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PIERWSZE CZYTANIE Wj 32,7-11.13-14 
Bóg przebacza grzesznemu ludowi 
Czytanie z Księgi Wyjścia 
Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg 
rzekł do niego: „Zstąp na dół, bo sprzeniewie-
rzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi 
egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od dro-
gi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg 
cielca ulany 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. Zostaw 
Mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew 
mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie 
uczynić wielkim ludem”. Mojżesz jednak za-
czął 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, któ-
rym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do 
nich: »Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak 
gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której mó-
wiłem, dam waszym potomkom, i posiądą ją 
na wieki«”. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie 
zamierzał zesłać na swój lud. Oto Słowo Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY: 
Ps 51,3-4.12-13.17 i 19 
Wstanę i wrócę do mojego ojca. 
DRUGIE CZYTANIE 1 Tm 1,12-17 
Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszni-
ków 
Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła 
Apostoła do Tymoteusza 

Parafia

Matki Bożej Częstochowskiej

w Józefowie

Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł 
mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, 
że uznał mnie za godnego wiary, skoro prze-
znaczył do posługi mnie, ongiś bluźniercę, 
prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak 
miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświado-
mości, w niewierze. A nad miarę obfitą okazała 
się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, 
która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka to zasłu-
gująca na wiarę i godna całkowitego uznania, 
że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić 
grzeszników, spośród których ja jestem pierw-
szy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we 
mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą 
wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy 
w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego. A 
Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzial-
nemu, Bogu samemu cześć i chwała na wieki 
wieków. Amen. Oto Słowo Boże. 
EWANGELIA Łk 15,1-32 
(krótsza perykopa Łk 15,1-10 ) 
Radość z nawrócenia grzesznika 
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzeszni-
cy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i 
uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i 
jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następują-
cą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, 
a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdzie-
sięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgu-
bioną, 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 nawró-
cenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć 
drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapa-
la światła, nie wymiata domu i nie szuka sta-
rannie, 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 powstaje u 
aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się 
nawraca”.  Oto słowo Panskie.

Pn 1 Kor 11,17-26.33 Ps 40 Łk 7,1-10 /Wt Lb 
21,4b-9 Ps 78 Flp 2,6-11 J 3,13-17 /Śr Hbr 5,7-
9 Ps 31 J 19,25-27 /Cz 1 Kor 15,1-11 Ps 118 Łk 
7,36-50 /Pt 1 Kor 15,12-20 Ps 17 Łk 8,1-3 /So 
Mdr 4,7-15 Ps 148 Łk 2,41-52 /Ndz Am 8, 4-7 
Ps 113 1 Tm 2, 1-8 Łk 16, 1-13.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 12.09. – 24 niedziela zwykła 
7:00 + Marka i Mariana Strzemińskich
(Gr. 12)
7:00 + Zofię i Józefa Zdrajkowskich.
8:30 + Stanisława Kołodzieja (10 r. śm.), Ste-
fanię i Marcina Piętków.
10:00 + Jana, Janinę i Mariannę Kondejów.
11:30 + Jana Gąsiorowskiego i jego rodzi-
ców.
13:00 Za Parafian. 
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – o bł. Boże 
dla Marii Piotrowskiej
18:00 Dz.-bł. w 59 r. ślubu Ireny i Zbigniewa 
Drągów z prośbą o bł. Boże dla małżonków, 
dzieci, wnuków i prawnuków.
Poniedziałek 13.09. – Św. Jana Chryzosto-
ma, biskupa i doktora Kościoła
6:30 + Jana Kaczorka
7:00 + Marka i Mariana Strzemińskich 
(Gr. 13)
8:30 + Helenę Sijka (5 r. śm.).
18:00 + Eugeniusza Manowskiego (21 r. śm.) 
jego rodziców i teściów.
Wtorek 14.09. – PODWYŻSZENIE KRZYŻA 
ŚWIĘTEGO

6:30 
7:00 + Marka i Mariana Strzemińskich 
(Gr. 14)
7:00 + Jana Kaczorka.
8:30 Dz-bł. w 2 r. ślubu Kingi i Dariusza z pr. o 
bł. Boże dla Jubilatów i córeczki Emilki.
18:00 Dz.-bł. w 25 r. ślubu Lidii i Marka Frel-
ków z pr. o bł. Boże i opiekę MB dla jubilatów, 
dzieci i cr.
Środa 15.09. - Najśw. Maryi Panny Bolesnej
6:30 + Marka i Mariana Strzemińskich. 
(Gr. 15)
7:00 
8:30 + Mariannę, Szymona, Józefa, Tadeusza, 
Stefanię, Kazimierę z rodz. Rosów, Natalię Za-
charzewską, Jana Posima, Mariana Rosę.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Dz.-bł. w 18 r. urodzin Martyny Włodarczyk.
+ Janinę Talarek (33 r. śm.), Władysława, Ma-
riana Talarków, cr. Zarzyckich i Talarków. 
+ Jana Kaczorka.
Czwartek 16.09. – Świętych męczenników 
Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa
6:30 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Bartka, 
Sylwii (w rocz. ślubu) i małej Wiktorii.
7:00 + Marka i Mariana Strzemińskich. 
(Gr. 16)
7:00 + Franciszka Maśniaka (26 r. śm.), Ju-
liannę Maśniak, Zygmunta Szymańskiego, 
Henryka Parzyszka.
8:30 + Jana Kaczorka.
18:00 + Janinę i Juliana Piwkowskich, Eleono-
rę, Wiktorię i Kazimierza Paszkiewiczów.
Piątek 17.09. 
6:30 + Marka i Mariana Strzemińskich 
(Gr. 17)
7:00 + Jana Kaczorka.
8:30 Dz.-bł. za wszelkie łaski i opiekę dla Alicji, 
jej dzieci i wnuków z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo i opiekę.
18:00 + Bronisława, Jana i Stanisława.
Dz.-bł. w 50 r. ślubu Kazimiery i Adama Za-
paśników.
Sobota 18.09. - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, 
ZAKONNIKA, patrona Polski
6:30 + Marka i Mariana Strzemińskich. 



(Gr. 18)
7:00 + Zygmunta Styburskiego (2 r. śm.).
7:00 Dz.-bł. w 18 r. urodzin Anety Szymańskiej 
z prośbą o bł. Boże.
8:30 Dz-bł. w 31 r. ślubu Bożeny i Adama Po-
ryckich.
17:00 Ślub: Sylwester Rucki – Sylwia Baryga.
18:00 + Franciszka Stopę (12 r. śm.).
Niedziela 19.09. – 25 n. zwykła.
7:00 + Marka i Mariana Strzemińskich 
(Gr. 19)
8:30 + Helenę Rosłonek, Franciszka, Mariana 
i Leokadię Roslonków, Jacka Mołotkiewicza, 
Genowefę Matyjasiak.
10:00 + Józefa i Józefę Golińskich, Marcina i 
Katarzynę Mazków.
Inauguracja roku akademickiego WSGE
11:30 + Jana i Janinę Dzienniaków.
13:00 Za Parafian. 
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – w int 
dzieci przystępujących do I Komunii Świętej. 
18:00 + Zofię i Kazimierza Dobskich.

Ogłoszenia duszpasterskie 12.09.2010. 
24 Niedziela zwykła 

wW dzisiejszej scenie ewangelijnej wi-
dzieliśmy Jezusa wśród grzeszników. Nie 
wykluczał ich ze swojego towarzystwa, 
ale wyciągał w ich stronę swoje ramiona. 
Pozwólmy Mu, by dziś objął każdego z 
nas.
wOfiary zbierane w dniu dzisiejszym 

na tacę są przeznaczone na nasze Semina-
rium Duchowne.
wTydzień temu zebraliśmy na pomnik 

Sługi Bożego Jana Pawła II 12 125 zł. 
Bóg zapłać za ten dar; jest to dwukrot-
nie wyższa kwota, niż w zwykłą niedzie-
lę. Odlana w brązie figura naszego wiel-
kiego Rodaka będzie kosztowała 40 tys. 
zł., dlatego tacę za tydzień też będziemy 
chcieli przeznaczyć na ten cel. Może ktoś 

mógłby wesprzeć fundację indywidualną 
ofiarą? – bardzo prosimy. 
wW poniedziałek przypada 13 dzień 

miesiąca, więc Msza św. wieczorna będzie 
połączona z Nabożeństwem Fatimskim i 
procesją. Zapraszamy.
wWe wtorek, 14 września, przypada 

święto Podwyższenia Krzyża. Przypo-
mina nam ono o odnalezieniu relikwii 
Krzyża i konsekracji bazyliki, w której 
były przechowywane. Z okazji tego świę-
ta warto spojrzeć na krzyże w naszych 
mieszkaniach i oczyścić je.
wNazajutrz po święcie Podwyższenia 

Krzyża będziemy obchodzić wspomnie-
nie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, 
która nie opuściła swojego Syna nawet w 
godzinie śmierci. 
wW najbliższą sobotę od g. 10.00 

osiemnasty Zlot Młodzieży w Ossowie. 
Bliższe informacje u ks. Adama. Również 
u ks. Adama zapisy na przygotowanie do 
Sakramentu Bierzmowania.

W tym tygodniu patronują nam:
w poniedziałek, 13 września – świę-

tego Jana Chryzostoma, biskupa Kon-
stantynopola z przełomu IV i V wieku, 
zapamiętanego jako wybitnie uzdolnio-
nego kaznodzieja, stąd jego przydomek 
„złotousty”, czyli Chryzostom;

w czwartek, 16 września, świętych 
Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa. 
Obydwaj gorliwie bronili wiary chrześci-
jańskiej i ponieśli męczeństwo w połowie 
III wieku.

w sobotę, 18 września – świętego Sta-
nisława Kostki, patrona młodzieży pol-
skiej i Polski.
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Św. Łukasz, chcąc ukazać prawdę o nawró-
ceniu, zestawia razem trzy przypowieści Jezusa. 
Pierwsze dwie mówią o poszukiwaniu. Dobry 
pasterz szuka owieczki, która odeszła od stada, a 
kobieta szuka zagubionej drachmy. Trzecia mówi 
o powrocie syna marnotrawnego do ojcowskie-
go domu. Dopiero wszystkie trzy przypowieści 
razem wzięte ukazują pełną prawdę o nawróce-
niu. Czytając jedną z nich, nie wolno zapomnieć 
o dwu pozostałych.

Tajemnicę grzechu i nawrócenia może, przy-
najmniej w pewnej mierze, dostrzec ten, kto 
przeżył obumieranie prawdziwej młości i pod-
jął trud jej wskrzeszenia. Jest to najboleśniejsze 
przeżycie, jakiego człowiek może doświadczyć 
na ziemi. Sięga najgłębszych warstw ludzkiego 
serca. Temu, kto prawdziwie kocha, nie jest ła-
two obserwować, jak osoba kochana oddala się 
od niego i wchodzi na swoje prywatne ścieżki, po 
których nie mogą wędrować razem. Jeśli zaś od-
kryje, że oddaje się w ręce innej miłości, że jego 
miejsce zajmuje ktoś inny, staje zupełnie bezrad-
ny. Ponieważ prawdziwie kocha, nie może zre-
zygnować z tej osoby, nie pozostaje mu zatem 
nic innego, jak tylko czekać na jej powrót.

Bóg nas prawdziwie kocha i wciąż szuka każ-
dego, kto oddalił się od Niego. Szuka jak dobry 
pasterz zagubionej owcy. Szuka wytrwale, bo zgi-
nęła jego własność. Jesteśmy Jego umiłowanymi 
dziećmi i nie może zrezygnować z szukania, póki 
nas nie znajdzie. Kiedy jednak odkrywa, że ktoś 
z nas utonął w innych miłościach, dobrowolnie 
oddał swe serce bogactwu, zaspokajaniu ambi-
cji, karmieniu pożądliwości ciała, wygodnictwu 
— staje bezradny. Nie może nas wyrwać z na-
szych miłości, mimo iż wie, że one nas niszczą. 
Nie może tego uczynić siłą, bo szanuje wolność. 
Miłość jest oparta na dobrowolnej decyzji, na 
wyborze podyktowanym przez serce. Nawet 
gdyby Bóg zniszczył wartości ukochane przez 
nas, nie pozyskałby tym samym naszych serc dla 
siebie. Ta droga nie prowadzi do wskrzeszenia 
obumierającej miłości. Wręcz przeciwnie, jest 
odczytywana jako krzywda wyrządzona temu, 

kto te wartości pokochał. Stąd Bóg rzadko kiedy 
niszczy wartości umiłowane przez człowieka. On 
czeka.

Pasterz może odszukać zabłąkaną owcę, 
wziąć w ramiona i przynieść do owczarni, ale 
Bóg z człowiekiem tak postąpić nie może. Czło-
wiek musi się zgodzić na wejście w Jego ramio-
na. Bóg staje w pobliżu i czeka.

Przypowieść o synu marnotrawnym ukazu-
je ten drugi etap nawrócenia. Ojciec nie szuka 
syna, choć dobrze wie, co się z nim dzieje. On 
czeka na jego powrót. Syn przychodzi sam, 
prosząc o prawo wejścia do ojcowskiego domu. 
Dopiero wówczas, gdy dojrzała jego decyzja i 
postawił krok w stronę czekającego ojca, docho-
dzi do wzruszającego spotkania. Syn wpada w 
ramiona kochającego ojca. Moment nawrócenia 
i pojednania.

Bóg szuka i Bóg czeka. Szuka, gdyż miłość 
nigdy nie zrezygnuje z tego, kogo kocha. Bóg 
wie, że żadne inne miłości nie są w stanie uszczę-
śliwić człowieka. Jeśli jednak dostrzeże, że ktoś 
mocno zaangażował się w wartości, których nie 
da się pogodzić z Jego miłością, czeka, aż zmą-
drzeje i sam dobrowolnie porzuci je, by wrócić 
do Boga. 

Czytając Ewangelię można się dziwić, dlacze-
go Jezus powiada, że „w niebie większa będzie 
radość z jednego grzesznika, który się nawraca, 
niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedli-
wych, którzy nie potrzebują nawrócenia”. Kto 
jednak przeżył radość ze wskrzeszenia obumar-
łej miłości, ten się nie dziwi. Jest to bowiem 
niezwykle rzadki wypadek, by po zdradzie, na 
drodze pełnego przebaczenia, miłość zakwitała 
ponownie. To cud graniczący ze wskrzeszeniem 
zmarłego.

Ojciec słusznie powiada starszemu synowi: 
„ten brat twój był umarły, a znów ożył”. Pełne 
nawrócenie religijne jest rzadkością i nie dziwmy 
się, że stanowi źródło wielkiej radości dla całego 
nieba.

Ks. Edward Staniek

WSKRZESIĆ UMARŁĄ MIŁOŚĆ


