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„Tajemnica bezbożności”2 TES 2, 7 wyjaśnia się […] tylko w „tajemnicy pobożności”1 TM 3, 16… [KKK, 385, fragm.] 

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

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 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. 

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 TYMOTEUSZ1 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, Alleluja 

W CHRYSTUSIE Bóg pojednał świat z SOBĄ, 

nam zaś przekazał słowo jednania. 

SŁOWA EWANGELII WG 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 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». 

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 napełnić 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 dostatkiem chleba, 

a ja tu przymieram głodem. 

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, 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 zaczęli 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 tłumaczył mu. 

Lecz on odpowiedział ojcu: 

„Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem 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 wszystko, 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”». 
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POWRÓT SYNA MARNOTRAWNEGO — BATONI, Pompejusz Hieronim (1708, Lukka – 1787, Rzym) 

1773, olejny na płótnie, 138×100.5 cm, Muzeum Historii Sztuki, Wiedeń; źródło: commons.wikimedia.org 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 11.IX (niedziela):. 

 Na Mszę św. o 1030 zapraszamy dzieci z klas pierwszych. 

Podczas Mszy św. błogosławieństwo pomocy szkolnych 
i ich posiadaczy. Wyprośmy! u PANA BOGA mądrość, 

radość z wyników w nauce i duchowy wzrost, spełnienie 
tego, czego pragniemy. 
Nasi duszpasterze wszystkim pierwszoklasistom życzą! 

(a redakcja przyłącza się), by pilnie uczyli się, zdobywa-
jąc jak najwięcej wiedzy, mieli wielu kolegów i koleża-
nek, pokochali swoją szkołę, poznawali życie i działal-
ność PANA JEZUSA, pogłębiali swoją wiarę, oraz błogosła-
wieństwa BOŻEGO na każdy dzień nauki w szkole. 

 Po Mszach św. zbierane są ofiary do puszek z przezna-
czeniem na Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchow-
ne w Warszawie. 

 Ruszają zapisy na kurs przygotowujący do sakramentu 
bierzmowania w roku szkolnym 2022/2023. 

 Karta zgłoszeniowa do pobrania u ks. Michała. 
 18.IX (niedziela): O 1800 Msza św. i spotkanie organizacyjne. 

Nasi duszpasterze zapraszają! młodzież i rodziców. 

 9-10.X (niedziela-poniedziałek): Parafia gościć będzie ks. bpa Piotra 
JARECKIEGO. Ekscelencja będzie dokonywał pasterskiej 
wizytacji naszej Parafii oraz udzieli sakramentu bierzmo-
wania młodzieży z naszej Parafii. Przywitajmy Go serdecznie! 

 Chrzty we wrześniu w 4. niedzielę miesiąca 25.IX, na sumie. 
Zgłoszenia do 16.IX w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 18.IX, po sumie, w kościele. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
i JEJ SYNA (ongiś skradzione z naszego kościoła), można 
składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary i dary (na korony) serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

12.IX 
(poniedziałek) 

730 dziękczynna, w 30. rocznicę ślubu, Iwony i Daniela 

1800 

dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski, 

dla Jana i Elżbiety RAWSKICH, z racji 60. rocznicy ślubu, 

oraz dla ich dzieci, wnuków i prawnuków. 

13.IX 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski, 

dla Justyny i Arkadiusza PAŁYSKÓW, z racji 11 r. ślubu. 

14.IX 
(środa) 

730 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski, 

dla Małgorzaty i Pawła, z racji 31. rocznicy ślubu. 

1800 † Jana SZUSTKOWSKIEGO, w 20. rocznicę śmierci 

15.IX 
(czwartek) 

730 † Elżbiety i Henryka HELAKÓW, Ewy i Józefa SENDERÓW 

1800 
† rodziców GUZIŃSKICH i ADAMCZYKÓW, 

Józefa KULCZYKA, Mieczysława ADAMCZYKA 

16.IX 
(piątek) 

730 

† Andrzeja KOCONA, w 4. rocznicę śmierci, 

Heleny, Stanisława i Eugeniusza KOCONÓW, 

Weroniki i Andrzeja JĘDRALÓW 

1800 † Bogusława CIEMIECKIEGO 

17.IX 
(sobota) 

730 † Mieczysława SIBILSKIEGO 

1800 
† Zofii, Jana, Józefa, Tadeusza i Genowefy ORNATÓW, 

Tadeusza RETMAŃSKIEGO 

18.IX 
(niedziela) 

845 † Heleny, Antoniego i Władysława KALIŃSKICH 

1030 

† Jana i Wiesława NOGALÓW, 

Ewy i Ksawerego STRZELECKICH, 

dziadków Nogalów i HAKOWSKICH 

1200 

† Władysława MORDZELEWSKIEGO, 

Natalii i Jana LISÓW, 

Lucyny i Jana PIJARCZYKÓW 

1800 

† Heleny, Lucyny, Andrzeja i Feliksa MENTLAKÓW, 

Stanisława GONCIKOWSKIEGO, 

Marianny i Wiesława GOLIKÓW. 

JASNA TWARZ… 
Noc. Piszę. To jest zadanie od BOGA. 

Czwartek. Hanka nie przychodzi do ogrodu. 

Dostała jakiś zastrzyk 

leży na bloku, podobno gorączkuje. 

Mówi o wyjeździe nad Bałtyk. Kwiaty w ogrodzie dogasają. 

Dowiedziałem się, że ksiądz Mieczysław 

nie został porwany z ulicy przez Niemców. 

Sam wślizgnął się do transportu — 

w swetrze, z chlebakiem w którym ukrył hostie. 

Cieszył się, że więźniowie nie będą samotni. 

Piątek. Jedna z ostatnich ofiar: 

ten Jezierski z Poznania 

„pan Jezierski”, jak o nim mówiono — 

rankiem trafił do komanda „Gärtnerei”. 

Kiedy esesman Dumbőck 

zobaczył na jego piersiach 

tatuaż: MATKA BOSKa z małym DZIECKIEM 

przewrócił go, chwycił szpadel 

z rozmachem obciął ochłapek chudej piersi. 

Nawet kapowie oniemieli. — W ciszy 

Dumbőck zerwał tatuaż 

przytknął do szyi krwawiącą jeszcze łopatę 

czekał chwilę na jakieś prośby Polaka 

ten tylko modlił się do MATKI BOSKIEJ 

miał jasną twarz 

Dumbőck nacisnął nogą, chrupnęło nawet nie głośno 

Muszę napisać: cierpiał i był szczęśliwy 

ciała nie kłamią… 

Ale wtedy myślałem 

że sandały, które zrobił z drewna 

przetrwają pana Jezierskiego 

i jak je ukradkiem zdjąć 

Noc. Piszę. To jest zadanie dla BOGA. 

Nie wiadomo, który z nas przeżyje… 
„Dr Polak — listy w butelkach po lekarstwach” 

Wyjaśnienia autora: Arturowi Gadzińskiemu, zwanemu czasem – przez więźniów 

KL Buchenwald spoza Polski – „Doktorem Polakiem” […] lekarzowi, który nie był 

lekarzem, a codziennie narażał życie dla swoich pacjentów [pracując w obozowym 

„rewirze”], należy się nasza pamięć […] Był jednym z najodważniejszych działaczy 

Związku Polaków w Niemczech i harcerstwa […] Organizował kolonie zuchowe na 

Górze św. Anny […] Aresztowany 11.ix.1939 i zesłany do Buchenwaldu […] Przeżył. Gdy 

zaczęła się sowietyzacja Polski – był przesłuchiwany, a nawet przejściowo 

aresztowany – pod zarzutem kolaboracji! [z Niemcami]. Zmarł w 1979… 

URBANKOWSKI, Bohdan Jerzy (ur. 1943, Warszawa), w: „Głosy”” 

SZE 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 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

poniedziałek – piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 
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