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Jezus powiedział do uczniów: «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!»
Chrześcijanin nie może zakotwiczać się na stałe w tym świecie, gdyż dąży do ojczyzny,
która jest w Niebie. To życie jest jedynie preludium do życia prawdziwego. Dlatego też nasze
działania tutaj podejmowane powinny zawsze stawiać sobie za cel perspektywę wieczności.
Tylko wtedy będą miały prawdziwą – bo nieskończoną – wartość, gdyż stanowić będą
początek tego, co odnajdziemy oczyszczone i udoskonalone w świecie przyszłym. Można
powiedzieć, że to, co wydarza się w naszej doczesności, to owa „ drobna rzecz”, o której mówi
Jezus, a której mamy być wierni, by otrzymać rzeczy wielkie. Na tej ziemi zarządzamy rzeczami
przemijającymi, ale to po części dzięki ich znikomości uczymy się, że nasz czas jest ograniczony
i odpowiemy za jego dobre lub złe gospodarowania. Tak samo i pieniądze mogą stać się dla
nas środkiem do czynienia dobra, zabezpieczania bytu naszych najbliższych, pomocy bliźnim
w potrzebie. Jeśli jednak będą celem same w sobie, staną się naszym bożkiem, Mamoną
pisaną przez duże „M”. Wtedy staną na drodze naszej najważniejszej relacji – relacji z Bogiem.
A Jezus powiedział, że „nie można służyć Bogu i Mamonie!”
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Jak przedstawiają się w moim życiu sprawy tego świata i sprawy
ducha? Czy za bardzo nie przylgnąłem do ziemi? Czy za wszelką cenę nie staram się
wzbogacić w dobra tego świata?
Do wykonania: Codziennie będę stawiał sobie pytanie, czy jestem uczciwy wobec Boga i ludzi.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

23.09 (poniedziałek) Wspomnienie św. O. Pio, prezbitera
Ojciec Pio (Francesco Forgione) urodził się 25.05.1887 w Pietrelcinie w diecezji Benevento.
6.01.1903 wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. 10.08.1910 w katedrze
w Benevento został wyświęcony na kapłana; 28.07.1916 po raz pierwszy przybył do klasztoru w
San Giovanni Rotondo, pod górą Gargano, gdzie z małymi przerwami przebywał aŜ do śmierci,
to jest do 23.09.1968. Rankiem 20.09.1918 (był to piątek) w chórze starego kościółka w czasie
modlitwy przed UkrzyŜowanym otrzymał dar stygmatów, które pozostały otwarte i krwawiące
przez pół wieku. W ciągu swego Ŝycia, prócz kapłańskiej posługi, załoŜył "grupy modlitewne"
i nowoczesny szpital, który nazwał "Domem Ulgi w Cierpieniu". 2.05.1999 papieŜ Jan Paweł II

ogłosił go błogosławionym, a 16.06.2002 – świętym Kościoła.

24.09 (wtorek) Wspomnienie św. Gerarda, biskupa i męczennika
Urodził się w zamoŜnej rodzinie w Wenecji. W młodym wieku wstąpił do opactwa
benedyktynów na wyspie św. Jerzego w Wenecji. Studiował w Bolonii. W kilka lat później został
opatem. W drodze do Ziemi Świętej z powodu burzy musiał zatrzymać się w Dalmacji.
Zmieniając plan wyruszył na Węgry, gdzie namówiono go, aby pozostał i podjął dzieło
ewangelizacji. Zginął jako męczennik z rąk reakcji pogańskiej, próbującej przywrócić poprzedni
kształt państwa. Strącono go do Dunaju ze stromej góry Kelem, zwanej dzisiaj Górą św. Gerarda
(Gellerta). Na kult Świętego zezwolił Grzegorz VII (1083). Apostoł Węgier.

25.09 (środa) Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa.
Władysław urodził się w Gielniowie pod Opocznem około roku 1440. Kształcił się w Akademii
Krakowskiej. W zakonie bernardynów, do którego wstąpił, zasłynął jako wybitny kaznodzieja
i twórca pieśni religijnych w języku polskim. Odznaczał się wielką świętością Ŝycia i szczególnym
naboŜeństwem do Męki Pańskiej, o której głosił kazania. Był dwukrotnie prowincjałem. Ostatnie
lata spędził w Warszawie na stanowisku gwardiana. Zmarł w roku 1505.

26.09 (czwartek) Wspomnienie św. męczenników Kosmy i Damiana
Kosma i Damian byli braćmi bliźniakami, prawdopodobnie lekarzami. Ponieśli śmierć
męczeńską w Cyprze w Syrii ok. 300r. podczas prześladowań za czasów Dioklecjana. Ich grób
zasłynął cudami, a kult się rozszerzył na cały Kościół. Ich imiona znajdują się w "Kanonie
rzymskim". Są patronami aptekarzy i farmaceutów.

27.09 (piątek) Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera
Wincenty urodził się w Akwitanii w roku 1581. Po studiach przyjął święcenia kapłańskie. Aby się
przyczynić do formacji duchowieństwa i otoczyć opieką ubogich, załoŜył zgromadzenie księŜy
misjonarzy oraz sióstr miłosierdzia. Zmarł 27 września 1660 roku w ParyŜu.

28.09 (sobota) Wspomnienie św. Wacława, męczennika
Wacław I urodził się około roku 907. Otrzymał chrześcijańskie wychowanie. Około roku 925
objął panowanie w Czechach. Z wielkim trudem utwierdzał wiarę w kraju. W roku 929 (lub 935)
został zamordowany na polecenie swojego brata, Bolesława. Od razu uznano go za męczennika.
Jest głównym patronem Czech. Jest takŜe patronem królewskiej katedry na Wawelu.
WARTO WIEDZIEĆ
Parafialna Zabawa Dożynkowa - w sobotę, 28 września br. Zapraszamy do
wspólnego dziękczynienia za chleb i tegoroczne dary ziemi. Będziemy także
dziękować Bożej opatrzności za szczęśliwe wakacje i dary otrzymane od Bożej
opatrzności w 2019 roku. Wszystko rozpocznie się Mszą św., podczas której – wg
polskiej tradycji – Starostowie wniosą dziękczynny wieniec obfitości, bochen chleba
i inne owoce pracy rąk ludzkich. Po modlitwie zapraszamy do wzięcia udziału w II
części dożynek, które odbędą się w kawiarni. Wśród atrakcji m.in.: Zespół
ELEMENTY, krótki występ zespołu folklorycznego, konkurs strojów ludowych.
W bufecie „stół chłopski”. Uczestnicy przynoszą także ,,potrawy domowe z przepisów
babuni’’ – oczywiście z konkursem na najlepsze zakąski - wygrywają twórcy tych
specjałów, które najszybciej.
Katecheta – poszukujemy osób do prowadzenia katechezy w szkole sobotniej.
Bardzo przydatne i ważne będzie zaplecze teologiczne i przygotowanie
pedagogiczne szczegółowe informacje i kontakt w kancelarii lub u księdza.

Oficjalne pożegnanie ks. Macieja odbędzie się w niedzielę 5 października

