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  FAUSTYNKA  
 

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 15,1-32) 

Zbliżali 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: „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; spra-

sza 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  

powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”. Powiedział też: 

„Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi 

część majątku, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo 

potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił 

swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej  

krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli 

owej krainy, a ten posłał go na 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 z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze zgrzeszyłem 

przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: 

uczyń mię choćby jednym z najemników”. Wybrał 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 Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać 

się twoim synem”.  



Lecz ojciec rzekł do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie 

mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będzie-

my ucztować i bawić się; ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł 

się”. I zaczęli się bawić. 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 znaczy.  

Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ  

odzyskał go zdrowego”. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł  

i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem 

twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy 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 przy mnie  

i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był 

umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.  

 

ROZWAŻANIE: 

„Ten przyjmuje grzeszników..." Co zrobić z taką obserwacją? Można, jak faryzeusze i uczeni  

w Piśmie, potraktować ją powierzchownie i szybko przejść do destrukcyjnego szemrania czy  

dyskusji, bez głębszej analizy ani odniesienia do siebie. Ale można też, pamiętając o postawie  

Maryi, próbować ją uwewnętrznić, sprowadzić na poziom serca i swojego życia, przeprowadzając 

„ruminatio", aż wydobędzie się dla siebie wszystkie życiowe soki w niej zawarte (kiedyś medyta-

cję słowa Bożego porównywano do czynności przeżuwania niektórych ssaków). Dobijające szem-

ranie albo ożywcze „przeżuwanie" - to alternatywa, którą mamy, gdy jakiekolwiek słowo, zdanie 

bądź obraz z przypowieści o miłosierdziu nas porusza. 

Jezusowe przyjmowanie marnotrawnych dzieci Ojca jest naznaczone cierpliwym uprzednim  

i wciąż trwającym oczekiwaniem. Jezus, przyjmując wracającego, a wciąż niedojrzałego, czeka na 

jego dojrzewanie: „jako wychowawca przyjmuje nas takimi, jacy jesteśmy, i stopniowo prowadzi 

nas do Ojca” (KKK 2607). A ma różnych braci i, ukształtowany przez Ojca, szuka odpowiedniego 

sposobu, aby dotrzeć do nich z orędziem miłosierdzia. W centrum pierwszej przypowieści jest 

mężczyzna, a w centrum drugiej kobieta. Pasterz szuka owcy, która wyszła poza owczarnię,  

a kobieta drachmy, która zaginęła wewnątrz domu. Historia dwóch braci pokazuje, że można, 

„zabrawszy wszystko uciec w dalekie strony, ale można też zagubić się w domu, nie odkrywszy  

tego, co kryje się w słowach: „wszystko, co moje, do ciebie należy”. Sponiewieranego młodszego 

syna ojciec przytula ramionami, a zapracowanego starszego syna przytula słowami: „Moje dziec-

ko…”. 

Jedno słowo, zdanie czy obraz z Ewangelii jest Bożym sposobem, by mnie zdiagnozować i leczyć. 

Które? (Źródło: Oremus, wrzesień 2019) 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dzisiaj XXIV Niedziela Zwykła. 

2. W poniedziałek przypada wspomnienie św. Męczenników Korneliusza, papieża  

i Cypriana, biskupa; 

w środę – święto Św. Stanisława Kostki, zakonnika 

w piątek – wspomnienie św. Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong  

Hasang i Towarzyszy, męczenników; 

w sobotę – święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty. 

3. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania - dni modlitw za dzieci, młodzież  

i wychowawców. 

4. Spotkanie młodzieży z klasy ósmej i pierwszej średniej pragnącej przygotować się 

do przyjęcia sakramentu bierzmowania w środę, 18 września.  

O godz. 18.00 Msza św. Po Mszy św. odbędą się zapisy. 

5. Na remonty prowadzone w parafii złożono w minionym tygodniu 800 zł.  

Składamy serdeczne Bóg zapłać Ofiarodawcom.  

6. Taca z dzisiejszej, trzeciej niedzieli miesiąca przeznaczona jest na remonty  

w parafii. Dziękujemy za wyrozumiałość i ofiarność. 

7. W dniach 21-22 września odbędzie się XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka  

Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Pielgrzymka organizowana przez Krajowy 

Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin jest okazją, by z małżeństwami i rodzinami z całej 

Polski modlić się o potrzebne łaski dla naszych rodzin. 

 

 

 

 

Eucharystia jest źródłem szczególnego zjednoczenia człowieka z Bogiem  

i szczytem miłości Boga do ludzi (por. KKK 1324).  

 

Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność  

Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania,  

przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu,  

jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi,  

a przez Niego Ojcu. (KKK 1325) 

STR. 3        



 
INTENCJE MSZALNE 

 
Poniedziałek – 16 września 

  7.00  + Janina Słotwińska (16 Msza gregoriańska) 

18.00  + Andrzej Jaromin – od matki 

18.00  + Albertyna Gruszecka – od uczestników pogrzebu 

Wtorek – 17 września 

  7.00   + Janina Słotwińska (17 Msza gregoriańska) 

18.00  + Elżbieta Lichołap – od uczestników pogrzebu 

18.00  + Helena, Stanisław Sobieraj 

Środa – 18 września 

  7.00  + Janina Słotwińska (18 Msza gregoriańska) 

18.00  Za wstawiennictwem Matki Bożej pielgrzymującej z Szensztatu o Jej wycho-

wawczy wpływ na nasze rodziny; + Barbara Demowska 

18.00  + Henryk Pieczyrak, Aniela, Władysław, Maria Krawczyk 

Czwartek – 19 września 

  7.00  + Janina Słotwińska (19 Msza gregoriańska) 

18.00  + Janina (12 rocznica śmierci), Jakub, Edward, Stanisław Jastrząb  

18.00  W intencji wspólnoty modlitwy wstawienniczej  

Piątek – 20 września 

  7.00  + Janina Słotwińska (20 Msza gregoriańska) 

18.00  + Józefa, Jan Kolbusz – od córki 

18.00  + Andrzej Jaromin – od rodziny Kozłowskich 

Sobota – 21 września 

  7.00  + Janina Słotwińska (21 Msza gregoriańska) 

18.00  + Paweł, Tadeusz, Matylda Monsiorowie 

18.00  + Marianna, Józef, Jan Faryna, zmarli z rodzin Faryna i Cofór – od syna 

Niedziela – 22 września 

  8.00  + Janina, Stanisław Łazarczyk (rocznica śmierci) 

  9.30  + Zofia Kałwa – od sąsiadów 

11.00  + Waldemar Dobrowkin  od żony z rodziną 

12.30  + Janina Słotwińska (15 Msza gregoriańska) 

18.00  + Maria, Feliks Faszcz 

Parafia Miłosierdzia Bożego 

ul. Jagiellońska 2a 

41-200 Sosnowiec 

 

tel. 32 292 35 56 

W czwartek po Mszy św. 

wieczornej do godz. 21.00  

Adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

 

W piątek o godz. 15.00 

Koronka do Bożego 

Miłosierdzia. 

 

Biblioteka parafialna 

czynna 

w piątek od 17.00 do 18.00 

Rachunek bankowy  
parafii:  

PKO BP S.A.  
I Oddział w Sosnowcu     
10 1020 2498 0000 8702  

0156 6645 

STRONA INTERNETOWA PARAFII:  milosierdzie.sosnowiec.pl 


