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XXIV Niedziela Zwykła 11.09.2016r. 

Radość z nawrócenia grzesznika 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 
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; 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”. 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: będziemy 
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»”. 
 

Łk 15,1-32   Oto słowo Pańskie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne na XXIV  Niedzielę zwykłą – 11.09.2016 r. 
 Dziś w naszej parafii od godz. 14:00 zapraszamy na Franciszkański Festyn Rodzinny.  
 Zapraszamy do uczestniczenia w naukach rekolekcyjnych, które są głoszone w czasie 
Mszy świętych – od niedzieli do środy w ramach przygotowania do uroczystości odpustowych w 
naszej parafii. Szczególnie polecamy w poniedziałek po Mszy św.  wieczornej konferencję o. 
Macieja nt.  
„In  vitro – dlaczego NIE?!” Uroczysta Msza św. odpustowa zostanie odprawiona 14 września o 
godz. 18:00 
          Tradycyjnie 13 - tego miesiąca zapraszamy do odmawiania Różańca św. oraz na adorację 
Najświętszego Sakramentu od godz. 20:00 do 21:00 zakończoną błogosławieństwem lurdzkim i 
Apelem Jasnogórskim. 

W piątek 16 września o godz. 17:00 zapraszamy dzieci i młodzież oraz ich rodziców do 
sali parafialnej na pierwsze powakacyjne spotkanie Róży dziecięcej Bł. Hiacynty i Franciszka.  

Zbiórka ministrantów w sobotę o 11:00 
Od października godzina Mszy św. w kościele w Książniku zostanie zmieniona na 9:00 z 

racji na katechezy, które będą głoszone rodzicom i dzieciom przygotowującym się do I Komunii 
św. 

 
 

Do tej pory wykonaliśmy następujące  prace remontowe: 
Odmalowano  ściany i położono nową podłogę na  korytarzu i klatce schodowej przy kancelarii i 
na furcie klasztornej; całkowicie wyremontowano dwie łazienki przy kancelarii, w czym jedna z 
nich została adoptowana jako aneks kuchenny; odmalowano i położono nową podłogę w 
kancelarii parafialnej; wymieniono oświetlenie w remontowanych pomieszczeniach; 
odrestaurowano feletron Matki Bożej Częstochowskiej; nareperowano dwa kominy na 
klasztorze; zmieniono rynny nad kaplica klasztorną; naprawiono dach na klasztorze; 
odmalowano salkę młodzieżową oraz trzy pokoje w klasztorze ; odrestaurowano płot przy 
kościele św. Elżbiety, strona frontowa; odmalowano i oszklono okna na wieżę kościoła 
parafialnego; oczyszczono z trawy gzyms wieży frontowej kościoła parafialnego; wyłożono 
kostkę brukową wokół krzyż św. i wejścia bocznego do zakrystii przy kościele w Książniku.  
Szacowany kosztremontów wynosi około 20 tys. Cześć kosztów została już uregulowana 
wykonawcom. 
W ostatnią niedzielę na fundusz remontowy zebraliśmy 2 552 zł Składamy serdeczne Bóg 
zapłać. 

Prace zaplanowane na najbliższy okres: 
Dalsza renowacja ogrodzenia wokół kościoła św. Elżbiety; umocowanie okien w wieży kościoła 
parafialnego; naprawa wieżyczki kościoła parafialnego od strony zakrystii ministrantów; 
naprawa kolejnych kominów na klasztorze; wymiana kanalizacji i remont korytarza w 
klasztorze; całkowity remont sali w piwnicy pod kancelarią, wyposażając ją w aneks kuchenny i 
dwie ubikacje. Sala będzie przeznaczona do spotkań grup przyparafialnych; w przyszłym roku 
planujemy malowanie kościoła parafialnego. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
W dn. 24 września młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania weźmie udział w 
Diecezjalnym zjeździe młodzieży w Rybakach. Koszt wyjazdu 17 zł. Zapisy u katechety p. 
Tadeusza 
 Dziękujemy parafianom z osiedla XXX nr 11, za przygotowanie kościoła do liturgii 
niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę prosimy parafian z 
osiedla XXX – lecia nr 12 
 
 Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy wiele łask Bożych na 
cały nowy tydzień.                                   

OO. Franciszkanie 

 

 

 

 

Modlitwa Żywego Różańca – codziennie o 17:30 
11.09.2016r(niedziela) – RMB Królowej Polski 
12.09.2016r(poniedziałek)-RMB Niepokalane Poczęcia 
13.09.2016r(wtorek) 7:30- R.  Św. Anny –  
                                          8:30 - RMB Nieustającej Pomocy 
                                         17:30 – R. Św. Faustyny Kowalskiej 
14.09.2016r(środa)- R. Św. Elżbiety  
15.09.2016r(czwartek) – R. Św. Magdaleny  
16.09.2016r(piątek) - R. Św. Antoniego 
17.09.2016r(sobota)-R. Św. Agaty 
18.09.2016r(niedziela) – R. Św. Cecylii  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny: o. Leon Barczak, Agnieszka Bułak, Marzena Pietrasik i Joanna Horyd  
Patronat i kolportaż: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie 

Istnieje także możliwość otrzymywania biuletynu drogą mailową: agnieszkabulak@wp.pl 

Dzień Godz      Intencje Mszalne 11-18.09.2016 r. 

Niedziela  

11.09.2016 

7:30 Za + Elę Neumann w rocznicę śmierci 
9:00 Za Parafian i Dobroczyńców kościoła i klasztoru 
11:00 1. Za ++ Franciszka, Jadwigę i Wiesławę Kacickich 

2. W intencji Marzeny i Krzysztofa z podziękowaniem w 25. rocznicę 
zawarcia Sakramentu Małżeństwa i z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo 
3.W intencji rodzin naszej parafii. 

18:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziców: Janiny i 
Józefa 

Poniedziałek 

12.09.2016 

 

8:00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2. Za + Mieczysława Dąbrowskiego – intencja od uczestników 
pogrzebu 

18:00 Za + Henryka Sasin 
Wtorek 

13.09.2016  

8:00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2. Za + Kazimierza Bojko – intencja od uczestników pogrzebu 

18:00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2. Za + Alicję Kursa – intencja od sąsiadów z ul. Olsztyńskiej 9c 

Środa  

14.09.2016   

8:00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2. Za + Stanisława Karczmarczyka 

18:00 Za ++ Stanisława Najmowicz, Benedyktę i Aleksandra 
Wojciechowskich i ich rodziców 

Czwartek  

15.09.2016 

8:00 1. Za Cecylię Wicińską w 11. rocznicę śmierci oraz Zdzisława i 
Witolda 
2. O Boże błogosławieństwo dla Adriana, Karoliny i Marysi 

18:00 Za ++ Marka, Krzysztofa i Adriana Bronakowskich 
Piątek 

16.09.2016  

8:00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2. Za + Krystynę Jastrzębską – intencja od rodziny Zabłockich 

18:00 1.Za + Zbigniewa Góreckiego i ++ zmarłych z rodziny 
2. Za + Rafała Szarlińskiego  - intencja od cioci Teresy Rawskiej z 
rodziną 

Sobota 

17.09.2016 

8:00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2. Za + Zdzisława Budniaka w 30. rocznicę śmierci i + syna Leonarda 

18:00 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej dla Marii z okazji 63. urodzin. 
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej dla Heleny i Jerzego Krasuckich z okazji 50. rocznicy 
Sakramentu Małżeństwa. 

Niedziela 

18.09.2016   

7:30 1. Za + Mariana Wierzchoń w 15. rocznicę śmierci i ++ Józefę, Bolesława,    
oraz ++ z rodziny Kamińskich i Kuberskich. 

9:00 Za ++ Marię i Józefa Parszuta oraz ich ++ rodziców i rodzeństwo 
11:00 Za ++ Franciszka, Wilhelminę, Stanisławę i Genowef ę Gornostaj 
18:00 Za + Helenę Romanowską 
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