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XXV Niedziela Zwykła 
Ewangelia według św. Łukasza (16, 1 – 13) 
 

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek 
miał rządcę, którego oskarŜono przed nim, Ŝe trwoni jego majątek. 
Przywołał go do siebie i rzekł mu: CóŜ to słyszę o tobie? Zdaj sprawę 
z twego zarządu, bo juŜ nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca 
rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię 
zarządu? Kopać nie mogę, Ŝebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, Ŝeby 
mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. 
Przywołał więc do siebie kaŜdego z dłuŜników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu 
panu? Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i na-
pisz: pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mó-
wi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, Ŝe roztrop-
nie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niŜ synowie 
światłości. Ja teŜ wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się 
skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. 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. Jeśli więc w zarządzie 
niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie 
cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Ŝaden sługa nie moŜe dwom panom słu-
Ŝyć. GdyŜ albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym 
wzgardzi. Nie moŜecie słuŜyć Bogu i mamonie.” 
 

łowa Ewangelii o nieuczciwym włodarzu wedle 
sensu wyrazowego są jasne i nie trzeba ich 

szczegółowo wyjaśniać. Niech jednak sam Pan 
powie, w jakim celu dał tę przypowieść. „Bo – jak 
mówi – synowie tego świata są roztropniejsi od 
synów światła w swoim pokoleniu” (Łk 16, 8). Pan 
nie chwali bynajmniej niegodziwości włodarza, 
lecz jego roztropność. Nie pochwala go za oszu-
stwo, którego dokonał, ale za umiejętność zatrosz-
czenia się o przyszłość. Nie wiedząc bowiem, jak 
ma Ŝyć, bo nie miał sił kopać, a wstydził się Ŝebrać, 
znalazł sobie osobliwą obronę: on, który najpierw 
marnował dobra pana, na końcu popełniał równieŜ i 
oszustwa. Pan chwali go więc nie z powodu jakiejś 
jego dobroci, lecz za spryt i przebiegłość, bo ten, 
który dóbr pańskich nie mógł juŜ zdobywać oszu-
stwem, wyciągał je przez ich ukrycie i schowanie. 
Tę roztropność nie tylko pan włodarza, ale i Pan 

wszechrzeczy zdaje się gorąco pochwalać, gdy 
mówi: „Bo synowie tego świata są roztropniejsi od 
synów światła w swoim pokoleniu”. Są roztropniej-
si w złym, jak oni w dobrym. Zaledwie bowiem 
znajdziesz jakiegoś świętego, który by miał taką 
roztropność w zdobywaniu dóbr wiecznych, jak ci 
przebiegłość w zdobywaniu dóbr doczesnych i 
przemijających. Dla nich to czuwają dniem i nocą, 
pracują, męczą się i przez oszustwa, grabieŜe, kra-
dzieŜe, zdrady, fałszywe przysięgi, mordy i tym 
podobne rzeczy nie przestają gromadzić tych bo-
gactw... Niech słuchają przeto synowie światła i 
niech się rumienią, Ŝe synowie tego świata ich 
zwycięŜyli. A to dlatego zostało napisane, aby 
słuchając stali się roztropniejszymi, a nie po to, aby 
naśladując włodarza oszukiwali w czymkolwiek, 
albo czynili niesprawiedliwość.  

św. Bruno z Segni († 1123) 

S 
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Poniedziałek – 19 września 2016        Łk 8,16-18 
   630   W intencji członków ruchu szensztackiego o BoŜe błogosławieństwo i wstawiennictwo Matki 

Boskiej Trzykroć Przedziwnej 
   900   Za † matkę Hildegardę w rocznicę śmierci i †† z rodziny 
 1800 1. Za † męŜa Tadeusza Szembel z okazji urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Adama Chudzińskiego w 3. rocznicę śmierci oraz †† ro-

dziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
Wtorek – 20 września 2016 – św. męcz. Andrzeja Kim Taegon kapł., Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

          Łk 8,19-21 
   630   Za † matkę Marię w rocznicę śmierci, †† ojca Wojciecha, braci Ferdynanda, Józefa i Stanisła-

wa, teścia Jana i †† z pokrewieństwa  
   800   W języku niemieckim: Für †† Eltern Johann und Pauline Mateja, †† Brüder Walter und Herbert 

sowie †† aus der Familie Schimitzek 
 1800 1. Za † męŜa Mariana Głomb, †† rodziców Stanisława i Józefę, braci Jana, Stefana, Józefa, bra-

tową Annę oraz teściów Stanisława i Karolinę Głomb 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Ryszarda Ligęzę w 1. rocznicę śmierci, †† synów Mariu-

sza i Kazimierza 
   3. Do Miłosierdzia BoŜego za †† teściów Anielę i Michała, męŜa Stanisława oraz Michała, Bar-

barę, Andrzeja i wszystkich †† z rodziny 
Środa – 21 września 2016 – św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty   Mt 9,9-13 
   630   Za †† Janinę i Zbigniewa Surma (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 1) 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Krystyny z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę Natalię, †† rodziców Ryszarda i Gertrudę Warkocz, te-

ściów Bernarda i Marię Muchewicz oraz wszystkich †† z rodzin Warkocz, Muchewicz, Kal-
lus, Mertuszka i za dusze w czyśćcu cierpiące 

   2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Marię i Antoniego, dziadków z obu stron, siostrę 
Jadwigę, szwagrów Władysława i Stanisława i ks. Alojzego Jurczyka 

Czwartek – 22 września 2016        Łk 9,7-9 
   630   Za †† Otylię Solich, męŜa Alfreda, rodziców z obu stron 
 1300   Ślub: Marta Militowska – Tomasz Bolik 
 1630   Szkolna: Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę Alicj ę Szykuła w 22. rocznicę śmierci, †† rodzi-

ców z obu stron oraz brata Jana 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Zofię i Augustyna Karch, teściów Gertrudę i Pawła 

Zdrzałek, męŜa Romana Zdrzałek 
   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Janiny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki BoŜej dla jubi-
latki i całej jej rodziny 

Piątek – 23 września 2016 – św. Pio z Pietrelciny, kapłana     Łk 9,18-22 
   630   Za †† męŜa Henryka, rodziców Jana i Michalinę, braci Mieczysława, Stanisława, Stefana, 

siostrę Krystynę i + Józefa Formela. 
   900   Za †† rodziców Marię i Stanisława Szumacher, †† Piotra Szumacher, Krystynę Hruby, Rozalię 

i Zofię Sutor oraz za †† krewnych z obu stron 
 1800 1. W intencji Beaty i Andrzeja w 15. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski i 

zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i opiekę dla całej rodziny 
   2. Za † męŜa Stanisława Konik w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców Pawła i Adolfinę, dziadków 

Alojzego i Marię i wszystkich †† z rodziny 
 1900   MłodzieŜowa 
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Sobota – 24 września 2016        Łk 9,43-45 
   630   Za †† Marię Sołygę, Tadeusza Skrzypczak i Krystiana Kusmę w 1. rocznicę śmierci 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800  W sobotni wieczór: 
   1. Za †† rodziców Marię i Jana Blana, brata Waldemara w 1 rocznicę śmierci 
   2. Z okazji 30. rocznicy ślubu Renaty i Mirosława z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-

bą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie 
   3. Za †† rodziców Eugenię i Józefa, siostry Helenę i Gabrielę i †† z rodziny 
XXVI Niedziela zwykła – 25 września 2016   Am 6,1.4-7; 1 Tm 6,11-16; Łk 16,19-31 
   700   Za † matkę Helenę w 1. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Za † ojca Wiktora Okulowskiego i wszystkich †† z rodziny 
 1030 1. W intencji rocznych dzieci: Julia Drzymała, Franciszek Madejski, Oliwia Madejska, Rozalia 

Topolnicka 
   2. Dziękczynna w intencji Marii i Stanisława z okazji 45. rocznicy ślubu o BoŜe błogosławień-

stwo na dalsze lata Ŝycia 
 1200   Do BoŜej Opatrzności w intencji Anny z okazji 25. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † męŜa Emila Mecner w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców Rozalię i Franciszka Drozdow-

skich, Jadwigę Mecner w 26. rocznicę śmierci, †† z rodzin Drozdowskich, Bojanowskich, 
Mecner, Norek i Zygmunt 

W tym tygodniu modlimy się: O dobre przygotowanie kandydatów do przyjęcia sakramentów świętych. 
 
• Dzisiaj w sposób szczególny chcemy dziękować za plony ziemi, Ŝywność, za prace rolników i dział-

kowiczów. Dziękujemy działkowiczom z Rodzinnych Ogrodów Działkowych za przygotowanie dzi-
siejszej uroczystości. O godz. 1700 modlitwa RóŜańcowa za młode pokolenie oraz o godz. 1730 nie-
szpory niedzielne. 

• Dzisiaj takŜe, po wieczornej Mszy Św. spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I 
spowiedzi i Komunii Świętej. Jeśli dzisiejsza pora nie jest odpowiednia, to analogiczne spotkanie od-
będzie się we wtorek po Mszy wieczornej. Prosimy o obecność. 

• Rozpoczynamy przygotowanie do bierzmowania. Spotkanie dla rodziców  i kandydatów ze 
wszystkich klas odbędzie się w poniedziałek, po wieczornej Mszy Świętej. 

• RównieŜ w poniedziałek o 1930 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy Św. 
• Msza szkolna w czwartek o godz.1630. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• W sobotę o godz. 900 spotkanie dla kandydatów na ministrantów, o 1000 spotkanie ministrantów i 

lektorów. Zapraszamy takŜe nowych chłopców zarówno ze szkoły podstawowej, jak i gimnazjum do 
słuŜby przy ołtarzu. 

• Za tydzień, w niedzielę o godz. 10:30 Msza Św. w intencji rocznych dzieci. 
• W kancelarii przyjmowane są juŜ wszystkie intencje (równieŜ za zmarłych) na cały następny rok. 
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla 

dzieci „Mały Gość Niedzielny”. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś przed kościołem zbiórka na cele 

remontowe, zwłaszcza na remont kaplicy pod kościołem. Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na 
budowę kościołów i jałmuŜnę postną z całego roku, a przed kościołem zbiórka na pomoc ofiarom trzę-
sienia ziemi we Włoszech. O tę pomoc zaapelował biskupi polscy. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
� W minionym tygodniu odszedł do Pana: 

             Czesław Kieś, lat 57, zam. ul. Pomnikowa 12 
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Odezwa Biskupa Opolskiego 

w sprawie obchodów 40. rocznicy śmierci śp. Pierwszego Biskupa Opolskiego Franciszka Jopa 
 

Drodzy Diecezjanie 
 W dniu 24 września br. obchodzić będziemy 40. rocznicę śmierci Pierwszego Biskupa Opolskiego  
śp. Franciszka Jopa, który w latach od 1956 do 1976 roku był arcypasterzem naszej diecezji. 
 Biskup Franciszek Jop pochodził z diecezji sandomierskiej. Tam przez wiele lat był profesorem  
w Seminarium, kanclerzem Kurii, a następnie przez sześć lat biskupem pomocniczym tej diecezji. W 1952 
roku, po bezprawnym usunięciu z urzędu arcybiskupa Eugeniusza Baziaka i jego biskupa pomocniczego 
przez władze komunistyczne w Krakowie, za sugestią kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, 
kapituła krakowska wybrała Biskupa Franciszka Jopa na rządcę tej diecezji. W tych szczególnie trudnych 
czasach dla Kościoła krakowskiego, Biskup Jop pozostał w pamięci kapłanów i wiernych oraz samego św. 
Jana Pawła II jako opatrznościowy Pasterz. 
 Nasza diecezja była zatem dla Biskupa Franciszka Jopa juŜ trzecią, w której przypadło mu praco-
wać. W 1956 roku, po bolesnych i niezagojonych jeszcze przeŜyciach wojennych, a takŜe do niezbyt jesz-
cze scalonego środowiska opolskiego, przyszedł Biskup Jop nikomu właściwie nie znany. W dodatku wiele 
nabrzmiałych spraw i problemów w tym czasie czekało na szybkie rozwiązanie. Wszystko to wymagało od 
nowego biskupa ogromnego doświadczenia i roztropnego traktowania spraw, zwłaszcza personalnych. 
 Jedną z pierwszych decyzji biskupa Jopa było przywrócenie na stanowiska proboszczowskie kilku-
nastu księŜy miejscowego pochodzenia, których władze komunistyczne w 1954 roku usunęły z parafii. 
Biskup Franciszek podjął takŜe starania o powrót do diecezji ponad tysiąca wysiedlonych sióstr zakon-
nych, które umieszczono w kilku obozach internowania i pracy. Zabiegał teŜ o zwrot około 180 domów 
klasztornych, które skonfiskowano i upaństwowiono. 
 Swoją postawą i posługą pasterską Biskup Jop zdobywał stopniowo zaufanie kapłanów i wiernych, 
zwłaszcza przez poboŜne, ubogie i święte Ŝycie. Przez 20 lat posługiwania ustabilizował i rozwinął insty-
tucje kościelne, a takŜe rozbudował róŜne formy duszpasterstwa, zwłaszcza stanowego i specjalistycznego, 
wznowił działalność Wydawnictwa Diecezjalnego, które mogło drukować nasz modlitewnik „Droga do 
nieba” oraz katechizmy dla dzieci i młodzieŜy. Starsze pokolenie pamięta, Ŝe nie łatwa była posługa Ko-
ścioła w tamtych komunistycznych czasach. Dlatego ze szczególnym szacunkiem z perspektywy czasu 
patrzymy na pasterską posługę Biskupa Jopa w naszej diecezji, który wczuwał się w realia i tradycje ślą-
skie oraz usiłował jednoczyć wszystkich mieszkańców Opolszczyzny. 
 śyjący jeszcze świadkowie podkreślają bogatą osobowość Biskupa Jopa, jego gorliwe i poboŜne 
Ŝycie. Stwierdzają teŜ, Ŝe po rocznej chorobie umierał w opinii świętości. Dlatego 40. rocznica śmierci jest 
okazją, by z wdzięcznością spojrzeć na Pierwszego Biskupa Opolskiego. 
 Zostaną wydane okolicznościowe publikacje, będą urządzone wystawy; zostanie teŜ zorganizowane 
okolicznościowe sympozjum naukowe na Wydziale Teologicznym UO (środa, 24 X 2016 r.). Punktem 
kulminacyjnym obchodów będzie sam dzień rocznicy śmierci, która wypada w sobotę, 24 września br. W 
tym dniu zapraszam kapłanów i wiernych na uroczystą Mszę św. koncelebrowaną do Katedry Opolskiej,  
o godz. 18.30. Zapraszam wszystkich, a zwłaszcza z okolicznych parafii. Natomiast w kaŜdej parafii pro-
szę w tym dniu o modlitwę za śp. naszego Pierwszego Biskupa, któremu przecieŜ tak wiele zawdzięczamy. 
Złączony w dziękczynnej modlitwie za dar śp. Biskupa Franciszka Jopa wszystkich serdecznie pozdra-
wiam i błogosławię. 
 
Wasz biskup  † Andrzej Czaja 
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