, ¿ebraæ siê wstydzê. Wiem, co uczyniê, ¿eby miê ludzie przyjêli do swoich domów, 
gdy bêdê usuniêty z zarz¹du. Przywo³a³ wiêc do siebie ka¿dego z d³u¿ników swego pana 
i zapyta³ pierwszego: Ile jesteœ winien mojemu panu? Ten odpowiedzia³: Sto beczek oliwy. 
On mu rzek³: WeŸ swoje zobowi¹zanie, siadaj prêdko i napisz: piêædziesi¹t. Nastêpnie 
spyta³ drugiego: A ty ile jesteœ winien? Ten odrzek³: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: WeŸ 
swoje zobowi¹zanie i napisz: osiemdziesi¹t. Pan pochwali³ nieuczciwego rz¹dcê, 
¿e roztropnie post¹pi³. Bo synowie tego œwiata roztropniejsi s¹ w stosunkach z ludŸmi 
podobnymi sobie ni¿ synowie œwiat³oœci. Ja te¿ wam powiadam: Pozyskujcie sobie 
przyjació³ niegodziw¹ mamon¹, aby gdy /wszystko/ siê skoñczy, przyjêto was do 
wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej bêdzie wierny; a kto 
w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy bêdzie. Jeœli wiêc w zarz¹dzie 
niegodziw¹ mamon¹ nie okazaliœcie siê wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeœli 
w zarz¹dzie cudzym dobrem nie okazaliœcie siê wierni, kto wam da wasze? ¯aden s³uga 
nie mo¿e dwom panom s³u¿yæ, gdy¿ albo jednego bêdzie nienawidzi³, a drugiego mi³owa³; 
albo z tamtym bêdzie trzyma³, a tym wzgardzi. Nie mo¿ecie s³u¿yæ Bogu i mamonie.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
MOST CZY PRZEPAŒÆ?

W nauczaniu Jezusa nie brakuje zagadek, np..: „Pan 
pochwali³ nieuczciwego rz¹dcê”, „Zyskujcie sobie przyjació³ 
niegodziw¹ mamon¹”. Czy¿by to by³y namowy do oszustwa 
i korupcji? W ¿adnym razie. Jezus przemawia³ i nadal 
mówi do osób zanurzonych w œwiecie, funkcjonuj¹cych 
w ró¿nych zale¿noœciach i uk³adach, u¿ywaj¹cych w ¿yciu 

rozmaitych œrodków i narzêdzi… Wszystko to ma swoje konsekwencje nie tylko dla 
obecnego ¿ycia. „Styl” ziemskiej pielgrzymki czêsto decyduje o wiecznym finale.

Pochwa³a nieuczciwego rz¹dcy dotyczy jego zatroskania o przysz³oœæ. Godne uznania 
okaza³o siê przekonanie, ¿e o przysz³ym losie decyduje siê obecnie. Jezus zachêca nas, 
byœmy z niemniejszym sprytem pomyœleli o swojej wiecznoœci. Co mo¿emy zrobiæ teraz, 
aby by³a ona szczêœliwa?

U¿ywanie „niegodziwej mamony”, czyli wszelkich œrodków, jakie mamy do dyspozycji, 
oka¿e siê sensowne tylko wtedy, gdy zostaniemy przyjêci „do wiecznych przybytków”. 
Staje siê jasne, ¿e wa¿niejsze od wszelkiej „mamony” s¹ owe „wieczne przybytki”. 
„Mamona” mo¿e nam pomóc je osi¹gn¹æ lub pozbawiæ nas tej szansy. Wszystko zale¿y 
od tego, jak siê ni¹ pos³ugujemy.

Dziœ obchodzimy Niedzielê Œrodków Spo³ecznego Przekazu. S³owa Jezusa rzucaj¹ 
wiêc œwiat³o tak¿e na tê dziedzinê naszego ¿ycia. Ró¿norodne œrodki komunikacji s¹ 
„medialn¹ mamon¹”, która stoi pomiêdzy nami a zbawieniem. My decydujemy, czy stanie 
siê dla nas mostem czy te¿ przepaœci¹.

                   Przedruk za „Dzieñ Pañski”

*   *   *   *   *   *
Mama wie, co jest wa¿ne, aby dziecko dobrze przesz³o przez ¿ycie, i nie z ksi¹¿ek, o nie! Nauczy³a siê 

tego z w³asnego serca. Uniwersytetem matek jest ich serce! Tam ucz¹ siê, jak prowadziæ swe dzieci. 
Koœció³ czyni to samo: ukierunkowuje nasze ¿ycie, daje nam nauczanie, by iœæ dobrze. Pomyœlmy 
o dziesiêciorgu przykazaniach: wskazuj¹ nam drogê, jak¹ trzeba przemierzyæ, ¿eby dojrzewaæ, aby mieæ 
pewne punkty w naszym postêpowaniu. A s¹ one owocem – dobrze tego pos³uchajcie! – przykazania 
s¹ owocem czu³oœci, mi³oœci samego Boga, który nam je da³. Mo¿ecie mi powiedzieæ: ale¿ to s¹ polecenia! 
S¹ zestawem zakazów: «nie, nie, nie!». Chcia³bym was zachêciæ, byœcie je przeczytali – mo¿e je trochê 
zapomnieliœcie – a nastêpnie byœcie je przemyœleli w sposób pozytywny.

                          (papie¿ Franciszek)
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Nie jesteœ jeszcze w domu
Któregoœ dnia turysta odwiedzi³ s³ynnego rabina. Zadziwi³ go nies³ychanie widok domu 

rabina: wszystkie pokoje wype³nia³y jedynie ksi¹¿ki, zaœ ca³e umeblowanie stanowi³ stó³ 
i krzes³o.

- Rabbi, gdzie s¹ twoje meble? - spyta³ turysta.
- A gdzie s¹ twoje? - zareplikowa³ rabin.
- Moje? Ale¿ ja jestem tutaj jedynie przejazdem!
- Ja tak¿e - odpar³ rabin.

                                                                                                   Bruno Ferrero ("Wa¿na ró¿a")

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

NAJPIÊKNIEJSZY ZE WSZYSTKICH DARÓW...
Ka¿dego poranka bogaty i wszechpotê¿ny król Bengodi odbiera³ ho³dy swoich 

poddanych. W swoim ¿yciu zdoby³ ju¿ wszystko to, co mo¿na by³o zdobyæ i zacz¹³ siê 
trochê nudziæ. 

Poœród ró¿nych poddanych zjawiaj¹cych siê codziennie na dworze, ka¿dego dnia 
pojawia³ siê równie¿ punktualnie pewien cichy ¿ebrak. Przynosi³ on królowi jab³ko, 
a potem oddala³ siê równie cicho jak wchodzi³. Król, który przyzwyczajony by³ do 
otrzymywania wspania³ych darów, przyjmowa³ dar z odrobin¹ ironii i pob³a¿ania, a gdy 
tylko ¿ebrak siê odwraca³, drwi³ sobie z niego, a wraz z nim ca³y dwór.

Jednak ¿ebrak tym siê nie zra¿a³. Powraca³ ka¿dego dnia, by przekazaæ królewskim 
d³oniom kolejny dar. Król przyjmowa³ go rutynowo i odk³ada³ jab³ko natychmiast do 
przygotowanego na tê okazjê koszyka znajduj¹cego siê blisko tronu. By³y w nim 
wszystkie jab³ka cierpliwie i pokornie przekazywane przez ¿ebraka. 

Kosz by³ ju¿ prawie ca³kiem pe³en. Pewnego dnia ulubiona królewska ma³pa wziê³a 
jedno jab³ko i ugryz³a je, po czym pluj¹c nim, rzuci³a pod nogi króla. 

Monarcha oniemia³ z wra¿enia, gdy dostrzeg³ wewn¹trz jab³ka migoc¹c¹ per³ê. 
Rozkaza³ natychmiast, aby otworzono wszystkie owoce z koszyka. W ka¿dym z nich, 
znajdowa³a siê taka sama per³a. 

Zdumiony król kaza³ zaraz przywo³aæ do siebie ¿ebraka i zacz¹³ go przepytywaæ.
"Przynosi³em ci te dary, panie - odpowiedzia³ cz³owiek - abyœ móg³ zrozumieæ, 

¿e ¿ycie obdarza ciê ka¿dego dnia niezwyk³ym prezentem, którego ty nawet 
nie dostrzegasz i wyrzucasz do kosza. Wszystko dlatego, ¿e jesteœ otoczony nadmiern¹ 
iloœci¹ bogactw. Najpiêkniejszym ze wszystkich darów jest ka¿dy rozpoczynaj¹cy siê 
dzieñ""

Bruno Ferrero ("Kó³ka na wodzie”)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek, 23 wrzeœnia – Œwiêty ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, 
stygmatyk i mistyk, wielki czciciel Eucharystii i Matki Bo¿ej (wspomnienie obowi¹zkowe);
• w œrodê, 25 wrzeœnia – B³ogos³awiony W³adys³aw z Gielniowa (1440-1505), 
franciszkanin przepe³niony duchem pokuty i p³omienny kaznodzieja (wspomnienie 
obowi¹zkowe);
• w pi¹tek, 27 wrzeœnia – Œwiêty Wincenty a Paulo (1581-1660), prezbiter, „duszpasterz 
galerników”, za³o¿yciel Zgromadzenia Ksiê¿y Misjonarzy – lazarystów i Sióstr Mi³osierdzia 
– szarytek (wspomnienie obowi¹zkowe);
• w sobotê, 28 wrzeœnia – Œwiêty Wac³aw (ok.. 903-935?), ksi¹¿ê czeski, który zgin¹³ 
za wiarê w Chrystusa z r¹k swego brata, poganina; patron Czech (wspomnienie 
obowi¹zkowe).
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18 ;    

00 00w dni powszednie: 7 , 18  
Inne nabo¿eñstwa:

00
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy 

00œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin 
Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy 

00œw. o godz. 18 .
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy 

00œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u 
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .
00W ka¿dy pi¹tek od godziny 17  istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy 

psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii. 
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy 
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. W kolejn¹ wrzeœniow¹ niedzielê pamiêtamy w naszych modlitwach o ofiarach II wojny 
œwiatowej, ¿o³nierzach i ludnoœci cywilnej. Jesteœmy d³u¿nikami tych, którzy przelali krew 
za wolnoœæ. Modlitewna pamiêæ niech bêdzie wyrazem naszej wdziêcznoœci.

2. Na dobre rozpocz¹³ siê rok szkolny i katechetyczny. Proszê, aby dla dzieci, m³odzie¿y, 
ale i rodziców, katechetów i wychowawców by³ to czas rozpoczêty w imiê Bo¿e. Zachêcam te¿ 
do odwa¿nego rozgl¹dania siê, aby poza nauk¹ i prac¹ znaleŸæ w³aœciwe miejsce dla swojego 
wzrostu duchowego, dla umacniania swojej komunii z Bogiem. Jest wiele propozycji: parafialna  
schola, Liturgiczna S³u¿ba O³tarza, Zespó³ m³odzie¿owy „Soli Deo”, Chór Parafialny, 
wolontariat do Œwietlicy Parafialnej, Wspólnota Odnowy w Duchu Œwiêtym, Ruch Rodzin 
Nazaretañskich, Ruch „Adoremus”, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ czy Ruch Focolari 
istniej¹cy na terenie naszej parafii… Zapraszam wszystkich chêtnych do wspólnej pracy!

                                 Wasz Proboszcz

*   *   *   *   *
   "Wszyscy - rodzice, nauczyciele, wychowawcy (...) - powinni zaanga¿owaæ siê 
we wspóln¹ pracê na rzecz edukacji m³odzie¿y. Powinni te¿ pamiêtaæ, ¿e to, czego 
nauczaj¹, musi byæ poparte œwiadectwem ich ¿ycia. M³odzi s¹ bowiem wra¿liwi 
na œwiadectwo dawane im przez doros³ych, którzy s¹ dla nich wzorem". 

     Jan Pawe³ II

*   *   *   *   *
www.lomza.orrk.pl - tam znajdziecie dane o wspólnotach dzia³aj¹cych w naszej diecezji 

zrzeszonych w Radzie Ruchów i Stowarzyszeñ Katolickich Diecezji £om¿yñskiej
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