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Misją i zadaniem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie świadectwa wiary Rzymsko-
Katolickiej i Polskiego Dziedzictwa.  

Naszym posłannictwem jest służenie Bogu i sobie nawzajem poprzez obchodzenie i dzielenie się 
naszymi polskimi tradycjami, w otwarciu się na wszystkich ludzi. 

The mission of the Parish of Our Lady of Czestochowa is to bear witness to our Roman Catholic 
faith and our Polish heritage. We strive to continue to serve God and each other,  

celebrating and sharing our Polish traditions, welcoming and reaching out to all people. 
 

       Parish is served by:         Parafię obsługują: 

     Conventual Franciscan        Bracia Mniejsi Konwentualni  

  Friars                           - Ojcowie Franciszkanie  

 

Lord make me an instrument of your peace!  

Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju! 
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www.ourladyofczestochowa.com 
E-Mail: parish@ourladyofczestochowa.com 

Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 

MASS SCHEDULE / PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

Mon. - Thurs.  7:00 AM  (English) 

  8:00 AM  (Polish) 

Friday    6:00 PM - 7:00 PM - Adoration - Koronka 

  - Divine Mercy Chaplet / Confession  

  7.00 PM - (Polish) 

  (First Friday - Mass for Homeland)  

Saturday 8:00 AM  (Polish) 

  4:00 PM  (English) 

  7:00 PM  (Polish) 

Sunday   8:00 AM  (Polish) 

  9:30 AM  (English) 

  11:00 AM (Polish) 

Holydays   as announced 
 

CONFESSIONS / SPOWIEDŹ 

Every day 30 min. before Masses. 
 

BAPTISM / CHRZEST 

By arrangement with the priest.  

Instruction for parents and godparents is required. 
 

MARRIAGE / SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Please, make arrangement with the Rectory at least six 

months in advance. Instruction is required. 
 

SACRAMENT OF THE SICK / SAKRAMENT CHORYCH 

Parishioners who are seriously ill should call the Rectory to 

arrange for a priest to visit and administer the Sacraments. 

PARISH OFFICE / BIURO PARAFIALNE 

 Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 
    

                 Monday - Thursday          Saturday 

10.00 AM - 4:00 PM        10:00 AM - 12:00 PM 

                         Friday: 8:00 AM - 1:00 PM 
Evenings and weekends - by appointment only. 

 

  PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 

   OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM CONV.) 
Fr. Wiesław Ciemięga OFM Conv. - Administrator 

Fr. Janusz Chmielecki OFM Conv. - In Residence 
 

OFFICE STAFF / PRACOWNICY PARAFII 

Secretary & Religious Coordinator - Mrs. Iwona Gajczak 

Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 
 

PARISH COUNCIL / RADA PARAFIALNA 

Mr. Richard Rolak     Mrs. Lucy Willis 

Mr. Andrzej Prończuk     Ms. Maryann Sadowski 

Ms. Celina Warot   
 

FINANCE COUNCIL / RADA FINANSOWA 

Ms. Connie Bielawski    Mr. Andrew Lau 

Mr. Leon Bester    Mr. Mariusz Wierzbicki 
 

MUSIC MINISTRY / SŁUŻBA MUZYCZNA 

Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik  
 

SACRISTAN/ZAKRYSTIA – FLOWERS/KWIATY  

            Mrs. Beata Kozak & Mrs. Renata Marshall 

 John Paul II Hall — Sala bł. Jana Pawła II 

Kontakt do spraw wynajmu sali: Tel: 617-268-4355 

Contact for renting the hall: Tel: 617-268-4355 

 Ministranci / Altar Servers ~ Eugeniusz Bramowski  

Spotkania w niedziele, sala J.P II,10.00 AM. (781-871-2991) 

 Polish Cultural Foundation, Inc. ~ Mr. Andrzej Pronczuk  

Tel. 617-859-9910 

 Polish Saturday School ~ Mr. Jan Kozak - Tel. 617-464-2485 

Parish Choir & Children’s Choir ~ Mrs. Marta Saletnik 

Tel. 617-265-8132 

 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - SWAP 

Mr. Wincenty Wiktorowski ~ Tel. 617-288-1649 

 Grupa AA ~ Sala pod kościołem. 

       Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 7:00 PM  

 Krakowiak - Wednesdays at 7:30 PM - John Paul II hall 

www.krakowiak.org,: Eric Pierce: Tel. 508-320-2344 

 Rosary Society ~ Mrs. Genowefa Lisek: Tel. 617-436-5779 

 Sisters of Our Lady of Mercy:  Tel. 617-288-1202 

 Polish Theater ~ Mrs. Małgorzata Tutko: Tel. 617-325-2208 

 Polish Scouts - The meetings will be conducted in Polish for   

young boys and girls. Contact information: Mateusz Wozny,  

Tel. 347-749-5867, email: wozny@college.harvard.edu 

 Polish American Citizen Club - Mr. Zdzisław Marecki 

       Club: 617-436-2786; Cell: 781-267-0912 

Established  A.D. 1893 
655 Dorchester Ave., Boston, MA 02127 

ACTIVITIES & ORGANIZATIONS 
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   25th Sunday in Ordinary Time 

 It is amazing how the smallest home 

improvement can make someone feel so 

much better. A room gets cleaned, a new 

shelf is installed, an old door gets fixed, or  

a room gets painted and suddenly everything 

looks different and feels better. Those small 

changes can make a big difference in our 

attitude and the way we look at things.  

A simple home improvement can make  

a huge impact and change our whole per-

spective. 

 If a physical change can be so dra-

matic, a better relationship or a more positive 

attitude or improved communication can be 

even more dramatic. There are always bumps 

and bruises in a family. We live together and 

in such close contact there are sure to be mo-

ments of disagreement, irritation and con-

flict. But when we add forgiveness, tolerance 

and love, everything changes. We feel better, 

relieved and relaxed and our whole perspec-

tive changes. A little improvement goes  

a long way in changing our perspective about 

ourselves and about those we love. 

 So what holds you back? How dif-

ficult can it be to say “I’m sorry” or “Let’s 

make things better?” Does it really matter 

whose fault it is, or how you got off track?  

A fresh start - a little in-house improvement - 

is free for the asking, free for the accepting, 

and priceless for the results. Upgrade your 

house today. Everyone will benefit. 

Saturday, September 21, 2013 - św. Mateusza, apostoła 
8:00 AM + Teresa i Tadeusz Dachtera, int. Córka i wnuczka  

     z rodziną 

4:00 PM + Frank & Teofila Palasek and deceased members  

     of their family, int. Hedy & Joseph Siedlecki 

7:00 PM -  O zdrowie i Boże błog. dla Olivera z okazji 2 urodzin,  

      int. Rodzice   

Sunday, September 22, 2013  
8:00 AM + Wacław Chojnowski, int. Syn Adam z rodziną 

9:30 AM + John Dzierzeski (anniv.), int. Jaskolski Family 

11:00 AM  -  Za Parafian - In the intention of Parishioners 

Monday, September 23, 2013 - św. o. Pio, kapłana  
7:00 AM + Lillian Cavanaugh, int. Macierowski Family 

8:00 AM + Edward Pijanowski, int. Jadwiga Wiktorowski 

Tuesday, September 24, 2013  
7:00 AM + Wojciech, Karolina, Emilia, Józef Marek 

  + Wiera, Bronisław Gierłowski, Grzegorz Brzozowski  

8:00 AM + Bolesław Gołębiowski, int. Synowie 

+ Janina Stock i Elżbieta Gierymska, int. Maria Gugała 

+ Antoni Matel (20 rocz.), int. Rodzina 

Wednesday, September 25, 2013  
7:00 AM + Zofia, Jan Płeszka, Bronisława Kądziołka,   

8:00 AM + Robert Pokorski, int. Jadwiga Wiktorowski 

Thursday, September 26, 2013  
7:00 AM + Zofia, Jakub, Józef i Kazimiera Pawłusiak 

+ Fr. Julian Rzeźnik, Fr. Stanisław Marek,  

    Fr. Franciszek Bednarz 

 + Czesława, Józef Urbaniak, Bogdan, Eugeniusz Sott 

8:00 AM + Frances & Chester Kuzia, int. Son Donald 

+ Helena i Jan Słotarski, Tadeusz Opoka,  
Friday, September 27, 2013 - św. Wincentego a Paulo, kapłana 
7:00 AM + Stanisław Sowa, Irena Marek, Władysław Gesing 

6:00 PM            -  Koronka, spowiedź i adoracja Najśw. Sakramentu 

7:00 PM + Regina Kołakowska, int. Ryszard Modzelewski  

     z rodziną 

Saturday, September 28, 2013 - św. Wacława  
8:00 AM -  O zdrowie i Boże błog. dla Richard'a Rolak z okazji  

     urodzin, int. Przyjaciele 

4:00 PM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners   

7:00 PM + Jan Kozakiewicz, int. Teresa z rodziną 

Sunday, September 29, 2013  

8:00 AM + Małgorzata Świąder (13 rocz.), int. Syn z rodziną 

9:30 AM + Bogdan Ślusarz, int. Family 

11:00 AM + Jakub Niemczyk (3 rocz.), int. Mama i siostra z rodziną 

 

 

Scripture for the week of September 22, 2013 

22 SUN Am 8:4-7/1 Tm 2:1-8/ 

            Lk 16:1-13 or 16:10-13 

23 Mon Ezr 1:1-6/ Lk 8:16-18 

24 Tue Ezr 6:7-8, 12b, 14-20/ 

                     Lk 8:19-21 

25 Wed Ezr 9:5-9/ Lk 9:1-6 

26 Thu Hg 1:1-8/ Lk 9:7-9 

27 Fri Hg 2:1-9/ Lk 9:18-22 

28 Sat Zec 2:5-9, 14-15a/ 

                     Lk 9:43b-45 

29 SUN Am 6:1a, 4-7/1 Tm 6:11-16/

  Lk 16:19-31 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for  

     THE PILOT SUBSCRIPTION.     

♦ Parish Harvest Festival Donation by: 
 

   Anonymous - $100; Parishioner - $10;  

   Anonymous - $100; Parishioner - $20;  

   Zofia & Zdzisław Fiedorczyk - $150; 

   Anonymous - $100; Helen & Henry Wiencek - $100 

   Marian & Karolina Ubowscy - $100; 

   Helen Daniszewska - $50; 

   Polish Army Veterans Post # 37 - $200; 

♦ Polish-American Citizens Club Raffle Prize  

    Sponsor - $100;  

♦ In memory of Charles F. Rolak by Richard Rolak -    

   $100; 

The Holy Father's Prayer Intentions - September  
Value of Silence. That people today, often overwhel-

med by noise, may rediscover the value of silence and 

listen to the voice of God and their brothers and  

sisters. 

Persecuted Christians. That Christians suffering per-

secution in many parts of the world may by their wit-

ness be prophets of Christ's love. 

DEVOTIONS  

♦ Every Tuesday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to St. Anthony of Padua.   

♦ Third Sunday of the month - Children’s Mass at 11 AM 

♦ Every Thursday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to Our Lady of Czestochowa. 

♦ Every Friday - 6:00 PM - Exposition and adoration   

   of the Blessed Sacrament - Chaplet of Divine Mercy.    

   Possibility for the Sacrament of Reconciliation.  

   At 7:00 PM - Mass (in Polish). 

XXV SUNDAY IN ORDINARY TIME  

   TRANSITUS OF 

ST. FRANCIS 

We ask you to come to  

a special devotion to com-

memorate the death of St. 

Francis of Assisi on Octo-

ber 3rd, 2013 at 7:00 PM. 

Our Lady of Czestochowa 

Holyday  

and Harvest Festival  
  On September 15th we celebrated 

Our Lady of Czestochowa Holy-

day and our Parish ‘Dozynki’ - 

Harvest Festival.  

   It was a time of prayer, fun and 

gatherings.  

      We thank God for the beautiful weather and you, 

Brothers and Sisters, for your participation. We had  

a large crowd of people in the church over the week-

end. I wish everyone God’s blessings and the protec-

tion of our Patroness, Our Lady of Czestochowa. 

      I would like to thank everyone who helped to ma-

ke that special  day  successful. Thank you for your 

time, help and donations. The detailed financial re-

port and thank you words will be in the next bulletin. 

   God bless you.              

                                                               Fr. Wieslaw 

Polish Day in Stockbridge 
There will be a Polish Day at the National Shrine of 

the Divine Mercy, in Stockbridge, MA on September 

22, 2013. Our children’s choir will take part in  

the celebrations. Everyone is invited to take part in it. 

         Ziggy’s Tours organizes the bus to Stockbridge.  

More info and reservations at the parish office or  

Ziggy’s Tours - 617-288-7777. 

The Congregation  

of The Sisters  

of Our Lady of Mercy  
invites you for the 150th Anniver-

sary of Foundation of our Reli-

gious Family and the 25th Anni-

versary of our House in Boston. 

Sunday, the 22nd of September 

2013 St. Ann Parish at 3:00 PM., 

243 Neponset Ave, Dorchester, 

MA 02122.  

 Reception to follow at the School Gym next 

to the Parish.  

Baptism 
  Victoria & Gabriel Niejadlik 

9/22/13 

We wish the children and their 

parents God’s blessings. 

    Deceased - Zmarli: 
                 +  Albin Gromczyński 

     + Irena Mazur 

     + Janina Stock 

     + Antosia Biegański 
 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.  

A światłość wiekuista niechaj im świeci. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=mb+czestochowska&source=images&cd=&cad=rja&docid=lXipt7EXxAlI0M&tbnid=Iv6R6f-74G-twM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fkonicki.com%2Fblog2%2Feverything-polish%2Ficon-of-the-bvm-of-czestochowa-czestochowska-ikona-matki-
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QfcggMpTXBD2NM&tbnid=GX9nIsMbRn36OM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbutterfield-reignbeau.blogspot.com%2F2013_06_01_archive.html&ei=_Xs4UuiaJdan4APfmYCADA&bvm=bv.52164340,d.dm
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TF5fRjV3nPe7mM&tbnid=wlWhdK8MVRWYOM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.immaculata.ch%2Fimages.htm&ei=SuE5UojYDq7C4AOMqIGAAQ&bvm=bv.52288139,d.dmg&psig=AFQjCNHwg1IP5UNdnW
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na   

               PRENUMERATĘ PILOTA. 

● Kolekta I - $1,997.00          

● Kolekta II - $1,175.00 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - Wrzesień 

Intencja ogólna: Aby ludzie naszych czasów, często 

pogrążeni w zgiełku, odkryli na nowo wartość ciszy  

i potrafili słuchać głosu Boga i braci.  

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, którzy cierpią 

prześladowania w licznych regionach świata, mogli 

być dzięki swojemu świadectwu prorokami miłości 

Chrystusa. 

  INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Abyśmy, odkrywając nasze zdolności do kontempla-

cji, potrafili stale dostrzegać obecność Boga na dro-

dze naszego życia. 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

      Módlmy się za chorych, cierpiących i przebywających  
   w szpitalach: 
Wayne & Shirley Gouliaski,  Bolesława Lingo, Evelyn Rolak,  
Evelyn Baszkiewicz, Bronisław Bućko, Aniela Socha, Amalia 

Kania, Regina & Edward Suski, Blanche Bielawski,        
                        Janina Adranowicz 

 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

 Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 

Siostry Matki Bożej Miłosierdzia  
zapraszają Parafian Matki Bożej Czę-

stochowskiej na uroczyste świętowa-

nie Jubileuszu 150 rocznicy założenia 

Zgromadzenia i 25 lat istnienia wspól-

noty w Bostonie, które będzie miało 

miejsce w niedzielę, 22 września 2013 

r. w parafii św. Anny, 243 Neponset 

Ave, Dorchester, MA 02122. o godz. 

3:00 PM. Po uroczystościach przewidziany jest po-

częstunek w szkole obok kościoła. 

Odpust i Dożynki Parafialne! 
    W dniu 15 Września ob-

chodziliśmy Uroczystość Od-

pustową tytułu kościoła i pa-

rafii Matki Bożej Często-

chowskiej i Polonijny Festyn 

Dożynkowy. Był to czas 

wspólnej modlitwy, dożynko-

wej radości, zabawy i biesia-

dy, muzyki, loterii i innych 

atrakcji dla dzieci i dorosłych.     

         Mam nadzieję, że wszy-

scy, którzy uczestniczyli w tej naszej Uroczystości, 

Parafianie i Goście, mogli doświadczyć przeżyć du-

chowych i mile spędzić czas w gronie rodziny i przy-

jaciół. Dziękuję Panu Bogu za piękną pogodę, za 

liczną obecność w kościele na Mszach Świętych  

i życzę błogosławieństwa Bożego i opieki naszej Pa-

tronki parafii, Matki Boskiej Częstochowskiej.    

 Wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób 

pomagali w przygotowaniach, duchowo i materialnie, 

składając donację na nasz kościół, serdecznie dzięku-

ję i mówię: Bóg zapłać! Z serca więc dziękuję za 

każdą pomoc i pracę wykonaną na rzecz Odpustu  

i Dożynek. Szczegółowe podziękowanie i rozliczenie 

finansowe pojawi się w następnym biuletynie. 

         o. Wiesław 

Spotkania Ministrantów!  
Zapraszamy ministrantów oraz kan-

dydatów na ministrantów na spotka-

nia do sali Jana Pawła II w każdą dru-

gą niedzielę miesiąca o 10:00 AM. 

Spotkania prowadzi p. Eugeniusz 

Bramowski. Zachęcamy do zgłasza-

nia się nowych kandydatów chętnych 

do służenia Panu Bogu przy ołtarzu.  

Dzień Polski w Stockbridge 
Dnia 22 września w Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia celebrowa-

ny jest Dzień Polski. W tych uro-

czystościach weźmie udział nasz 

Chórek Dziecięcy. Ziggy’s Tours organizuje wyjazd 

12-osobowym busem lub autokarem w zależności od liczby 

chętnych. Więcej informacji i rezerwacja miejsc - Biuro 

Parafialne lub Ziggy’s Tours.  Tel. 617-288-7777. 

Apel Katolicki 2013 
Apel Katolicki 2013 nadal trwa. Celem naszej parafii  

w tym roku jest zebranie $17,262. Do tej pory zebra-

liśmy $14,545. Prosimy o zapoznanie się z ulotkami 

wyłożonymi z tyłu kościoła i przyniesienie wypełnio-

nych do biura parafialnego albo wysłanie ich pocztą.  

Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary. 

TRANSITUS    

ŚW. FRANCISZKA 
Serdecznie zapraszamy na 

specjalne nabożeństwo  

Transitus czyli Pamiątkę 

śmierci św. Franciszka  

z Asyżu w dniu 3 Paź-

dziernika  o godz. 7:00 PM.  

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=dozynki&source=images&cd=&cad=rja&docid=zNM5n4U2Skw7NM&tbnid=LD9S8s2dEyWhdM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fswidnica24.pl%2Fgosc-z-watykanu-na-diecezjalnych-dozynkach%2F&ei=9NvvUez-MsugyQG9_IHICg&bvm=bv.49641647,d.aWc&psig=AF
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=ministranci&source=images&cd=&cad=rja&docid=qLCxq0qOZfA3ZM&tbnid=p8Nv4RALWDeBHM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.wolkaniedzwiedzka.pl%2F%3Fministranci%2C105&ei=ikQnUphpt6zgA77ugeAN&bvm=bv.51495398,d.cWc&psig=AFQjC
http://nk.pl/grupy/34144/galeria/20
http://www.google.com/imgres?start=261&um=1&sa=N&biw=1280&bih=868&hl=en&tbm=isch&tbnid=GX9nIsMbRn36OM:&imgrefurl=http://www.jura-pilica.com/%3Fgroby-klasztorne,216&docid=QfcggMpTXBD2NM&imgurl=http://www.jura-pilica.com/files/sw.franciszek.jpg&w=500&h=375&ei=u
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 „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” (Łk 16, 10). 
 Istnieje zatem niebezpieczeństwo, że w życiu można  
iść pod prąd Bożych przykazań, czy też wskazań Ewangelii. Są 
tacy, którzy mówią: prawo jest po to, aby je łamać. Bójcie się 
takich ludzi. Prawo jest bowiem po to, aby je przestrzegać. 
 Pan Jezus: „Żaden sługa nie może dwom panom słu-
żyć. Gdyż albo jednego będzie nienawi-
dził, a drugiego miłował; albo z tamtym 
będzie trzymał, a tym wzgardzi”  
(Łk 16, 13).  
 Dlaczego naszym światem 
rządzi kłamstwo a nie prawda, fałsz a 
nie uczciwość? Dlaczego nie chcemy 
być sprawiedliwi w słowie i w czynie, w 
nauce i w pracy, w polityce i w biznesie? 
Otóż pieniądz stał się głównym bożkiem 
naszego świata. To właśnie my stworzy-
liśmy sobie nowego złotego cielca.  
 Wielu z nas nie potrafi już żyć bez pieniądza. Zrobimy 
dla niego wszystko, byleby go zdobyć i mieć złudne poczucie 
władzy oraz bezpieczeństwa. Jednak pośród nas są ludzie godni 
zaufania, bo są uczciwi i sprawiedliwi. Można im powierzyć od-
powiedzialne miejsce pracy, stanowisko czy urząd, mimo iż na 
każdym kroku słyszymy pogląd, że w dziś nie da się być uczci-
wym. I nie są puste słowa, gdyż na każdym kroku spotykamy się 
z przekrętami, oszustwami i korupcjami. Nawet uczciwe osoby, 
mogą  kiedyś dojść do wniosku, że skoro nikt nie docenia ich 
prawości i rzetelności, to zaczyna postępować tak jak większość 
złych ludzi. Powinniśmy sobie zdać sprawę z potęgi zła, jakim 
jest kłamstwo i oszustwo, gdyż wkradając się do każdej dziedzi-
ny naszego życia, niszczy najbardziej sferę gospodarczą społe-
czeństwa i sferę duchową człowieka. 
          Problemy z uczciwością  w zarządzaniu  finansami  gospo-
darstw, zakładów, przedsiębiorstw i firm nie dotyczą wyłącznie 
naszych czasów. One istniały od dawna, co potwierdza dzisiej-
sza przypowieść Jezusa. Rządca, o którym mówi Jezus, został 
przyłapany i oskarżony o przywłaszczenie sobie części majątku. 
 Właściciel, wyrzucając go z pracy, daje mu czas na 
uporządkowanie zaległych spraw. Rządca znalazł się w bardzo 
trudnej sytuacji finansowej, ale nie chciał podejmować pracy 
fizycznej, ani tym bardziej żebrać z dwóch powodów: ze względu 
na wysoką pozycję społeczną, oraz ze względu wstyd i  opinię 
publiczną. Świadom konsekwencji, które sam sobie zgoto-
wał, postanowił ratować swą skórę przez zyskanie przychylno-
ści  dłużników, którzy zalegali z płatnościami  wobec jego właści-
ciela. Zdecydował się więc na kolejny przekręt. Cóż więc uczy-
nił? Sfałszował  dokumentację dokonując zmiany zapisu, uma-
rzając tym samym część długów zaciągniętych wobec właścicie-
la. Dzięki temu dłużnicy w ekspresowym tempie spłacili zacią-
gnięte od dłuższego czasu zobowiązania.  Właściciel zaskoczo-
ny nagłym przypływem gotówki i dóbr materialnych, docenił nie-
uczciwego zarządcę za kreatywność i  sprytne podejście do ocią-
gających się dłużników, wyciągając od nich długo oczekiwane 

spłaty. Takie posunięcie zarządcy wsławiło jego właściciela  
w oczach dłużników, jako człowieka hojnego i szczodrego, bo jak 
mówi Jezus: „Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie 
postąpił”.  Musimy sobie zdać sprawę z tego, że pochwała nie 
dotyczyła oszustwa lub korupcji, lecz inteligencji, przebiegłości  
i sprytu. Podejmując tak wielkie ryzyko, rządca zyskał nieoczeki-
wanie tak wiele – zabezpieczył sobie przyszłość. 
         Jakie wnioski możemy wyciągnąć dla siebie z dzisiejszej 

przypowieści? Otóż: Musimy pamiętać, że 
zarządzając dużym bogactwem, w każdej 
chwili możemy ulec pokusie chciwości, 
gdyż każdy z nas jest poddawany próbie. 
Musimy bronić się przed kultem pieniądza, 
gdyż on potrafi zawładnąć nami bez żad-
nych granic doprowadzając nas do zguby 
materialnej i duchowej. Pamiętajmy, że 
właścicielem z przypowieści jest Bóg, który 
oczekuje od nas: wierności, poświęcenia, 
ofiarności i oddania be końca. Otrzymali-
śmy od Niego wielkie dary, dobra ducho-

we, którymi mamy odpowiedzialnie zarządzać. Są to przykazania 
sakramenty, Biblia, świadectwo wiary czynem i słowem. Jak dziś 
zarządzamy tymi dobrami duchowymi? Co z nimi uczyniliśmy? 
 Czy są dla nas ważne? Czy dzięki nim umacniamy  
i pogłębiamy wiarę? Dlaczego tak rzadko przystępujemy do spo-
wiedzi i Komunii św. Dlaczego wybieramy tylko te przykazania, 
które nam pasują, a te niewygodne i trudne odrzucamy?  
 Teraz widzimy jak wielkie mamy zaległości w zarządza-
niu dobrami Bożymi. Pamiętajmy o tym, że stale będziemy pod-
dawani próbom, aby sprawdzić - czy potrafimy radzić sobie  
w trudnych sytuacjach, które będą wymagać od nas wielu wyrze-
czeń i poświęceń, oraz odwagi szczególnie wtedy, gdy trzeba 
będzie zaświadczyć o wierze Jezusa lub bronić jej przed wroga-
mi chrześcijaństwa. Pamiętajmy także, iż najważniejszą postawą 
chrześcijanina powinna być uczciwość na każdym kroku wg za-
sady Jezusa: „Nie możemy służyć Bogu i mamonie”. Jeżeli zale-
ży nam na naprawie tego świata to musimy podjąć wreszcie de-
cyzję, albo służę Bogu, albo mamonie? Wybór należy tylko do 
nas. „Żaden sługa nie może dwom panom służyć” (Łk 16, 13) – 
mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Nie można iść za Pa-
nem Jezusem i jednocześnie go odrzucać. Zamiast starać się 
zrozumieć, wolimy uważać i myśleć inaczej.  
 Znamy powiedzenie: Panu Bogu świeczkę, diabłu oga-
rek. Dokładnie tak jest wówczas, gdy odrzucamy prawo Pana 
Boga a tworzymy sobie nasz punkt widzenia. „Kto w drobnej 
rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny” – przypomina 
Pan Jezus. To jest bardzo ważne. Dla katolika nie ma alternaty-
wy. Albo nie chcesz mieć nic wspólnego z Jezusem i Kościołem 
katolickim. Ale pamiętaj: Twoja wiara rodzi się ze słuchania (por. 
Rz 10, 17). Czy pogłębiasz ją i rozwijasz dwutorowo: poprzez 
sakramenty i modlitwę na Mszy świętej oraz poprzez naukę, bo 
„Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wier-
ny” (Łk 16, 10). Bądźmy zatem wierni. Bo jeśli w drobnych rze-
czach nie okażemy się wierni, prawdziwe dobro – dobro wieczne 
– któż nam powierzy?  

Droga do wiecznych przybytków... 


