
Pochyleni nad Słowem     Am 1,8.4-7; 1 Tym 2,1-8; Lk 16,1-13 

Ks. Leszek Skaliński SDS   - Pochwała cwaniactwa? 

 
 
Pochwała ze strony Jezusa nieuczciwego zarządcy wydaje się być dziwna. Jak można 

pochwalić człowieka, który przywłaszcza sobie bezprawnie dobra innych i pozyskuje sobie 

przyjaciół kosztem właściciela? Jeśli przyjrzymy się uważniej, zorientujemy się, że nie 

została pochwalona sama postawa zarządcy, ale tylko jego przezorność. Zrozumiał on 

właściwie sytuację, przemyślał uważnie, jakie kroki są konieczne, i zadziałał szybko i 

zdecydowanie. Nie czynił sobie żadnych złudzeń i nie miał ani chwili wahania. Dopóki 

posiada jeszcze jakieś możliwości działania, stara się zapewnić sobie środki do życia i 

mieszkanie na ten czas, kiedy będzie już zwolniony. Zarządca, wybiera sposób wyjścia z 

tej trudnej sytuacji, poprzez drugiego człowieka. Dotąd prawie nie zauważał ich istnienia, 

myślał tylko o sobie i o swoich interesach. Teraz odkrywa wartość przyjaźni. Ocalenie 

siebie dokonuje się przez otwarcie na innych. I właśnie ta jego zapobiegliwość, otwartość 

na drugiego człowieka, zostaje pochwalona, a nie sposoby, których używa, aby zapewnić 

sobie przyszłość. 

 Gdyby tak się dobrze przyjrzeć swoim zachowaniom, to moglibyśmy zobaczyć, że i nasze 

rachunki wobec Boga nie zawsze są uczciwe. Delikatnie mówiąc, dużo w nich lenistwa, 

szukania różnego rodzaju przyjemności, nieuczciwości, niedbałości, partactwa i to 

wszystko dokonuje się w granicach zarządu dobrami, które powierzył nam Pan Bóg. Na 

podstawie tej sytuacji my, jako uczniowie Jezusa, powinni działać z taką samą 

przezornością, zręcznością i otwarciem na drugiego człowieka, jak tego dokonał bohater 

dzisiejszej Ewangelii. 

 Jezus w tej scenie ewangelicznej zwraca nam uwagę na jeszcze inny problemie, który 

nurtuje współczesnego człowieka. Chrystus z rozczarowaniem zauważa, że kiedy w 

naszym życiu chodzi o wzniosłe sprawy naszego zbawienia, to wówczas my „synowie 

światłości” nie podejmujemy radykalnych i zdecydowanych decyzji. Jesteśmy w tym 

względzie opieszali, gnuśni, zrezygnowani. Nie ma w nas odpowiedniej energii, fantazji. 

Mimo, że nasze rachunki finansowe mogą się zgadzać, głębia wiary w naszym życiu może 

się „walić”, a my tego i tak nie zauważamy. Uważamy, że wyrwanie się z naszego 

dusznego kręgu przyzwyczajeń jest niemożliwe. Mając „nóż na gardle” nie pobudza to nas 

do myślenia, podęcia odpowiednich kroków, nie odrywamy się od siebie i nie poszukujemy 

przyjaciół. 

 Jezus nigdy nie zgodzi się na gnuśny, uśpiony styl życia chrześcijanina, zwłaszcza tam, 

gdzie w grę wchodzi wartość najwyższa, zbawienie człowieka.  

Każdy z nas musi się zapytać, czy rzeczywiście, Pan Bóg zrobił niezły interes, powierzając 

nam swoje dobra? 

 W Ewangelii św. Mateusza Jezus mówi, że „Gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże” 

(Mt 11,12). Po lekcji, jakiej dzisiaj udzielił nam ewangeliczny oszust, próbujmy inaczej 

spojrzeć na swoje życie. Włączmy zdecydowanie, ze wszystkich sił w swoją codzienność 

inteligencję, spryt, zatroskanie o drugiego człowieka, a wszystko to z myślą o Królestwie 

Bożym, które jest każdemu z nas ofiarowane. 

Misericordia Domini 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

XXV Niedziela Zwykła – 18 września 2016 r. 

1. Zapisy kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii w 

bieżącym roku szkolnym dzisiaj po Mszy św. o 10.30 w kościele. To zaproszenie 

kieruję do młodzieży klas II i III gimnazjum. Spotkanie dla rodziców młodzieży 

bierzmowanej także dzisiaj po Mszy św. o 16.00. Pierwsza katecheza dla młodzieży 

klas II i III gimnazjum  najbliższą środę o godz. 19.00 w kościele. 

2. Chór ma swoje próby w poniedziałek o godz. 19.00 w salce na plebanii. Pani Halinka 

zaprasza do wspólnego śpiewu także mężczyzn. 

3. Zapraszam rodziców naszych ministrantów na spotkanie we wtorek o godz. 19.00 do 

salki na plebanię. 

4. W środę przypada w naszej parafii całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu. Jest ona 

wpisana w całoroczną adorację poszczególnych parafii naszej archidiecezji. Jest to 

dzień pracy, ale w miarę możliwości zapraszam do godzinnej adoracji. Dla pewnego 

porządku podzieliłem godziny adoracji na róże różańcowe i na ulice. 

5. W piątek zapraszam na 19.00 do salki wszystkich, którym na sercu leży sprawa 

duszpasterstwa młodzieży. Chodzi o osoby chcące śpiewać i grać w zespole 

muzycznym, chcące zadbać o liturgię Mszy św. dla młodzieży, spotykać się na 

wspólnej modlitwie. 

6. Spotkanie kandydatów na ministrantów w sobotę o godz. 9.00, ministrantów 

młodszych w sobotę o godz. 10:00 w salce ministranckiej. W sobotę na godz. 11:00 

do salki parafialnej zapraszam dziewczęta od czwartej klasy wzwyż, które chciałyby 

posługiwać w liturgii słowa w czasie Mszy św., zwłaszcza o 10.30. To będzie 

spotkanie informujące z racji meczu ministrantów: Chłapowo-Władysławowo o 11.30 

7. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 16.00 spotkanie wszystkich wyjeżdżających na 

Dolny Śląsk. Przynosimy całość opłaty. 

8. W kalendarzu liturgicznym tego tygodnia we wtorek wspomnienie św. męczenników 

z Korei, w środę św. Mateusza. W piątek św. Pio. Solenizantom i Jubilatom 

obchodzącym w tym tygodniu swoje święto składamy serdeczne życzenia wielu 

Bożych łask i wstawiennictwa świętych patronów. 

9. Chciałbym także bardzo serdecznie podziękować za wieloletnią pracę na naszej 

plebanii pani Wandzie, która troszczyła się o dom plebanijny.  

http://www.katolik.pl/biblia.php?fragm=Am%201,8.4-7;%201%20Tym%202,1-8;%20Lk%2016,1-13


10. Chciałbym serdecznie podziękować za wieloletnią posługę pani Marysi i pani Uli, 

które dbały o czystość ołtarza i bielizny kielichowej. Dziękuję także za przejęcie 

sztafety przez panią Lucynę i Justynę. Pani Dorota idzie na urlop macierzyński. Z tej 

racji bardzo proszę osobę chętną do czasowej opieki nad wystrojem kościoła.  

11. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego” i biuletyn 

parafialny. 

12. Do piątkowego posprzątania kościoła prosimy mieszkańców domów przy ul. 

Władysławowskiej 2-8, Latającego Holendra i Pirackiej. 

Zapomniany święty – św. Stanisław Kostka – 18 września 

W swojej książce zatytułowanej Święty Stanisław Kostka ks. Janusz 

Cegłowski tak pięknie pisze o naszym Patronie: „Nie dał się zwieść 

mirażowi kariery, bogatego i wygodnego życia, przyszłości 

zabezpieczonej majątkiem rodziców. Miał odwagę przeciwstawić się 

panującym modom na życie. Nie chciał tylko wypełniać żołądka, 

imponować strojami, uczynić z życia jednej wielkiej rozrywki. 

Niesamowicie szybko zrozumiał te wszystkie złudzenia, za którymi 

często biegniemy, przeskoczył je, odkrył głębię, którą każdy z nas 

posiada, a która często przez całe życie jest w stanie uśpienia. Miał 

swoją klasę, styl. Był silną osobowością. Umiał przeciwstawić się 

naciskom grupy, być sobą, być wolnym. Jest to szalenie trudne, zwłaszcza w 

młodzieńczym wieku. Żył z pasją. To siła zakochania. To nie był młodzieniaszek, który nie 

wie, po co żyje, jest znudzony i apatyczny, żądający od innych, a nie dający nic z siebie. 

Swą porywającą miłość młodzieńczą skierował do Boga. Nie miał czasu na eksperymenty 

w poszukiwaniu szczęścia. On wiedział, że ten świat nie zaspokoi jego tęsknot, że prędzej 

czy później poczułby się oszukany lub zawiedziony. Uwierzył w miłość Boga do niego i 

całym sobą Bogu odpowiedział. Miał pewnie świadomość, że charakter - to nie tylko 

sprawa dziedziczenia cech po przodkach, nie tylko wpływ środowiska, ale to również praca 

nad jego kształtowaniem. Stawać się dojrzałym człowiekiem - to podjąć trud rozwoju. Nie 

był mięczakiem, który mówi: taki już jestem, a zło usprawiedliwia słabością, obwinia 

innych, oskarża warunki, historię... Był czujnym ogrodnikiem wyrywającym chwasty 

słabości i grzechu, aby wyrosły piękne kwiaty i owoce. Młodość dla niego to była 

świadomość możliwości cudownego wzrostu, to rozpoznanie rzeźby, która ma się wyłonić 

ze wspaniałej bryły marmuru, to decyzja na to, komu zaufam i kto będzie moim Mistrzem. 

A jeśli zajdzie potrzeba, to post i modlitwa. 

 „Stanisław miał trudną młodość, mimo że był z bardzo bogatego rodu, arystokratycznego, 

prawie królewskiego, miał trudną młodość. Młodzi dzisiaj mają w Polsce trudną młodość, 

czasem wydaje mi się, że nie potrafią sprostać wyzwaniom, czasem szukają wyjścia poza 

Ojczyzną. Dla wszystkich: i tych, co odchodzą z Ojczyzny, i tych, co zostają, niech św. 

Stanisław Kostka będzie patronem - patronem trudnych dróg życia polskiego, życia 

chrześcijańskiego. Szukajmy u niego stale wspomożenia dla całej młodzieży polskiej, dla 

całej młodej Polski” – Jan Paweł II 

INTENCJE MSZALNE 19 IX –  25 IX 2016 

PONIEDZIAŁEK 

19.09 

17.00 

 

+ rodzice: Wiktoria i Tomasz, Adela, Józef, rodzeństwo  

z obojga stron 

18.00 + Brunon Borski 

WTOREK 

20.09 

17.00  + babcia Stanisława Radtke – rocz. urodzin oraz dziadek  

   Stanisław 

18.00 - O zdrowie i błog. w rodzinie Marii i Tadeusza 

SRODA 

21.09 

17.00 - O zdrowie i błog. w rodzinie Ciskowskich 

18.00 + Józef i rodzice Plińscy 

CZWARTEK 

22.09 

17.00 + Agnieszka – rocz. śm. i Jan Mach 

18.00 + Ewa Ciskowska oraz syn i mąż 

PIATEK 

23.09 

17.00 + Eugenia Styn – 1 rocz. śm. 

18.00 -  Dziękczynna w 40 – lecie Jana i Janiny 

SOBOTA 

24.09 

17.00 - Dziękczynna w rocz. ślubu 

18.00 - O zdrowie i błog. w rodzinie  

NIEDZIELA 

25.09 

8.00 + Barbara Pieniążek – rocz. śm. 

10.30 - O zdrowie i błog. w rodzinie Katarzyny i Jarosława  

   w 20 r. ślubu 

16.00 + Ksawery, Klara i Brunon Hincke 

Wieczysta adoracja Archidiecezji Gdańskiej  

Chłapowo 21 września 2016 roku 

7.35 – 8.10 -  I Róża 

8.10 – 08.35 – klasa III a i ks. Sławek 

08.35  - 09.10 – II Róża 

09.10 – 09.35 – klasa III b i ks. Sławek 

09.35  - 10.10 – III Róża 

10.10 – 10.45 – IV Róża 

10.45 – 11.20 – V Róża 

11.20 – 11.55 – VI Róża 

11.55 – Anioł Pański – Ks. Sławek 

12.00 – 13.00 - Władysławowska, Gospodarska, Strażacka, Kliprów, Albatrosów 

13.00 – 14.00 – Sobótki, Zagrodowa, Górnicza, Rodzinna, Żeromskiego 

14.00 – 15.00 – Koralowa, Jeżynowa, Wąska, Wichrowa, Chłopska, Aronowa 

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – ks. Sławek 

15.10 - 16.05 - Kopalniana Solna, Jaśminowa, Boczna, Jarowa i Jodłowa,  

                              Latającego Holendra, Piracka 

16.05 – 16.55 – Maszoperii, Ludzi Morza, Zielona, Domowa, Gościnna, Poprzeczna, 

                           

 


