
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Bóg zapłać sprzątającym i strojącym nasz kościół. Na ten tydzień prosimy 

rodziny: Justyny i Wojciecha Tajchman, Anity i Przemysława Kisała, 
Katarzyny i Zbigniewa Statkiewicz. 

2. Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. Złożyli je: P. Irena i Andrzej Cieszyńscy 
120 zł (II rata), P. Izabela i Zbigniew Kożuszek 240 zł, anonimowa 300 zł. 

3. Msze św. w tygodniu: czwartek i sobota o godz. 700, pozostałe dni o godz. 1700. 
W środę o godz. 1630 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

4. Za tydzień Uroczystość Chrystusa Króla – ostatnia niedziela roku 
liturgicznego. 

 
INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU 

(16.XI – 22.XI 2020): 
 Msze św. gregoriańskie za Ś.P. Edwarda Hawro. 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci! 
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SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA 
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą 
przypowieść: «Podobnie jest z Królestwem Niebieskim 
jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać 
w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, 
trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, 
i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, 
poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; 
on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł 
i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił 
pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który 
otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć 
talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo 
dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: 
wejdź do radości twego pana!” Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa 
talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty 
zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach 
niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” Przyszedł 
i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, że jesteś 
człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie 
rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz 
swoją własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę 
tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był 
oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał 
swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 
dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć 
będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego 
wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. 
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WYDANIE 

TYDZIEŃ 4 7(84)/2020  

Ś. † P. Ś. † P. 

Każdy człowiek napotyka na okazję zdobycia czegoś, co w niedalekiej 
przyszłości będzie już nieosiągalne. Kto wykorzysta szansę, ma później 
satysfakcję i jest zadowolony. Pewien książę, który wrócił wyczerpany 
z polowania i pragnąc odpocząć, polecił służbie, by z żadnych powodów 
nie budziła go. W czasie jego snu przybyło poselstwo ofiarujące mu urząd 
królewski, jednak słudzy nie odważyli się go zbudzić, toteż delegacja 
odjechała. Jakież było jego rozczarowanie i smutek, gdy dowiedział się, 
że sen pozbawił go korony królewskiej. Zmarnowane możliwości, 
zmarnowane okazje. Towarzyszą im zawsze gorzkie uczucia żalu i wyrzuty 
sumienia. Wielkość zawodu zależy oczywiście od wielkości poniesionej 
straty (od wielkości popełnionego błędu). Każdy człowiek natrafia w 
swoim życiu na pewną szczególną okazję, niezwykłej doniosłości szansę, 
której zaprzepaszczenie jest stratą nieskończenie większą niż niezdobycie 
królewskiej korony. Chodzi o szansę na uzyskanie życia wiecznego. 

Zwijasz czy 
rozwijasz 

swój 
ta lent?  


