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Słowo Boże 

1 czytanie (Wj 32, 7-11. 13-14)  

Pan rzekł do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który 
wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im 
nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu, i oddali mu pokłon, 
 i złożyli mu ofiary, mówiąc: „Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi 
egipskiej”». 

I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: «Widzę, że lud ten jest ludem  
o twardym karku. Pozwól Mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich 
wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem». 

Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: «Dlaczego, 
Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi 
egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje 
sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: „Uczynię potomstwo 
wasze tak licznym jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam 
waszym potomkom, i posiądą ją na wieki”». 

Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. 
 
2 czytanie (1 Tm 1, 12-17) 

Dzięki składam Temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, 
że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi sobie mnie, dawniej 
bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ 
działałem z nieświadomością, w niewierze. A nad miarę obfita okazała się łaska 
naszego Pana, wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. 

Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus 
przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz 
dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą 
wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą na życie 
wieczne. 
A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu – cześć  
i chwała na wieki wieków. Amen. 
 
Ewangelia (Łk 15, 1-10)  

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go 
słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje 
grzeszników i jada z nimi». 

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 

Niedziela 

Zwykła –  

11. 09. 

7.30 + Siostra Miriam PIOTROWSKA (od rodz. 

Skowron) 

9.00 + Marian ŁYKO w 11 r. ś. 

10.30 
O Boże bł. i opiekę MBNP dla Jakuba w 13 r. 

urodzin 

12.00 Za Parafian. Sakrament Chrztu 

18.00 + Jadwiga PIOCHA w 5 r. śmierci   

Poniedziałek 

– 12.09 

7.00 + Adam KARWALA (urodzinowa)  

18.00 + Wiesław WYROBA w r. śmierci 

Wtorek – 

13.09 
Św. Jana 

Chryzostoma  

7.00 + Rafał MATUS (od rodziców i rodzeństwa) 

18.00 

O Boże bł. opiekę MBNP dla Stefana z okazji 

imienin i potrzebne łaski dla jubilata i dla całej 

rodziny 

Środa – 

14.09 
Święto 

Podwyższenia 
Krzyża Św.  

7.00 

O bł. Boże, zdrowie dla członkiń Żywego 

Różańca i za zmarłe członkinie Róży bł. 

Bernardyny Jabłońskiej  

18.00 
Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo 

MBNP. 

Czwartek – 

15.09 
NMP Bolesnej 

7.00 + Rafał MATUS (od żony i córek) 

18.00 + Krystyna POPEK (od rodz. Prządów)  

Piątek – 

16.09 
Św. Korneliusza i 

Cypriana 

7.00 + Rafał MATUS (od cioci Alfredy z rodz.) 

18.00 + Halina KLIMEK (od mieszkańców ul. Brzezińskiego)  

Sobota – 

17.09 

7.00 + Siostra Miriam PIOTROWSKA (urodzinowa)  

18.00 
+ Alicja SOLAWA w 10 r. śmierci i mąż 

Antoni  



«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 
dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?  

A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza 
przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi 
zginęła”. 

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego 
grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, 
którzy nie potrzebują nawrócenia. 

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż 
nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie?  

A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, 
bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. 

Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu 
jednego grzesznika, który się nawraca». 

 

Komentarz do Ewangelii 

 

Nie ma złych ludzi. Taką zasadę wyznaje Jezus. Są tylko zagubieni – ludzie, 
których coś zwiodło. Myśleli, że idą w dobrym kierunku, ale okazało się to pomyłką. 
Takim ludziom należy współczuć, a nie potępiać ich, albo się na nich złościć. Takich 
ludzi trzeba szukać. 

Każdy z nas jest choć trochę zagubiony. Jesteśmy więc szukani przez Jezusa. 
Ilekroć oddalamy się od Niego, On nas szuka. Nie śledzi, ale szuka. I szuka nie po 
to, by nam coś wypomnieć, ale by nas z miłością uściskać na powitanie. I by nas 
zabrać ze sobą. Ważne, byśmy nie uciekali i gubili się w nieskończoność. (deon.pl) 

 
 

Jak zapisać się na ŚDM? 

1. W wydarzeniu może uczestniczyć młodzież od 14 roku życia, jednak każdy 
niepełnoletni uczestnik musi być pod opieką pełnoletniej osoby z grupy  

2. Organizatorem grupy jest ksiądz. Informacje o powstających grupach 
dostępne są w na stronie ŚDM – DMAK (diecezja.pl). 

3. Każdą grupę należy zgłosić do Koordynatora Diecezjalnego na adres  
e-mail wyjazd@sdm.diecezja.pl. 

4. Podczas zgłaszania grupy należy podać miejsce tworzenia grupy, 
ewentualnie jej nazwę, imię i nazwisko księdza odpowiedzialnego za 
organizację, telefon kontaktowy i adres e-mail.  

5. Grupy wspólnie starają się o zebranie środków na wyjazd, spotykają się  
i szukają sposobów na znalezienie sponsorów. Dobrym zwyczajem będzie 
systematyczne wpłacanie ustalonej kwoty pieniędzy, dzięki czemu na 
koniec będzie łatwiej wpłacić mniejszą kwotę. Grupy również starają się 
zapewnić sobie środek transportu. W tym temacie możliwa jest pomoc 
Diecezjalnego Centrum ŚDM dla grup, które do końca czerwca będą 
zgłoszone i wyrażą taką potrzebę  

6. 23. Dzień każdego miesiąca jest oficjalnym dniem modlitwy za ŚDM. 
Zachęcamy  do zapoznania się z akcją PortM10 i włączenia się w nią.  

 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

- Dziś początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. 
Rozpoczyna się Ty-dzień Wychowania. W naszej modlitwie będziemy prosili Boga  
o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli 
dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i Kościoła. Dziś również 
odpust ku czci bł. Anieli Salawy u księży Misjonarzy. 
- W środę, 14 września, będziemy obchodzili święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Tradycyjnie w tym dniu zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.00  
i błogosławieństwo reli-kwiami Krzyża. 
- W czwartek w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Bolesną.  
- Spotkanie grupy wyjeżdzającej na ŚDM w 2023 do Lizbony oraz osób chętnych, którzy 
chcą się zapisać na wyjazd w czwartek po Mszy Świętej wieczornej (15.09) 
- W sobotę, 17 września, przypada kolejna rocznica zbrojnej napaści Związku 
Radzieckiego na Pol-skę. Pamiętajmy o modlitwie  za wszystkich, którzy zginęli w obronie 
naszej ojczyzny.  
- W przyszłą niedzielę przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, jest 
to również wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży. To dzień  Modlitwy za 
Młodzież. Przy wyjściu z kościoła odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz diecezjalnych 
organizacji młodzieżo-wych (w tym naszych parafialnych). Oaza zaprasza w tym dniu po 
każdej Mszy Świętej do kawia-renki w bibliotece. Zachęcamy wszystkich do skorzystania  
z możliwości spotkania się przy kawie, herbacie i domowych wypiekach. Na Mszy o godz. 
12.00 modlitwa za rodziny z błogosławień-stwem relikwiami.    
- Za tydzień III niedziela miesiąca ze składką inwestycyjną, za którą już dziś serdecznie 
dziękujemy.  
W tym tygodniu patronują nam: 
- wtorek, 13 września – Święty Jan Chryzostom (ok. 354-407) biskup Konstantynopola, 
wybitny kaznodzieja, doktor Kościoła, po Mszy wieczornej wspólny różaniec. 
- piątek, 16 września – Święci Korneliusz (ok. 200-253) papież, orędownik jedności 
Kościoła, i Cyprian (ok. 210-258), biskup Kartaginy, obaj zginęli śmiercią męczeńską. Tego 
dnia będziemy też modlić się przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.  

Wszystkim jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia życzymy 
doświadczenia bliskości i mocy Pana w codziennym życiu oraz opieki MBNP 
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