
 «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?

 Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!»

 Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie 
nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym 
wzgardzi.

Jezus powiedział do uczniów:
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 Sprawy doczesne, zwłaszcza sprawy pieniądza - to rzeczy małe. 
Lecz przy ich załatwianiu obowiązuje również uczciwość. Trudno bowiem 
przypuścić, by okazał się uczciwym i wiernym w rzeczach wielkich ten, kto 
nie nauczył się owej uczciwości w rzeczach błahych. Nie otrzymają więc 
w nagrodę dóbr prawdziwych (wiecznych) ci, którzy nie potrafili używać 
w sposób sprawiedliwy niegodziwego pieniądza. Życie doczesne, 
posługiwanie się dobrami tego świata, jest albo zarabianiem na życie 
wieczne, czyli na dobro o wartości najwyższej, albo też narażaniem się na 
karę wieczną.
 Bóg pragnie mieć nas tylko dla siebie. Nie chce dzielić się, ani 
najmniejszej cząstki oddać komuś lub czemuś innemu. Próbuje 
przekonać, że doczesne dobra, choć bardzo potrzebne, jednak mają 
pozostać dla nas obce, bo nie stanowią trwałej wartości.

Ks. GM

 Dzisiejsza Ewangelia podpowiada, gdzie są prawdziwe i wieczne 
wartości. Chcemy żyć długo, nie pozostawać zapomnianymi: chcemy być 
świętej pamięci. To może dokonać się tylko w jednym przypadku - kiedy 
doświadczymy całkowitej wolności. Świadomy wybór Boga i Jego drogi 
nam to gwarantuje. I na koniec warto zapamiętać: „zazdrość” Boża jest 
wyrazem miłości. 
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7. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość 
Niedzielny” i „Galilea”, w zakrystii „Różaniec” oraz „Słowo wśród nas” na 
miesiąc październik. Na stelażu pozostałe tytuły prasy katolickiej.

4. Zapisy dzieci do Pierwszej Komunii Św. w niedziele: 18 oraz 
25 września po Mszy Św. o godz. 11.30 u księdza Grzegorza.

5.  Zachęcamy do śpiewania w naszym parafialnym chórze 
„Przemienienie”. Zapraszamy na próby we wtorki i czwartki o godz. 17.00.

8. W minionym tygodniu zmarł: śp. Krzysztof Ciecierski, lat 51.

1. W dniu dzisiejszym po Mszy Św. wolontariusze Hospicjum 
św. Wawrzyńca w Gdyni rozprowadzać będą kalendarze na przyszły rok. 
Złożone ofiary będą przeznaczone na utrzymanie domów hospicyjnych 
dla dorosłych i dzieci. Jesteśmy wdzięczni za dotychczasową współpracę 
i świadczone dobro.

 20.09. (wtorek) – Świętych Męczenników Andrzeja Kim Taegon, 
Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

 23.09. (piątek) – Świętego Pio z Pietrelciny 

6. Trwają prace przygotowujące do wstawienia okien i wymiany witraży. 
Przy obrazie Jezu Ufam Tobie znajduje się projekt jednego z witraży. 
Koszt jednego okno to 26 000 zł. Okna wyposażone są w potrójne szyby, 
aby zniwelować uratę ciepła. Ofiary na ten cel można składać w biurze 
parafialnym, w kościele przy obrazie Jezu Ufam Tobie lub po przez wpłatę 
na konto parafialne z dopiskiem „ofiara na witraże”. Wszystkim 
ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. 

Biuro parafialne:

- piątek: 10.00 - 11.00
- sobota: 10.00 - 11.00

2. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy:

- wtorek: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30

 21.09. (środa) – Świętego Mateusza Apostoła - święto

3. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę o godz. 8.30 i 18.00. 
Adoracja od godz. 15.00 – 18.00.

- środa: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30



 W rzeczywistości, w wielu dialogach w ogóle się nie porozumiewamy. Po 
prostu czekamy, aż drugi skończy mówić, aby narzucić swój punkt widzenia. 
W takich sytuacjach, jak zauważa filozof Abraham Kaplan, dialog staje się 
duologiem, monologiem w dwóch głosach. W prawdziwej komunikacji, z drugiej 
strony, zarówno „ja” jak i „ty” są „wychodzące”, skierowane do siebie nawzajem.

 Tylko wtedy, gdy wyjdzie się z monologu, można osiągnąć zbieżność 
głosów, która jest gwarancją prawdziwej komunikacji. Słuchanie kilku źródeł, 
„niezatrzymywanie się w pierwszej gospodzie” - jak uczą nas eksperci w tej 
dziedzinie - zapewnia wiarygodność i powagę przekazywanych przez nas 
informacji. Słuchanie większej ilości głosów, słuchanie siebie nawzajem, także 
w Kościele, wśród braci i sióstr, pozwala nam ćwiczyć się w sztuce rozeznawania.”

 Brak umiejętności słuchania, którego tak często doświadczamy w życiu 
codziennym, jest niestety widoczny również w życiu publicznym, gdzie zamiast 
słuchać siebie nawzajem, często mówi się do siebie. Jest to przejaw tego, 
że zamiast szukać prawdy i dobra, szukamy konsensusu; zamiast słuchać, 
zwracamy uwagę na słuchalność. Z kolei dobra komunikacja nie stara się 
zaimponować publiczności ciętą odpowiedzią lub wrażeniem, które dążą do 
ośmieszenia rozmówcy, ale zwraca uwagę na racje drugiej strony i stara się 
uchwycić złożoność rzeczywistości. To smutne, gdy nawet w Kościele tworzą się 
ideologiczne sojusze, a słuchanie zanika i ustępuje miejsca jałowym sporom.

Słuchanie jako warunek dobrej komunikacji

 „Jest pewien sposób wykorzystania słuchu, który nie jest prawdziwym 
słuchaniem, ale jego przeciwieństwem: podsłuchiwanie. W rzeczywistości 
wszechobecną pokusą, która dziś, w dobie sieci społecznościowych, wydaje się 
być jeszcze bardziej narzucająca, jest pokusa podsłuchiwania i śledzenia, 
wykorzystywania innych dla własnych korzyści. Przeciwnie, tym, co czyni 
komunikację dobrą i w pełni ludzką, jest właśnie słuchanie osoby, która stoi 
przed nami, twarzą w twarz, słuchanie drugiego, do którego zbliżamy się 
z lojalną, ufną i szczerą otwartością.

 Słuchanie jest więc pierwszym nieodzownym składnikiem dialogu 
i dobrej komunikacji. Nie można komunikować się, jeśli najpierw się nie słucha, 
a bez umiejętności słuchania nie ma dobrego dziennikarstwa. Aby dostarczać 
rzetelnych, wyważonych i kompletnych informacji, trzeba słuchać przez długi 
czas. Aby zrelacjonować wydarzenie lub opisać rzeczywistość w reportażu, trzeba 
umieć słuchać, być gotowym także do zmiany zdania i modyfikacji własnych 
początkowych założeń.

56. Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu

Intencje mszalne

18.00 †† Halina Naczyk – 13 rocz. śmierci oraz Stanisław i Mirosław

Poniedziałek, 19.09.

8.30 † Zenon Łukaszewski – 1 rocz. śmierci
6.30 †† Danuta – 1 rocz. śmierci i Czesław  - 7 rocz. śmierci Sakowscy

13.00 †† Michał oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron

6.30 Dziękczynno – błagalna dla Danuty i Piotra – 29 rocz. ślubu

10.00 ZA PARAFIAN

8.30 Beata i Piotr – w kolejną rocz. ślubu

6.30 † Janina Abramowska

Piątek, 23.09. Świętego Pio z Pietrelciny
6.30 Dziękczynno – błagalna dla Danuty – w dniu urodzin

Niedziela, 25.09. XXVI Niedziela Zwykła

18.00 †† Gertruda Woźniak, zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota, 24.09.

18.00 †† Rodzice: Marta i Jan Płoccy oraz rodzeństwo

6.30 †† Helena, Jan, Irena, Józef, Anna, Jadwiga, Marianna i Wojciech Opala; 
Zofia, Adam i Jan Sarneccy; Henryk Laur i Ryszard Marszał 

8.30 † Barbara Szulz – int. od rodziny i znajomych

18.00 †† Bogdan Flisikowski – 30 rocz. śmierci oraz rodzice: Maria i Jan 
Flisikowscy

Wtorek, 20.09. Św. Męczenników Andrzeja Kim Taegon, 

18.00 †† Mąż Jerzy Popiołkiewicz – 17 rocz. śmierci oraz rodzeństwo z obojga 
stron 

6.30 † Stefan Kreft – 1 rocz. śmierci

8.30 † Eryka Jacek – w dniu urodzin

8.30 Dziękczynno – błagalna dla wnuków i prawnuków

Czwartek, 22.09.

8.30 † Edmund – 24 rocz. śmierci

Środa, 21.09. Świętego Mateusza Apostoła - święto

Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

18.00 †† Maria – 2 rocz. śmierci i Franciszek Narlochowie 

18.00 †† Marzena – 5 rocz. śmierci oraz Hildegarda Dybowska – w dniu urodzin

15.00 ŚLUB: Agata Liszewska i Paweł Dębek

7.00 Anna i Jan Naczk – 54 rocz. ślubu

11.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ewy i Zbigniewa

8.30 † Ojciec Roman – 11 rocz. śmierci
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