
 

 „Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli,” Iz 58, 1-9 
 

(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 
sprzeniewierzył się lud twój, 
który wyprowadziłeś z ziemi 
egipskiej. Bardzo szybko 
odwrócili się od drogi, 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 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 liczne 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. 
 
Oto słowo Boże. 

 

 
 
 
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; 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 
powstaje u aniołów Bożych z 
jednego grzesznika, który się 
nawraca”. 
 
Oto słowo Pańskie. 
                                 (HM) 

Szukasz Boga ale nie 
wiesz jak zacząć? 
 

 

S powiedź przed Mszą Św o 
godz 13.00 lub umawiana 
indywidualnie. 
K omunia dla chorych w 
domu - zgłoś księdzu lub 
szafarzowi. 

P owołany i uzdolniony! 
Kurs rozeznania (odkrycia) 
charyzmatycznego 
prowadzony przez ks. Gabora. 
Charyzmaty to różne dary 
Boże dla wszystkich, 
wskazujące konkretne 
sposoby, w jakie Bóg próbuje 
działać przez ciebie dla 
korzyści innych. 2-3 
listopada 2019. Więcej 
informacji na tablicy 
ogłoszeń! (O.G) 

Usłyszałeś „głos” w 
swoim sercu i chcesz 
więcej?  

G rupa matek: we wtorki, 
10.00-12.00, w sali. 
Zapraszamy wszystkie chętne 
mamy z dziećmi i z własnymi 
przekąskami.  (O. G) 
 

Z bliżają się intensywne 
rekolekcje dla mężczyzn i 
kobiet! Sprawdź tablicę 
ogłoszeń! (O.G) 
 

W arsztaty muzyczne dla 
dzieci Eweliny i Agnieszki 
(wyszkoleni i doświadczeni 
muzycy): w Sali kościelnej w 
godzinach 13:30 - 15:30 w 
dniach  28 września, 19 i 
26 października. 

Odczuwasz głód 
duchowego życia i chcesz 
się tym z kimś podzielić? 
 
ZAWIERZ SIĘ SERCU 
JEZUSA w pierwsze piątki 
miesiąca zapraszamy na 
Mszę (18:00) z 
nabożeństwem do 
Najświętszego Serca 
6 września 

 

K ażdy: zmartwiony➤ 
➤zestresowany ➤w lęku➤ciągle 
odkładający rzeczy na potem 
➤cierpiący na perfekcjonizm lub 
szukanie aprobaty➤ żyjący w 
chaosie➤z uczuciem wstydu, 
winy➤ w depresji; poczucie 
zranienia przez sytuację, osobę lub 
miejsce; czujący, że jest 
najgorsi➤walczący ze złymi 
nawykami lub wyznając wciąż te 
same grzechy➤ ze złością, 
smutkiem, samotnością, goryczą 
lub urazą;➤ z poczuciem 
beznadziejności➤ z uzależnieniami 
lub zachowaniami 
uzależniającymi➤pragnący 
wykorzystać moc 
Ewangelii➤sfrustrowany swoim 
wzrostem duchowym lub brakiem 
poczucia osobistej więzi z Bogiem; 
➤ związany negatywnymi 
myślami➤chcący pomóc komuś 
innemu➤  kto jest duchownym lub 
doradcą, który chce zrozumieć 
negatywne wpływy➤  kto chce 
dowiedzieć się więcej o służbie 
uwolnienia 

                        (HM) 

 
Refren :Wstanę i wrócę do 
mojego ojca

 
(1 Tm 1,12-17) 
Chrystus przyszedł na świat 
zbawić grzeszników 
 
Czytanie z Pierwszego Listu 
świętego Pawła Apostoła do 
Tymoteusza. 
 
Dzięki składam Temu, który mię 
przyoblekł mocą, Chrystusowi 
Jezusowi, naszemu Panu, że 
uznał mnie za godnego wiary, 
skoro przeznaczył do posługi 
mnie, ongiś bluźniercę, 
prześladowcę i oszczercę. 
Dostąpiłem jednak miłosierdzia, 
ponieważ działałem z 
nieświadomości, w niewierze. A 
nad miarę obfitą okazała się 
łaska naszego Pana wraz z 
wiarą i miłością, która jest w 
Chrystusie Jezusie. 
Nauka to zasługująca na wiarę i 
godna całkowitego uznania, 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 dla życia 
wiecznego. 
A Królowi wieków 
nieśmiertelnemu, 
niewidzialnemu, Bogu samemu 
cześć i chwała na wieki wieków. 
Amen. 
 
Oto słowo Boże. 
 

 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
W Chrystusie Bóg pojednał 
świat ze sobą, 
nam zaś przekazał słowo 
jednania. 
 

 
(Łk 15,1-10) 
Radość z nawrócenia grzesznika 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Łukasza. 
 
Zbliżali się do Jezusa wszyscy 
celnicy i grzesznicy, aby Go  
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Cóż za piękne trzy czytania, 
które przypominają nam 
rodzicielską miłość Boga, 
naszego Ojca. 
 
W pierwszym czytaniu 
słyszymy, jak On jest 
miłosierny. Mojżesz błaga Go, 
by ustąpił i nie ukarał Jego 
ludu, który Go opuścił, 
pomimo zadziwiających 
cudów, przy pomocy których 
On uratował ich z Egiptu – z 
Domu Niewoli, ale oni szybko 
odwrócili się od Niego, gdy 
tylko pojawiły się trudności i 
stworzyli ich własnych 
bożków. Ojciec jest 
kochającym rodzicem, więc 
nie jest naprawdę 
rozgniewany, ale ma złamane 
serce. Ale jako kochający 
rodzic słucha Swoim sercem i 
porusza go prośba Mojżesza, 
mimo, że jest On 
wszechmocny, jest gotowy 
zgiąć Swoje Serce i 
wysłuchać głosu Mojżesza. W 
Swoim Sercu jest zawsze 
gotowy przebaczyć, gdy 
błagamy Go o siebie lub 
innych. Zatem rodzice i 
rodzice chrzestni, wy, którzy 
zostaliście powołani do 
istnienia na wzór Ojca 
Niebieskiego, pamiętajcie, że 
musicie także być 
wystarczająco pokorni i 
słuchać waszych serc, 
ustępować i być miłosiernymi 
wobec waszych dzieci, 
zamiast reagować na to, co 
zrobili lub powiedzieli i karać 
ich. Poczekajcie aż pewnego 
dnia się nawrócą! Nie 
odwracajcie się od nich z byle 
jakiego powodu, ponieważ nie 
tak robi nasz Ojciec w niebie. 
Pamiętajcie o 
Szczodrobliwym Ojcu w 
historii Syna Marnotrawnego. 

Następnie w drugim czytaniu 
św. Paweł przypomina nam o 
ofiarnej miłości Boga, 
naszego niebiańskiego 
rodzica, przez ofiarę Jezusa. 
Rodzic powinien zawsze 
starać się wzrastać i 
dojrzewać, aby być zdolnym 
do dokonania wszelkich 
poświęceń, tak jak Jezus, bez 
względu na to, czy rodzice 
myślą, że ich dzieci na to 
zasługują, czy nie, ponieważ 
ich świętym powołaniem jest 
ukazanie oblicza Boga, 
naszego niebiańskiego 
rodzica. Tak uczynił Jezus, 
kiedy umarł za nas, gdy 
byliśmy jeszcze grzesznikami, 
ufając, że w końcu zdamy 
sobie sprawę z ciężaru 
naszych grzechów i będziemy 
za nie żałować. Święty Paweł 
przedstawia swoje 
nawrócenie jako przykład 
miłosiernej miłości Boga, 
naszego Ojca, kiedy 
wspomina, że był bluźniercą i 
robił wszystko, co mógł, aby 
zranić i zdyskredytować 
wiarę. Okazano mu jednak 
miłosierdzie i został 
wypełniony miłością, ta sama 
która jest w Chrystusie, 
Paweł potrzebował jednak 
czasu, aby uświadomić sobie, 
jaka naprawdę jest miłość 
Chrystusa w Jego sercu, 
ponieważ zauważenie miłości 
Boga głęboko w naszych 
sercach jest często wynikiem 
długiego procesu, to nie jest 
coś, co nagle pojawia się w 
naszych sercach. Paweł 
musiał nauczyć się, 
pokonując wszelkie trudności 
i niesprawiedliwe 
traktowanie, co Bóg czuł w 
swoim sercu, gdy 
prześladował Swoje dzieci. 
Bóg pozwala nam stawić 
czoła trudnościom, abyśmy 
zdali sobie sprawę z tego, co  

jest w naszych sercach, jak 
bardzo Go kochamy, a 
następnie możemy wzrastać i 
dojrzewać do miłości w taki 
sam sposób, w jaki On nas 
kocha, podczas gdy On cierpi 
z powodu tego, jak Go 
traktujemy i siebie 
wzajemnie. 
 
Następnie w czytaniu 
Ewangelii dowiadujemy się o 
troskliwej miłości Ojca 
poprzez historię Dobrego 
Pasterza, który powinien być 
raczej nazywany Prawdziwym 
Pasterzem. Historie te 
ujawniają, że Bóg zna 
każdego z nas i dba o każdego 
z nas zarówno indywidualnie, 
jak równie jako rodzinę, tak 
jak Ojciec Marnotrawny i 
Dobry Pasterz. Liczby nie 
mają dla niego znaczenia. Nie 
porzuca jednej zagubionej 
owcy, tylko po to, aby 
zapewnić bezpieczeństwo 99 
innym owcom. Każdy z nas 
jest dla niego ważny. Ojciec 
szczodrobliwy kocha Swoją 
rodzinę jako całość, ale 
troszczy się również o 
każdego syna i ma wyjątkowy 
związek z obojgiem, podobnie 
jak Prawdziwy Pasterz, który 
kocha swoją trzodę jako 
całość, ale także każdą 
zagubioną owcę. Kiedy byłem 
bardzo młody, nie miałem 
osobistej więzi z Jezusem, ale 
kiedy wstąpiłem do 
seminarium i wziąłem udział 
w 30-tygodniowych 
rekolekcjach Ignacjańskich, 
od samego początku 
doświadczyłem przez Lectio 
Divina, że Jezus lubi zabawę i 
wychodzi do ciebie z pozycji 
twojego najlepszego 
przyjaciela, z którym możesz 
walczyć w wodzie, tak jak to 
jest między dobrymi 
przyjaciółmi. Chce też, aby  

każda z Jego owiec, synów i 
córek wiedziała i pamiętała, 
że pozostają Jego 
umiłowanymi synami i 
córkami, nawet gdy Go 
odrzucą i mają wątpliwości; i 
że z niecierpliwością pragnie 
ich powrotu do Niego, czeka 
na nich, i szuka ich. 
Doświadczałem tego za 
każdym razem, gdy 
zaczynałem wątpić w opiekę 
Boga. Zawsze sięgał do mego 
serca poprzez fragment Biblii, 
przyjaciela lub po prostu 
przez ciszę. 
 
Dzięki tym czytaniom 
doświadczyłem, w jaki sposób 
Bóg, nasz Ojciec, potwierdza 
naszą prawdziwą tożsamość 
jako Jego umiłowanych dzieci, 
o które się troszczy 
miłosiernym, współczującym, 
złamanym, ale też radosnym i 
kochającym Sercem. 
 

(D) 

  
MÓDL SIE Z PAPIEZEM 
 
Za Rodziny: 
Aby rodziny, przez życie modlitwy i 
miłości, stawały się coraz lepszymi 
“szkołami prawdziwego wzrostu 
człowieczeństwa”. 

 
 
   
Aplikacja do modlitwy 

 
 

 
Ref. Chwała na wysokości!  
Chwała Jedynemu Bogu! 
Chwała na wysokości! 
Chwała, a ludziom pokój! 
 
1. Chwalimy Cię, 
błogosławimy Cię  
Wielbimy Cię, wysławiamy 
Dzięki Ci składamy 
Bo wielka jest chwała Twoja!  
Panie Boże, Królu nieba 
Boże Ojcze Wszechmogący 
Panie, Synu Jednorodzony 
Jezu Chryste. 
 
2. Baranku Boży, Synu Ojca 
Który gładzisz grzechy świata 
Zmiłuj się nad nami  
Zmiłuj się nad nami 
Który gładzisz grzechy świata 

Przyjm błaganie nasze 
Który siedzisz po prawicy 
Ojca  
Zmiłuj się nad nami. 
 
3. Albowiem tylko Tyś jest 
święty 
Tylko Tyś jest Panem 
Tylko Tyś najwyższy, Jezu 
Chryste 
Z Duchem Świętym, 
w chwale Boga Ojca. Amen. 
 
                                  (HM) 
 
Pan jest pasterzem moim, 
niczego mi nie braknie. 
Na niwach zielonych pasie 
mnie, 
nad wody spokojne prowadzi 
mnie. 
 
1. Kiedyś wino i chleb 
Teraz Ciało i Krew 
Możesz wierzyć lub nie 
To naprawdę dzieje się 
 
2. Ciągle czekasz na cud 
Niespokojny twój duch 
A ja przypomnę, że 
W ciszy i przy blasku świec 
Cud największy dzieje się 
 
3. Wypatrujesz co dnia 
Czekasz na jakiś znak 
A ja przypomnę, że 
W ciszy i przy blasku świec 
Cud największy dzieje się 
 
Nasz Bog  
1. Wodę zamieniłeś w wino 
Ślepi przy Tobie znów widzą, 
któż jest jak Ty? Tylko Ty? 
Blaskiem rozświetlasz 
ciemności 
Człowiek powstaje z 
marności, któż jest jak Ty? 
Tylko Ty? 
 
Ref: Nasz Bóg jest wielki, 
nasz Bóg jest silny 
Boże nikt inny nie równa się z 
Tobą. 

Nasz Bóg uzdrawia, jest 
wszechmogący. 
Nasz Bóg, Nasz Bóg. 
 
2. Blaskiem rozświetlasz 
ciemności. 
Człowiek powstaje z 
marności, któż jest jak Ty? 
Tylko Ty? 
 
Ref: Nasz Bóg jest wielki... 
 
Jeśli nasz Bóg jest przy nas 
już nic nas nie zatrzyma! 
Jeśli nasz Bóg jest z nami, 
któż jest przeciwko nam? /x2 
Któż jest przeciwko nam? 
 
Ref: Nasz Bóg jest wielki… 
 
 
1. Moją prawą ręką będę 
Cię uwielbiał, 
Moją lewą ręką będę wielbił 
Cię. 
Moją prawą nogą będę Cię 
uwielbiał, 
Moją lewą nogą będę wielbił 
Cię 
 
Ref. Chwalimy Cię, 
Błogosławimy Cię, 
Wielbimy Cię, 
Wysławiamy Cię. 
 
2. Całym moim sercem będę 
Cię uwielbiał, 
Całą moją duszą będę wielbił 
Cię 
Całym mym umysłem będę 
Cię uwielbiał, 
Całym moim życiem będę 
wielbił Cię 
 
3. Zamiast znów narzekać, 
będę Cię uwielbiał, 
Kiedy mam zły humor, będę 
wielbił Cię, 
Kiedy rano wstaję, będę Cię 
uwielbiał, 
Gdy wracam do domu będę 
wielbił Cię 

Wznoszę Alleluja 
1.Wznoszę Alleluja w 
obecności nieprzyjaciół mych  
Wznoszę Alleluja, uciszę tym 
niewiary krzyk 
Wznoszę Alleluja, ta melodia 
moją bronią jest Wznoszę 
Alleluja, niebo walczy zamiast 
mnie 
 
Ref: Śpiewam tę pieśń, kiedy 
dookoła sztorm 
Głośniej i groźniej niech 
uwielbienia zabrzmi ton 
Z prochów nadzieja powstaje 
znów 
Śmierć pokonana, na wieki 
żyje Król! 
 
2. Wznoszę Alleluja, kiedy 
trudnych pytań tyle wciąż 
Wznoszę Alleluja, zobaczę, jak 
ucieka mrok 
Wznoszę Alleluja, wszystko 
we mnie wielbi Cię Wznoszę 
Alleluja, strach już nie 
zatrzyma mnie 
  
Ref: Śpiewam tę pieśń... 
 
Śpiewam jeszcze głośniej x4 
Śpiewam jeszcze głośniej W 
obecności nieprzyjaciół mych 
Śpiewam jeszcze głośniej 
Uciszę tym niewiary krzyk 
Śpiewam jeszcze głośniej Ta 
melodia moją bronią jest 
Śpiewam jeszcze głośniej 
Niebo walczy zamiast mnie 
Śpiewam jeszcze głośniej W 
obecności nieprzyjaciół mych 
Śpiewam jeszcze głośniej 
Uciszę tym niewiary krzyk 
Śpiewam jeszcze głośniej Ta 
melodia moją bronią jest 
Śpiewam jeszcze głośniej 
Niebo walczy zamiast mnie 
Śpiewam jeszcze głośniej! 
  
Ref: Śpiewam tę pieśń… x2 
  
Śpiewam Alleluja x8.   
                                   (BS) 



 


