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[…] refleksja nad utraconymi dobrami; skrucha i decyzja uznania się winnym wobec ojca […] [—] w ten sposób przebiega droga nawrócenia […] [KKK, 1439, fragm.] 

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

POWRÓT SYNA MARNOTRAWNEGO — KELLEY PRICE, Clark (ur. 1945, Idaho Falls, USA) 

1989; źródło: www.churchofjesuschrist.org 

Z KSIĘGI WYJŚCIAWJ 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 wypro-

wadził z ziemi egipskiej'«. 

I jeszcze powiedział PAN do Mojżesza: »Widzę, że lud ten jest ludem o twar-

dym 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 wyprowa-

dziłeś 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. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 51 (50), 3-4. 12-13. 17 I 19 (R.: POR. ŁK 15, 18) 

REFREN: Wstanę i wrócę do mojego ojca 

Zmiłuj się nade mną, BOŻE, w łaskawości SWOJEJ, 

w ogromie SWEJ litości zgładź moją nieprawość. 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 

i oczyść mnie z grzechu mojego. 

Stwórz, BOŻE, we mnie serce czyste 

i odnów we mnie moc ducha. 

Nie odrzucaj mnie od SWEGO oblicza 

i nie odbieraj mi świętego ducha SWEGO. 

PANIE, otwórz wargi moje, 

a usta moje będą głosić TWOJĄ chwałę. 

BOŻE, moją ofiarą jest duch skruszony, 

pokornym i skruszonym sercem TY, BOŻE, nie gardzisz. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA1 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. 

AKLAMACJAPOR. 2 KOR 5, 19 Alleluja, Alleluja 

W CHRYSTUSIE BÓG pojednał świat z sobą, 

nam zaś przekazał słowo jednania. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 15, 1-32 

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: 

»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 znaj-

dzie? 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 znala-

złem 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 znaj-

dzie? 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 powo-

du jednego grzesznika, który się nawraca«. 

Powiedział też: »Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł 

do ojca: 'Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada'. Podzielił 

więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy 

wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc 

rozrzutnie. 

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął 

cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli 

owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on na-

pełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu 

ich nie dawał. 

Wtedy zastanowił się i rzekł: 'Iluż to najemników mojego ojca ma pod dos-

tatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego 

ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; 

już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby 

jednym z twoich najemników'. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. 

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 

wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł 

do niego: 'Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem 

godzien nazywać się twoim synem'. 

Lecz ojciec powiedział do swoich sług: 'Przynieście szybko najlepszą szatę 

i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! 

Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, 

ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się'. I za-

częli się weselić. 

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko 

domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co 

to ma znaczyć. Ten mu rzekł: 'Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić 

utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego'. 

Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłuma-

czył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: 'Oto tyle lat ci służę i nie przekroczy-

łem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się 

zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił 

twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę'. 

Lecz on mu odpowiedział: 'Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszy-

stko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, 

że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się'«. 

https://www.churchofjesuschrist.org/media-library/images/prodigal-son-39574?lang=eng
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa ROK JUBILEUSZOWY w naszym kościele – od 30.VI.2019 

do 30.VI.2020 – ustanowiony przez STOLICĘ APOSTOLSKĄ 
na trzechsetlecie jego budowy. 
Zaczerpnijmy! wszyscy z bogactw duchowych płynących 

z ROKU JUBILEUSZOWEGO! 
 21.IX (sobota): RÓŻANIEC RODZICÓW zaprasza! do udziału w pie-

szej pielgrzymce do Sanktuarium pw. św. Stanisława Papczyń-
skiego na Mariankach w Górze Kalwarii: 

 Zbiórka o 730 przed kościołem w Słomczynie. 
 O 1200 w Sanktuarium wspólna Msza św. Zapraszamy! 

wszystkich, także osoby, które mają trudności z chodze-
niem, a mają czas i możliwości dojazdu! 

 Zakończenie ok. 1500. 
 Koszt 20 zł. 
 Istnieje możliwość pozostawienia w skrzynce pod chó-

rem swoich intencji, które w dniu pielgrzymki zostaną 
przekazane do Sanktuarium. 

 Zapisy oraz bliższe informacje w zakrystii. 
 Trwa nabór kandydatów z klas ósmych do SAKRAMENTU 

BIERZMOWANIA. Do pobrania są karty zgłoszeniowe 
(m.in. w zakrystii). Zapisy do 22.IX (niedziela). Umocnijmy się 
w wierze! 

 Chrzty we wrześniu w 4. niedzielę miesiąca 22.IX, na sumie. 
 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-

montem kościoła można składać np. na konto parafialne: 
PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

 Jednostka OSP Słomczyn prowadzi zbiórkę na rzecz wy-
miany wiekowego wozu bojowego. Wsparcie można wpłacać 
poprzez Internet na: https://zrzutka.pl/egxjr4, lub na konto: 

BENEFICJENT: Zrzutka.pl Sp. z o.o., Al.Karkonoska 59, 53-015 Wrocław 
NR: 55 1750 1312 6888 1353 9898 6908 

TYTUŁ: Darowizna na zakup samochodu OSP Słomczyn 

 Zainteresujmy się! prasą katolicką. Naprawdę warto! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Jerzy PIETRUSIŃSKI  5.IX.2019 l. 91 

śp. Helena ZARON  4.IX.2019 l. 83 

śp. Władysław DĘBOWSKI  30.VIII.2019 l. 74 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

16.IX 
(poniedziałek) 

730 † Andrzeja KOCONA, w 1. rocznicę śmierci 

1800 † Ryszarda MURAWSKIEGO, w 10. rocznicę śmierci 

17.IX 
(wtorek) 

730  

1800 
† Stanisławy BOGUSZEWSKIEJ, 

Michała BATOROWSKIEGO 

18.IX 
(środa) 

730 dziękczynno–błagalna, w rocznicę śluby Daniela i Iwony 

1800 † Bronisława NOGALA, z racji imienin 

19.IX 
(czwartek) 

730  

1800 
† Feliksy i Mariana MAZURUKÓW, 

Janusza GREGORCZUKA, 

Stanisławy i Antoniego GUTOWSKICH 

20.IX 
(piątek) 

730 † Barbary WYSZYŃSKIEJ 

1800 

† Jana NOGALA, w 9. rocznicę śmierci, 

Wiesława NOGALA, 

Ewy i Ksawerego STRZELECKICH, 

dziadków NOGALÓW i HAKOWSKICH 

21.IX 
(sobota) 

730 † Mariusza RUSY, w 2. rocznicę śmierci 

1800 
† Witolda, 

zmarłych z rodziny 

22.IX 
(niedziela) 

845 
† Ireny i Eugeniusza WARGOCKICH, 

zmarłych z rodziny WARGOCKICH 

1030 † cierpiących w czyśćcu 

1200 w intencji Elżbiety 

1800 
† Genowefy i Mieczysława KŁOSZEWSKICH, 

Franciszka KANABUSA. 

Zofii SZYMANKIEWICZ 

ŁZA OŁOWIANA W GŁOWIE… 

ja ten nóż jeszcze w plecach wciąż czuję 

gdy odwracam się z lękiem do Wschodu 

zimną klingą przeszywa mi serce 

tamta zdrada Naszego Narodu! 

tamten wrzesień wciąż krwawi pamięcią 

podeptaną godnością i trwogą 

siedemnasty września powraca 

naszą polską męczeńską drogą 

i te krzyże niesione do BOGA 

przez mogiły łagry i chłód 

gdy oprawca nas szczuł nienawiścią 

poprzez Polską Golgotę na wschód 

wciąż cień Jałty jak wyrok Judasza 

za plecami wciąż stoi i trwoży 

znów szarpiemy się w dusznym uścisku 

zaciskanej przez wrogów obroży 

więc znów krzyże i krzyże przed nami 

pokrwawione od myśli me czoło 

zamiast rąk wyciągniętych życzliwie 

podła zgraja szyderców wokoło 

i ta pamięć jak ostrze bagnetu 

i ta łza ołowiana w mej głowie 

siedemnasty września powraca 

w powtarzanej przez wrogów zmowie… 

bo nóż w plecy to dziś polityka 

to skuteczność w sferze dyplomacji 

a standardem narzędzie zdrady 

nie sumienie argumentem racji 

więc gdy chmurzy się dziś nad nami 

orłów czarnych lot niespokojny 

to o Kresach śnimy koszmary 

z krwi morderców te chwasty wojny 

niema pamięć w milczeniu tchórzy 

i wrzask pomników dziś nad nami 

policzek Tym co przeszli piekło 

spisany dramat krwią i łzami 

i ten niepokój który trwoży 

bo siedemnasty jak przestroga 

gdy znów się wrzesień w jarzębinach 

krwawi jak kiedyś tamta droga… 

a krwawy ścieg wzdłuż brzegów Wisły 

jest wciąż szarpany z lewa z prawa 

przez dwóch odwiecznych wrogów Polski 

jak kość dla bestii znów Warszawa! 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (1947, Miejsce Piastowe) – „17 września” 
il. POMNIK KATYŃSKI – PITYŃSKI, Andrzej (ur. 1947, Ulanów) – New Jersey, USA 

DUCHOWIEŃSTWO POWSTANIA WARSZAWSKIEGO: WINCENTA FRANCISZKA BORKOWSKA… 

Franciszka Borkowska przyszła na świat 4.X.1885, we wsi Burzec 

w pow. Łuków na Lubelszczyźnie, którą Henryk Sienkiewicz w „Potopie” 

wymienia jako własność Skrzetuskich… 

Była córką Ksawerego i Marianny. 

Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących 

(Congregatio Sororum Franciscalium ab Afflictis CSFAA), którego 

założycielami w 1882 byli bł. Honorat Koźmiński i Sługa Boża s. Kazimiera 

Gruszyńska. Przyjęła zakonne imię Wincenta. 

Franciszkanki od Cierpiących powstały jako zakon bezhabitowy, bo zabor-
ca rosyjski nie dozwalał na działalność habitowych zgromadzeń. Ich pierw-
szą placówką był dom przy ul. Wilczej 7 w Warszawie, który działał pod 

osłoną dobroczynnego zakładu „Przytulisko” – dla kobiet w trudnej 

sytuacji życiowej, bezdomnych, samotnych, chorych, nie mającch środków 

do życia, poszukujących pracy i schronienia – i gdzie obecnie ma swą 

siedzibę Zarząd Generalny Zgromadzenia. 

Tam też posługiwała s. Wincenta. Nadto posługiwała w Zakładzie dla 

Nieuleczalnie Chorych przy ul. Puławskiej 133d, obok Królikarni – z nie-
wielką kapliczką. 

Po niemieckim i rosyjskim najeździe na Rzeczpospolitą we 09.1939 i roz-
poczęciu II wojny światowej, podczas niemieckiej okupacji, w czasie 

Powstania Warszawskiego posługiwała jako sanitariuszka Sanitariatu 

Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej AK krypt. „Bakcyl” – w V Obwodzie 

AK Mokotów – w szpitalu polowym przy ul. Puławskiej 113b. 

Tam też 16.IX.1944 zginęła, w trakcie niemieckiego bombardowania, 

do końca posługując rannym i pacjentom. Wraz z nią zginęły 4 siostry 

zakonne, wielu chorych, powstańców i osoby cywilne… 

MSZE ŚW. 
niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 
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