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XXIV Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Łukasza (15,1-32) 
 

„ ZbliŜali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go 
słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten 
przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. 
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któ Ŝ z was, gdy ma 
sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu 
dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aŜ 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, niŜ z 
dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. 
Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyŜ nie zapala światła, nie wy-
miata domu i nie szuka starannie, aŜ 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 BoŜych z jednego grzesznika, który się nawraca”. 
 

 nie trać nadziei, choćbyś słyszał, Ŝe ktoś czy 
to przez nieświadomość czy słabość, czy nie-

zawinione okoliczności zatracił się całkowicie, bo 
zapomniał o pieczęci chrztu świętego i obmyty z 
win popadł powtórnie w grzechy i występki, bo i 
wtedy nie moŜesz uwaŜać, Ŝe człowiek taki został 
ostatecznie przez Boga odrzucony. KaŜdemu bo-
wiem, kto prawdziwie, z całego serca nawraca się 
do Boga, otwierają się drzwi i Ojciec wielce rado-
śnie przyjmuje syna szczerze pokutującego. Praw-
dziwa zaś pokuta to nie popadać na nowo w te 
same błędy, ale wykorzenić całkowicie z duszy 
owe grzechy, przez które sam skazałeś się na 
śmierć. Skoro je usuniesz, Bóg na nowo w sercu 
twoim zamieszka. Mówi bowiem Jezus, Ŝe w niebie 
wielka jest radość i niezmierne wesele Ojca i anio-
łów Jego, gdy jeden grzesznik nawróci się i pokutu-
je. (Łk 15, 7. 10) Dlatego teŜ woła: „Miłosierdzia 
chcę, a nie ofiary. Nie śmierci chcę grzesznika, ale 
pokuty. Choćby wasze grzechy były jako szkarłat, 
jak śnieg je wybielę, i choćby były czarniejsze od 
nocy, obmyję je, a staną się jak wełna biała” (Mt 9, 

13; Iz 1, 18). Jedynie Bóg moŜe udzielić odpusz-
czenia grzechów i nie pamiętać upadków; i nam 
nakazuje Pan odpuszczać co dzień braciom pokutu-
jącym (Mt 6, 12). A jeśli my, będąc złymi, umiemy 
dawać dobre dary, jakoŜ daleko więcej Ojciec mi-
łosierdzia (Łk 11, 13). Dobry Ojciec wszelkiej 
pociechy łaskawy jest i litościwy w swej cierpliwo-
ści: czeka na nawrócenie. Nawrócić się zaś praw-
dziwie z błędów swoich to nie popełniać ich więcej 
i wstecz się juŜ nie oglądać... Złodzieju, czy chcesz 
otrzymać odpuszczenie? Nie kradnij więcej. Kto 
cudzołoŜył, niech ugasi Ŝar namiętności. Kto Ŝył w 
nierządzie, niech czystość zachowuje. Kto rabował, 
niechaj łup odda i swego dołoŜy. Fałszywy świad-
ku, ćwicz się w prawdzie. Krzywoprzysięzco, wię-
cej nie przysięgaj. I chociaŜ jest prawie niemoŜliwe 
wyzbyć się zakorzenionych namiętności, to jednak 
przez szczerą pokutę i ciągłe ćwiczenie, uwalnia się 
od nich człowiek wsparty mocą BoŜą, ludzką mo-
dlitwą i pomocą braci. 

św. Klemens Aleksandryjski († ok. 212) 

A 
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Poniedziałek – 12 września 2016        Łk 7,1-10 
   630   Za †  syna Arnolda Trompeta, † matkę ElŜbietę, †† dziadków  i całe pokrewieństwo 
   900   Za †† rodziców  Zofię i Józefa Kłosek, za †† Joachima Kłosek, Herberta Grzesiczek, Gertrudę 

Kijas i †† z rodzin Kłosek i Kijas  
 1800 1. Za † ojca Zygmunta w 18. rocznicę  śmierci oraz o BoŜe błog. i zdrowie dla całej rodziny  
   2. Za †† rodziców Ryszarda Orłowskiego w 1. rocznicę śmierci i Annę Orłowską w 2. r. śmierci 
Wtorek – 13 września 2016 – św. Jana Chryzostoma, bp, doktora Kościoła  Łk 7,11-17 

ROZPOCZĘCIE DZIEWIĘCIOMIESIĘCZNEJ NOWENNY PRZED 100-LECEIEM OBJAWIEŃ FATIMSKICH  
   630   Za † męŜa Władysława Ligęza z okazji urodzin  
   800   W języku niemieckim: Für †† Eltern Johann, Johanna Franz und Franciska und Verstorbene aus 

der Verwandschaft 
 1730   RóŜaniec 
 1800 1. Za † męŜa Mariana Kilian w 1. rocznicy śmierci 
   2. W intencji Ojczyzny 
             3. Za †† Adama Bezpalków, Ŝonę Julię, rodziców Ludwikę i Jana  
Środa – 14 września 2016 – Święto PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego   J 3,13-17 
   630   Za †† rodziców Marię i Pawła, † siostrę Krystynę, †† braci Franciszka i Alojzego i całe †† 

pokrewieństwo  
   900   Za †† rodziców Franciszka i Gertrudę Skroch  
 1800 1. W intencji Bogumiła z okazji 47. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośba o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie   
   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Doroty z okazji 75. rocznicy z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny  
Czwartek – 15 września 2016 – NMP Bolesnej     J 19,25-27 
   630   Za † Halinę Mościcką (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 23 i 23 a) 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców ElŜbietę i Zygfryda Wypler z okazji urodzin 
 1730   RóŜaniec Rodziny Radia Maryja 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności w pewnej intencji z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

dalsze, o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
   2. Msza święta zbiorowa za zmarłych: za †† rodziców Annę i Franciszka Siwek, †† z rodziny i 

znajomych, †† Paulinę Szurgacz j Joannę Heider i dusze w czyśćcu cierpiące , za † Stefanię 
Pankiewicz w 3. rocznicę śmierci, †† Jana i Janinę Kaniewskich, za † Marię Lechowską w 
rocznicę śmierci, za † Marię Woźniak (od lokatorów z ulicy Polnej 6a), za † Józefa Piórko (od 
współpracowników, cioci Joanny Piórko-Szwec), za † Marka Górnego (od rodziny, znajomych, 
przyjaciół i kolegów z pracy), do Miłosierdzia BoŜego za † Zbigniewa Zając, za † Lilę Stolar-
ską (w 30. dzień), za † Waltera Cyron (w 30. dzień, od sąsiadów z ulicy Katowickiej 25), do 
Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Łucję i Gerarda Jasny, za ich †† rodziców oraz dusze w 
czyśćcu cierpiące, za † Krystynę Beracz (w 30. dzień), za † Janinę Tantała; za † Władysławę 
Chylińską w 1. rocznicę śmirci; za †† rodziców Józefa i Tomasza Wajda, brata Jana Wajda; 
za †† Marię i Henryka Latoń oraz siostrę Elfrydę Kadłubiec, za †† Bartłomieja i Janinę Bu-
cyk, za † ojca Stanisława w rocznicę śmierci, matkę Helenę, †† z rodziny, za †† rodziców 
Mari ę i Jana, Marię i Ignacego, brata Stanisława w 4. rocz. śm., brata Antoniego w 5. rocz. 
śm., syna Bogdana, Annę i Henryka, Henryka w 30. dz. po śm., Stefanię i Izydora, †† z rodz. 
Pasberg, księŜy Jurczyka, Drozdka, Skowronka, Rajmana, †† z rodz. Wolanin i Obłój 

Piątek – 16 września 2016 – św. Korneliusza i Cypriana, męczenników  Łk 8,1-3 
   630   Do BoŜej Opatrzności w intencji Zuzanny i Gabriela z okazji 20. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
   900   Za † Ŝonę Julię Simek, jej †† rodziców i krewnych  
 1400      Ślub: Patrycja Sajecka – Piotr Marmoń 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800   Msza Święta wotywna o Miłosierdziu BoŜym 1. W intencji Oskara z okazji 2. rocznicy urodzin 
   2. Za † Jana Potaczek w 3. rocznicę śmierci  
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 1900   NaboŜeństwo dla młodzieŜy – Adoracja z modlitwą Taize  
Sobota – 17 września 2016        Łk 8,4-15 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Józefa Kolowca w rocznicę śmierci, †† teściów Ma-

rię i Antoniego oraz rodzeństwo Annę, Marię, Józefa, Jana i siostrzenicę Dorotę  
 1200   Ślub: Paulina Wiśniewska zd. Kuczera – Łukasz Wiśniewski 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† ojca Maksymiliana Fajngolda, mamę 

Olgę, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące  
   2. Za † męŜa Aleksandra Kurkulonis w 5. rocznicę śmierci, † ojca i wszystkich †† z rodziny  
            3. Do BoŜej Opatrzności za wstawiennictwem Świętej Rodziny  z ok. 25. r. ślubu w pewnej intencji  
XXV Niedziela zwykła – 18 września 2016  Am 8,4-7; 1 Tm 2,1-8; Łk 16,1-13 

PODZIĘKOWANIE ZA PLONY  
   700    Za  Ŝonę Irenę Kampka w 2. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców Szklarz, za † Łucję Kampka 

i †† pokrewieństwo z obu stron  
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900  1. śniwne – Dziękczynna w intencji Ŝyjących rolników i działkowiczów oraz ich rodzin o BoŜe 

błogosławieństwo, a takŜe za †† rolników i działkowiczów 
             2.   W intencji † Heleny Gawrońskiej    
 1030    Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Częstochowskiej w 60. rocznicę 

ślubu Katarzyny i Franciszka z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze, a takŜe o 
zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny  

 1200   Za † Konrada Benek w 1. rocznicę śmierci  
     1400       Msza Święta w rycie nadzwyczajnym  
 1545    RóŜaniec Fatimski 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za †† Gertrudę i Jerzego Fogiel  
W tym tygodniu modlimy się: w intencji pracujących na roli i działkowiczów 
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na 

nieszpory niedzielne. 
• W poniedziałek o 1930 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego w środę o godzinie 1600. 
• PoniewaŜ w przyszłym roku przypada 100-lecie objawień Fatimskich pragniemy przygotować się do 

tej rocznicy przez dziewięciomiesięczną Nowennę. Zapraszamy we wtorek, 13 września na RóŜaniec o 
godz. 1730 i na wieczorną Mszę Świętą. W przyszłym roku planujemy równieŜ w ostatnim tygodniu 
czerwca pielgrzymkę do Fatimy. Szczegóły na plakacie. 

• Msza szkolna w czwartek o 1630.  
• W środę przypada Święto PodwyŜszenia KrzyŜa, w czwartek wspomnienie  Matki BoŜej Bolesnej. 
• W czwartek o 1730 RóŜaniec, a po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie – Adorację z modlitwą Taize w piątek o godz. 1900. Przy naszej 

parafii funkcjonuje punkt przygotowań do Europejskiego Spotkania Młodych, które w tym roku odbę-
dzie się w Rydze na przełomie roku. 

• W sobotę o godz. 900 spotkanie dla kandydatów na ministrantów, o 1000 spotkanie ministrantów i 
lektorów. 

• Od 15 września przyjmowane będą wszystkie intencje (w tym za zmarłych) na cały następny rok. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli trydenckim. 
• W przyszłą niedzielę, 18 września po wieczornej Mszy Świętej (a takŜe we wtorek, 20 września po 

wieczornej Mszy) odbędą się spotkania (jedno do wyboru) dla rodziców dzieci przygotowujących 
się do I spowiedzi i Komunii Świętej. Prosimy o obecność. 

• Rozpoczynamy równieŜ przygotowanie do bierzmowania. Przypominamy, Ŝe uczniów klas gimna-
zjalnych obowiązuje trzyletni cykl przygotowań. Zatem przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna 
się w klasie pierwszej gimnazjum. Spotkanie dla rodziców wraz z wszystkimi kandydatami odbędzie 
się w poniedziałek, 19 września po wieczornej Mszy Świętej. Prosimy rodziców o obecność. 
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• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś przed kościołem zbiórka na 

Wydział Teologiczny; za tydzień dodatkowa zbiórka na cele remontowe, zwłaszcza na remont kaplicy 
pod kościołem. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  

 

Wielka Nowenna Fatimska trwa                     źródło www.opoka.org.pl
Fatimska Pani ostrzegała 13 lipca 1917 r., Ŝe 

jeŜeli ludzie nie odpowiedzą na Jej wezwanie, 
wówczas Rosja „rozsieje swoje błędy po całym 
świecie, doprowadzając do wojen i prześladowań 
Kościoła” Cały świat zadrŜał, gdy 13 maja 1981 r. 
na Placu św. Piotra w Rzymie turecki zamachowiec 
Ali Agca oddał strzały do Ojca Świętego Jana Paw-
ła II. Po tym wydarzeniu kard. Joseph Ratzinger 
powiedział: „Fakt, iŜ macierzyńska dłoń zmieniła 
bieg śmiercionośnego pocisku, jest tylko jeszcze 
jednym dowodem na to, Ŝe nie istnieje nieodwołal-
ne przeznaczenie, Ŝe wiara i modlitwa to potęŜne 
siły, które mogą oddziaływać na historię, i Ŝe osta-
tecznie modlitwa okazuje się potęŜniejsza od poci-
sków, a wiara od dywizji”. 

Groźba odrzucenia Boga przez człowieka 
W rok po zamachu, 13 maja 1982 r., Jan Pa-

weł II w Fatimie, gdzie zawiózł śmiercionośną kulę 
wyjętą ze swojego ciała, powiedział: „W świetle 
miłości Matki rozumiemy całe przesłanie Pani 
Fatimskiej. Największą przeszkodą w drodze czło-
wieka do Boga jest grzech, trwanie w grzechu, a w 
końcu wyparcie się Boga, świadome wyrzucenie 
Boga ze świata ludzkiej myśli, oderwanie od Niego 
całej ziemskiej aktywności człowieka, odrzucenie 
Boga przez człowieka”. 

Nawiązując do błędów, które Matka BoŜa na 
początku XX wieku w Fatimie wskazywała ludzko-
ści, Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu 
zwracał uwagę na zagroŜenie poszczególnych na-
rodów i całego świata apostazją, czyli odchodze-
niem od Boga, oraz degradacją moralną. 

Trzy lata po zamachu, 25 marca 1984 r., Pa-
pieŜ Polak spełnił fatimską prośbę, poświęcając 
Rosję Matce BoŜej. Potem wprawdzie upadł bez-
boŜny komunizm, który prześladował Kościół, 
głównie w Europie Środkowej i Wschodniej, jed-
nak nie przestał pogłębiać się kryzys moralny świa-
ta, widoczny równieŜ w katolickiej części Europy, 
zbudowanej na korzeniach chrześcijańskich. 
Wkrótce Jan Paweł II wskazał, Ŝe światu grozi 
niebezpieczeństwo zastąpienia marksizmu inną 
formą ateizmu, który wychwalając wolność, zmie-
rza do zniszczenia podstaw porządku naturalnego i 
moralności chrześcijańskiej. (...) 

Grzechy świata 
Zło krąŜące po świecie przyjmuje róŜne posta-

cie, a orędzie z Fatimy wydaje się być odpowiedzią 
na zeświecczenie współczesnego świata. W czasie 
swojego pierwszego objawienia w Fatimie, 13 maja 
1917 r., Maryja prosiła: „Odmawiajcie codziennie 

RóŜaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec 
wojny”. 

Wezwanie Matki BoŜej do modlitwy róŜańco-
wej w intencji pokoju jest nadal aktualne, a w obli-
czu wielkiej, globalnej wojny z nienarodzonymi 
staje się wręcz naglące — uwaŜa dr Antoni Zięba, 
niestrudzony obrońca Ŝycia nienarodzonych. Zwra-
ca on uwagę, Ŝe rok pierwszych objawień fatim-
skich (1917) to takŜe rok zwycięstwa w Rosji rewo-
lucji bolszewickiej, kierowanej przez Włodzimierza 
I. Lenina, twórcę ateistycznego systemu komuni-
stycznego, który swoją bezwzględną falą prześla-
dowań doprowadził do 100 milionów ofiar ludzkich 
w skali świata. Niewystarczająco jeszcze nagło-
śniony jest fakt, Ŝe liczba ofiar masowych aborcji w 
skali globu przekroczyła 1 miliard. A XX wiek 
szczególnie wpłynął na tę czarną statystykę: naj-
pierw w 1920 r. w komunistycznym Związku So-
wieckim „zalegalizowano” zabijanie nienarodzo-
nych dzieci, a potem zaczęto innym krajom narzu-
cać tę zbrodniczą wolność, w Polsce — od roku 
1956. (...) 

W związku ze zmaganiami cywilizacji Ŝycia z 
cywilizacją śmierci trzeba pamiętać, Ŝe Matka BoŜa 
zapowiedziała w objawieniach fatimskich: „Moje 
Niepokalane Serce zwycięŜy”. Misja Fatimy nie 
jest zakończona. Bóg nadal poszukuje ludzi goto-
wych ofiarować się za innych, by ratować świat. 

„Nie Ŝyjemy dla siebie” 
W 2017 r. będziemy obchodzić 100. rocznicę 

„pierwszej wizyty złoŜonej w Fatimie przez Panią 
przybyłą z Nieba”. W ramach przygotowań do tego 
jubileuszu trwa Wielka Nowenna Fatimska, zapo-
czątkowana 13 maja 2009 r. KaŜdy rok nowenny ma 
swoje programowe hasło, nawiązujące do treści 
orędzia fatimskiego. W wypowiedzi dla „Niedzieli” 
ks. dr Krzysztof Czapla, dyrektor Sekretariatu Fa-
timskiego w Zakopanem na Krzeptówkach, koordy-
nującego przebieg Wielkiej Nowenny Fatimskiej, 
zaznaczył: „KaŜdy z nas powinien stać się świad-
kiem orędzia fatimskiego przez osobiste praktyko-
wanie i wypełnienie apelu, jaki Matka BoŜa skiero-
wała do świata w Fatimie. A przypomniała nam i 
pouczyła nas, iŜ Bóg pragnie ratować grzeszników, 
świat i Kościół przez naboŜeństwo do Jej Niepoka-
lanego Serca”. Jego zdaniem, wezwanie Matki BoŜej 
pozostaje w dalszym ciągu aktualne i czeka na od-
powiedź, wyraŜoną zadośćuczynieniem za innych, 
zwłaszcza za zatwardziałych grzeszników. Aby 
świat ocalić, potrzebna jest wiedza o objawieniach 
fatimskich i wiara w ich nadprzyrodzoną moc. 

 


