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Czytania: Wj 32,7-14; Ps 51; 1Tm 1,12 -17; Łk 15,1-32

Jezu Chryste, przyszedłeś na świat zbawić grzeszników, 
spośród których ja jestem pierwszy

Niedługo po zawarciu Przymierza z Izraelitami Bóg widzi,  że ci
w czasie nieobecności Mojżesza sporządzili  sobie złotego cielca. Roz-
gniewany taką niewiernością, zamierza ukarać lud zniszczeniem. I jak
kiedyś objawił Abrahamowi swój plan przeciw Sodomie i Gomorze, tak
teraz objawia Mojżeszowi swój plan dotyczący Izraela: „Widzę, że lud
ten jest ludem o twardym karku. Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby roz-
palił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wiel-
kim ludem” (Wj 32, 9-10). Wydaje się, jakby Bóg obawiał się wstawien-
nictwa Mojżesza za ludem. Zapewnia więc, że zostanie ocalony i będzie
głową nowego wielkiego narodu. Lecz Mojżesz nie myśli o sobie, pra-
gnie tylko ocalić lud, który kocha, i jak niegdyś Abraham zanosi śmiałe
błaganie. Nie może liczyć na jakąś ilość sprawiedliwych, bo zgrzeszył
cały naród, lecz stawia śmiało na miłość Boga względem Izraela. Przy-
pomina Mu cuda, dzięki którym wyprowadził go z Egiptu, a także obietni-
ce dane patriarchom, perswaduje że powinien oszczędzić lud dla sławy
swojego imienia! W tej modlitwie Mojżesz podnosi się jak olbrzym w wal-
ce z Bogiem, by wyjednać ocalenie swojego ludu. I Bóg go wysłuchał.

Lecz wielki  Mojżesz jest  tylko bladą figurą Jezusa,  pośrednika
nieskończenie bardziej potężnego, który nie musi walczyć z Bogiem, by
wyjednać miłosierdzie dla grzesznej ludzkości — On sam bowiem jest
zapłatą za grzech. Przychodzi natomiast oznajmić światu radość Boga
z nawrócenia grzeszników. Opowiada o niej  szczególnie w trzech uro-
czych  przypowieściach  o miłosierdziu  (Łk  15,  1-32),  przedstawionych
w dzisiejszej ewangelii. Wszystkie podkreślają szczególnie radość czło-
wieka znajdującego to, co stracił. Pasterz znalazłszy swoją owcę „bierze
ją z radością na ramiona”, powraca do domu, zaprasza przyjaciół i sąsia-

Intencje mszalne: 16.09 - 22.09

Poniedziałek, 16 wrzesień 2019
700 śp. Leopold Marczyński (16 Msza św. gregoriańska), Tadeusz
1800  śp.  Piotr  Skalski  (1 rocz.), śp.  zmarli  z  rodziny
1800 śp. Jasiukajtis Waldemar (17 rocz.), śp. Maria z  rodz., śp. Jan
Wtorek,     17   wrzesień 2019   
700  śp. Leopold Marczyński (17 Msza św. gregoriańska), Tadeusz
1800 śp. Piotr  Dębski  (17  rocz.)
Środa, 18 wrzesień 2019
700 śp. Leopold Marczyński (18 Msza św. gregoriańska), Tadeusz
700 Dziękcz. z okazji sakr. małżeństwa Beaty i Andrzeja (20 rocz.)
1800  śp.  Antonina (k)  Teresa, Kazimierz  Katlewscy; Teresa  Ro-
siak, śp.  Zmarli  z  rodziny  Dryll  i  Katlewskich
Czwartek  ,   19 wrzesień 2019  
700 śp. Zenon Konkel
1800 śp. Leopold Marczyński (19 Msza św. gregoriańska), Tadeusz
Piątek,   20 wrzesień 2019  
700 śp. Henryka(k) Wegner
1800  śp. Leopold Marczyński (20 Msza św. gregoriańska), Tadeusz
Sobota,     21   wrzesień 2019   
700 śp. Leopold Marczyński (21 Msza św. gregoriańska), Tadeusz
1800 śp. zmarli z rodz. Kamińskich i Kajko oraz  Janusz Charytoniuk
Niedziela,     22 wrzesień 2019           
800 śp. Franciszek Grabowski i  zmarłych  z rodziny
930 śp. Edwin Piernicki ( 1 r. ś. ), 
930 śp. Andrzej Gilniewski (3 r. ś. ), Elżbieta, Halinka i zm. z  rodz.
1100  śp. Bartosz Birycki,  Aleksandra (k) i Jan  Biryccy
1230 śp. Roman ( 30 r.ś. ),  Leszek,  Franciszek  Stolarscy i rodziców
z  obojga  stron
1800 śp. Leopold Marczyński (22 Msza św. gregoriańska), Tadeusz
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dów,  aby  się  z nim  cieszyli.  Niewiasta  przeszukawszy  starannie  cały
dom, by znaleźć zagubioną monetę, czyni  podobnie: „Cieszcie się ze
mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. O wiele więcej czyni oj-
ciec widząc powracającego wreszcie syna, który dawno go opuścił; nie
myśli o robieniu mu wyrzutów, lecz o przyjęciu go: „Będziemy ucztować
i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a od-
nalazł się”. Uczta tak okazała, że wywołuje oburzenie i protesty starsze-
go syna. Jezus zapewnia: „Tak samo w niebie większa będzie radość
z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dzie-
więciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia”. Czy to ozna-
cza, że Bóg bardziej miłuje nawróconych grzeszników niż dzieci zawsze
Mu wierne? Odpowiedź jest taka, jaką dał ojciec starszemu synowi, za-
zdrosnemu o przyjęcie urządzone bratu: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś
przy mnie i wszystko moje do ciebie należy”. Czyż nie jest to największa
uczta być zawsze z Bogiem i każdego dnia kosztować Jego dóbr? Przy-
powieści  nie twierdzą, że Bóg woli  raczej  grzeszników niż sprawiedli-
wych, lecz jasno podkreślają radość, z jaką przyjmuje On wszystkich po-
kutujących, oraz uczą ludzi radować się z powrotu braci, otwierając im
serce z dobrocią podobną do dobroci Bożej. 

Drugie czytanie (1 Tm 1, 12-17) podejmuje, choć nieco w innym
kontekście,  te  same problemy.  Św.  Paweł,  wspominając  swoją  prze-
szłość, głosi miłosierdzie, jakie mu zostało okazane, i z radością równą
swojej  pokorze  wyznaje:  „Jezus  Chrystus  przyszedł  na  świat  zbawić
grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy”. Jaką ucztę radości
urządzono w niebie z powodu nawrócenia tego człowieka, który tak cał-
kowicie odpowiedział na łaskę Bożą! A któż może powiedzieć, że nie po-
trzebuje nawrócenia, by współzawodniczyć z wiernością św. Pawła?  

Por. O. Gabriel od św. Marii Magdaleny

Słowo Boże wychodzi dzisiaj naprzeciw naszej skłonności do ocen i osądów,
dzielenia ludzi na dobrych i złych. Cudze braki, wady, przewinienia często
budzą w nas oburzenie i niechęć. Tymczasem wszyscy w równym stopniu
potrzebujemy miłosierdzia. Jeśli dane jest nam dostrzec słabości naszych
bliźnich, to tylko po to, byśmy jak Abraham orędowali za nimi u Boga. Z

nadzieją, że ktoś inny, widząc nasze zło, pomodli się i za nas. 

Por. Niedziela
Ogłoszenia parafialne 

 
1. W środę przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski.
2. Deklaracje  zapisu  dziecka  na  przygotowanie  do  I  Komunii

Świętej  można  jeszcze  pobrać  z  zakrystii.  Młodzież  klas  8
zapisuje  się  w  zakrystii  na  przygotowanie  do  sakramentu
bierzmowania.

3. Zapraszamy na  spotkania  modlitewne w naszych wspólnotach.
Odnowa w Duchu Świętym zaprasza w każdy wtorek na Mszę
świętą  wieczorną  i  spotkanie  modlitewne  na  plebanii.  Krąg
biblijny  swoje  spotkanie  ma  w  każdy  piątek  po  wieczornej
Eucharystii (w najbliższy piątek spotkanie modlitewne w kościele
przed  Najświętszym  Sakramentem).  Akcja  Katolicka  i  Żywy
Różaniec  swoje  spotkania  formacyjne  mają  w każdą  Pierwszą
Niedzielę Miesiąca. Ministranci spotykają się w każdą sobotę o
godzinie 9:30, schola ma próbę śpiewu w sobotę o godz. 11:00.

4. W czwartek po wieczornej Mszy świętej a w niedziele o godz.
15:00 zapraszamy na mecz siatkówki – z tyłu plebanii.

5. Zapraszamy do naszej parafialnej kawiarenki.
6. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:

śp. Dariusz Błażejewski – lat 50
śp. Zbigniew Słoński – lat 66, z ul. Druskiej
śp. Jerzy Osowski – lat 66, z ul. Morszyńskiej

Nie wiesz, gdzie szukać dobrych treści? Gdzie znaleźć coś 
ożywczego dla ducha? Oto kilka ciekawych katolickich 

przestrzeni w polskim internecie. 
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