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WIKTORIA WIEDEŃSKA, odniesiona 12 września 1683 r., należy do wyjątkowych w historii 

Polski i Europy, ponieważ stała się wówczas pierwszym i największym zwycięstwem nad potęgą otomańską. 
Nigdy dotąd nie zdarzyło się, aby olbrzymia armia sułtana (szacowana w przybliżeniu na 55 – 60 tysięcy ludzi) 

została doszczętnie rozgromiona. A było to tak:  

 Oddziały tureckie, stojące wzdłuż rzeki Dunaj, przekroczyły Budapeszt i zaczęły marsz na Wiedeń. 

Wtedy to spanikowany legat papieski przybył do Warszawy prosić Polskę o pilną pomoc. Ani Niemcy, ani 

Austriacy nie byli zdolni pokonać tureckich najeźdźców. Tylko król Jan III Sobieski odnosił nad nimi 

zwycięstwo i to nie raz – a trzy razy, m. in. pod Chocimiem w 1673 roku.  Turcy zbliżyli się do Wiednia 13 

lipca, okrążyli miasto i zaczęli oblężenie. Na wieść o tym król Jan, wzniósł serce do Nieba i modlił się: 
„Błogosławiona Dziewico Częstochowska, pozwól mi doświadczyć dwóch cudów: że ci, którzy trwają w Wiedniu 

wytrzymają oblężenie do września i że my zdążymy tam na czas, aby ich uwolnić.”, poczym udał się na Jasną 
Górę, aby się modlić przed wizerunkiem Czarnej Madonny. Po czterech dniach modlitw, przeor podał mu obraz 

Madonny zawieszony na złotym łańcuchu., który Król z wdzięcznością  przyjął, wsunął na głowę i razem z 

około 26 tysiącami zbrojnego polskiego wojska rozpoczął wymarsz. Otoczony murem Wiedeń był oblężony 

pierścieniem Turków. Polski król otrzymał posiłki w liczbie około 51 tysięcy żołnierzy z Austrii i Niemiec. O 

3.15 rankiem, 12 września 1683 r., król Jan wstał, pomodlił się, wzniósł w górę obraz Matki Bożej 

Częstochowskiej i dał sygnał do ataku. Mówi się, że jego żołnierze, ścierając się z Turkami w zaciekłej walce, 

mieli na ustach okrzyk: „Maryjo, pomóż!” 

 Punktem kulminacyjnym, a zarazem przełomowym w toczącej się od rana bitwie, dowodzonej z Kahlenbergu przez Jana III Sobieskiego, 

był zmasowany atak polskiej husarii (królewskiej i hetmana Jabłonowskiego), przeprowadzony około szóstej po południu. W ciągu kilkunastu minut 

na stojących w dolinie Turków runęło ze wzgórza blisko 20 tysięcy jeźdźców, w tym 2500 husarzy. Ciężka jazda stopniowo nabierała rozpędu, 

potem poszła w cwał i jak huragan pędziła do boju. Za nią podążały chorągwie pancerne, lekka jazda oraz wojska sprzymierzone – Austriacy i 

Niemcy. Takiej szarży, dowodzonej osobiście przez Sobieskiego, dotąd nie widziano. Jej impet był tak gwałtowny, że janczarzy i artylerzyści tureccy 

zdołali oddać tylko jedną salwę. Miażdżące uderzenie husarii (odpowiednika dzisiejszych czołgów) spowodowało, że szeregi wroga po prostu 

przestały istnieć, co nie dziwi, skoro tylko dwudziestu polskich husarzy zachowało w ataku nieskruszone kopie.  

 Jan III Sobieski, oświadczył: „Przybyłem, zobaczyłem, a Bóg zwyciężył.” Dzień zwycięstwa upamiętniono ogłoszeniem 12 września dniem 

Wspomnienia Najświętszego Imienia Maryi. 

 Bitwa pod Wiedniem po wieki rozsławiła imię Jana III Sobieskiego i to daleko poza granicami Europy. W dalekim Iranie polski król 

otrzymał zaszczytny przydomek El Ghazi – Zwycięzca, a jego imię budziło jeszcze większą grozę wśród Turków, zwących go „Lwem Lechistanu”. 

Zresztą jego talenty dowódcze zawsze budziły podziw, respekt i szacunek, także u potomnych, np. pruski generał Carl von Clausewitz, znany 

teoretyk wojskowości, zaliczył Jana III do najwybitniejszych wodzów wszechczasów. 

 W świadomości powszechnej Polaków wiktoria wiedeńska utrwaliła obraz Rzeczpospolitej jako „przedmurza chrześcijaństwa” - 

Antemurale christianitatis.  Niewielu jednak wie, że tak naprawdę początków upowszechnienia terminu „przedmurze chrześcijaństwa” wobec 

Rzeczpospolitej należy poszukiwać już w początkach XIV w. W korespondencji między papieżem Janem XXII a Władysławem Łokietkiem pada to 

określenie w stosunku do księstwa halicko-włodzimierskiego, które Stolica Apostolska nazwała scutum (tarczą) przed najazdami tatarskimi na 

Polskę. W 1457 roku protonotariusz apostolski Jakub z Sienna w przemówieniu skierowanym do Papieża Kaliksta III twierdził, że "wściekłość 
Tatarów mogłaby wyrządzić niepowetowane szkody krajom chrześcijańskim, ale sławne królestwo Polaków stanowi jakby mur-murumque se pro 

fide Iesu Christi posuit". Ponownie określenie to zostanie odniesione przez Rzym w stosunku do Rzeczpospolitej w momencie wejścia na tron 

węgierski i czeski Władysława III Jagiellończyka. Wielki Elektor Brandenburgii pisał w 1655 roku do Sejmu Rzeszy bezpośrednio po najeździe 

Szwedów na Polskę: "(...) Korona Polska była zewnętrznym bastionem, który chronił Niemcy, a nawet całe chrześcijaństwo przed złymi i 

niebezpiecznymi zamiarami różnych barbarzyńskich ludów". 

 Jednak dopiero wiktoria wiedeńska wyryła w świadomości powszechnej Polaków ten chlubny termin – chlubny bo  jest w nim zawarta rola 

oraz znaczenie, jakie nasze państwo odgrywało na przestrzeni dziejów w dziele obrony Kościoła Rzymskiego; z czasem termin ten określał nie tylko 

obronę przed islamem, ale i prawosławną Moskwą, czy państwami protestanckim. W tym kontekście po bitwie Chocimskiej papież Grzegorz XV 

mówił o Polakach, iż są „godnymi, aby cała społeczność chrześcijańska mianowała oswobodzicielami świata i pogromcami najsroższych 

nieprzyjaciół". W początkach XVII wieku najbliższy współpracownik króla Francji Henryka IV - Maximilien de Sully - w opracowanym przez siebie 

planie budowy jedności chrześcijańskiej Europy nazwał Polskę tejże Europy "boulevard et rempart" (przedmurzem i szańcem). W XVIII w. w 

chylącej się ku upadkowi Rzeczypospolitej pojęcie „przedmurze chrześcijaństwa” nie ma już szczególnego znaczenia. Zasadniczo Rzeczypospolita 

po traktacie karłowickim w 1699 z Turcją nie miała żadnych większych konfliktów politycznych, a państwo muzułmańskie, jako jedne z nielicznych 

w XVIII wieku podczas ceremonii dyplomatycznych używało sformułowania: „poseł Lechistanu nie przybył”. 

 Tego, że jesteśmy w Europie przedmurzem, chroniącym wartości, na których opiera się kultura europejska, przyszło Rzeczpospolitej 

udowodnić w roku 1920, kiedy w bitwie warszawskiej powstrzymała napływ obcych kulturowo i ideowo hord barbarzyńców ze wschodu. Warto 

pamiętać także, że napis na łuku triumfalnym, wzniesionym w 1573 roku w Paryżu dla upamiętnienia elekcji Henryka Walezego na tron polski, 

głosił: "Poloniae totus Europae adversus barbarorum nationum... firmissimo propugnaculo" (Polsce najsilniejszej fortecy całej Europy przeciwko 

ludom barbarzyńskim). 
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 
 

NIEDZIELA, 12 WRZEŚNIA 2010; 24 ZWYKŁA; 

 9:30 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Różańcowej z prośbą o Błogosławieństwo Boże i 

zdrowie dla członków Koła Różańcowego i ich rodzin oraz za zmarłych członków Koła Żywego 

Różańca – intencja własna Żywego Różańca 

11.00 – Za śp. Generała Stanisława Sosabowskiego, + Generała Szczerbo-Rawicz + Pułkownika Stanisława 

Jachnika i poległych spadochroniarzy, oraz  zmarłych członków byłego Koła Spadochroniarzy w 

Leeds 

PONTEFRACT   13:00 – Za Parafian 

WAKEFIELD   16:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie i Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla 

dziecka i jego rodziców  

19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla małżonków Anny i 

Karola Błaszkiewicz w 2 rocznicę ślubu 

PONIEDZIAŁEK, 13 WRZEŚNIA 2010; Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa i dK; 

10.00 – Za śp. męża Józefa Rudzik oraz + synową Mary – intencja od p. Marii Rudzik 

WTOREK, 14 WRZEŚNIA 2010; ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO;  

9.00 – POGRZEB – ŚP. ANNY BORUCKIEJ 

ŚRODA, 15 WRZEŚNIA 2010; Wspomnienie NMP Bolesnej; 

11:00 – Za śp. męża Jana Płygawko, rodziców ++Sabinę i Michała Leszczyńskich + Julię i Jana Płygawko 

oraz  Wiktora – dar intencji od pani Płygawko z rodziną 

CZWARTEK, 16 WRZEŚNIA 2010; Wspomnienie świętych męcz. Korneliusza i Cypriana; 

10:00 – Za śp. męża Stanisława Malach – intencja od żony Barbary 

PIĄTEK, 17 WRZEŚNIA 2010; Dzień powszedni – 3. MIESIĄCA KU CZCI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO; 

10:00 – Za śp. Piotra i + Ludwikę Sudnik oraz Ich ++ rodziców – int. od p. Ali Piesiewicz 

10:30 – NABOŻENSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Z PROŚBAMI 

19:00 – Za śp. mamę Janinę Kasińską w 30 dzień po śmierci – dar intencji żałobnej od syna Pawła z żoną 
Małgorzatą 

19:30 – NABOŻENSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Z PROŚBAMI 

SOBOTA, 18 WRZEŚNIA 2010; ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAW KOSTKI – ODPUST 2 PATRONA PARAFII; 

  9.15 – Do Ducha Świętego za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży z prośbą o 

potrzebne łaski w Nowym Roku Szkolnym i Katechetycznym 2010/11 dla dzieci, młodzieży, rodziców i 

nauczycieli Polskiej Szkoły Sobotniej w Leeds 

14:00 – CHRZEST – Łukasz JAŚLAN 

XV TYDZIEŃ ZWYKŁY 

18.30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla pani  Józefy Aleksandrowicz 

NIEDZIELA, 19 WRZEŚNIA 2010; 25 ZWYKŁA; 

  9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla córki Lidii z 

okazji urodzin – intencja rodziców 

 11.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla dzieci i 

wnuków – intencja od rodziców i dziadków pp. Marii i Józefa Filarowskich 

HAROGATTE  14:00 – Dziękczynna do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla rodziny pp. Sylwii i 

Dariusza Ćwiklińskich w 10. rocznicę ślubu i Ich dzieci Darii, Macieja i Łucji 

HAROGATTE    14:00 – CHRZEST – Daniel CZEKALSKI 

WAKEFIELD     16:30 – Za Parafian 

19.00 – Za śp. córkę Adelę Pieyko w 28. rocznicę śmierci – intencji od mamy Magdaleny 

 

 

O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E 

*  ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA - We wtorek, przypada święto Podwyższenia Krzyża. Przypomina nam 

ono o odnalezieniu relikwii Krzyża i konsekracji bazyliki, w której były przechowywane. Z okazji tego święta warto 

spojrzeć na krzyże w naszych mieszkaniach i oczyścić je. 



*  WSPOMNIENIE NMP BOLESNEJ Nazajutrz po święcie Podwyższenia Krzyża będziemy obchodzić 
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, która nie opuściła swojego Syna nawet w godzinie śmierci. W tym 

tygodniu przypadają także wspomnienia: 

• w poniedziałek, 13 września – świętego Jana Chryzostoma, biskupa Konstantynopola z przełomu IV i V wieku, 

zapamiętanego jako wybitnie uzdolnionego kaznodzieja, stąd jego przydomek „złotousty”, czyli Chryzostom; 

• w czwartek, 16 września, świętych Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa. Obydwaj gorliwie bronili wiary 

chrześcijańskiej i ponieśli męczeństwo w połowie III wieku. 

• w sobotę, 18 września – świętego Stanisława Kostki, patrona młodzieży polskiej i Polski. 

*  POGRZEB ŚP. ANNY BORUCKIEJ – zmarłej 2 września br. w  wieku 86 lat, zaopatrzona Świętymi 

Sakramentami Kościoła - odbędzie się w naszym kościele we wtorek 14 września o godz. 9:00. Rodzina zaprasza 

wszystkich uczestników pogrzebu, po ceremoniach żałobnych na cmentarzu na stypę do naszego centrum parafialnego. 

Rodzinie zmarłej wyrażamy nasze serdeczne współczucie, a zmarłą naszą Siostrę polecamy modlitwą wiernych. 

* III-CI  PIĄTEK  MIESIĄCA  KU  CZCI  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO  przypada w tym tygodniu. Po Mszy 

św. porannej ok. godz. 10.30 i po wieczornej o godz. 19:30 odprawimy nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z prośbami, 

które możemy składać do skarbony przy wejściu do kościoła. Zachęcamy wszystkich Jego czcicieli do wspólnej 

modlitwy. 

 

* ZGŁOSZENIA  DZIECI  I-WSZO  KOMUNIJNYCH  ROKU  KATECHETYCZNEGO 2010/2011 – 

można pobrać w zakrystii lub na stronie internetowej parafii w dziale formularze. Prosimy je wypełnić i złożyć na ręce 

Ks. Proboszcz. Przypomnijmy, że rozpoczynamy przygotowanie 18 września o godz. 9:15 w naszym kościele 

parafialnym. 

 

* ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE ( III ) W sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić zamieszkali w 

Leeds: Rafał Paweł ŚWIĘCKI, kawaler, i Katarzyna Anna SZULEJKO, panna.  

Polecając ich modlitwie Parafian, prosimy ewentualne przeszkody zgłaszać w Kancelarii Parafialnej. 

* ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE ( I ) W sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić zamieszkali w 

Leeds: Michał Piotr KASTELIK, kawaler, i Grażyna Magdalena ŁYSIK, panna. Polecając ich modlitwie Parafian, 

prosimy ewentualne przeszkody zgłaszać w Kancelarii Parafialnej. 

* KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2010  - Prosimy Parafian o składanie intencji na Nowy Rok 

2010. Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach św. Jest wiele wolnych intencji mszalnych w 

miesiącu październiku. 

 

* KANCELARIA PARAFIALNA - czynna jest każdego dnia po Mszach Świętych rano lub wieczorem. Można 

umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. Proboszczem na określony termin. 

* OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą. 
 

* PRZYGOTOWANIE  DO  SAKRAMENTU  MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i odbyły 

spotkanie indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą zgłaszać się na ostatnie spotkanie na probostwie z Ks. 

Proboszczem. Można się umówić telefonicznie. KOLEJNY KURS: 

SESJA JESIENNA - ROZPOCZNIE SIĘ W SOBOTĘ 25 WRZEŚNIA O GODZ. 18:30. 

 
* LEKTORZY:  - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok II”. 

Niedziela  12.09.10  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain  *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 

Niedziela  19.09.10  g. 9.30  – rodzeństwo pp. Tosta  *  g. 11.00 –  K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 

Niedziela  26.09.10  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach *  g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 

Niedziela    3.10.10  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak  *  g. 11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 

Niedziela  10.10.10  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 

 

K   O   M   U   N   I   K   A   T   Y 
* DAY  CENTRE  - zaprasza każdej środy Seniorów Parafii na obiad. 

 

* NOWY ROK - SZKOŁY POLSKIEJ W LEEDS - Dyrekcja Polskiej Szkoły Sobotniej w Leeds przypomina, że rozpoczęcie 
zajęć w naszej szkole w roku szkolnym 2010/11 odbędzie się w sobotę 18 września  o godz. 9:15. Rok szkolny rozpocznie 
się uroczystą Mszą Świętą w naszym kościele o godz. 9:15. Zapraszamy. 
 

* ZABAWA TANECZNA Związek Junaków Szkół Mechanicznych – zaprasza serdecznie na zabawę, w 

SOBOTĘ 18 WRZEŚNIA OD GODZ. 20:00 – 24:00 – na dużą salę POK w Leeds. Orkiestra z Huddersfied – „ 

Jarosław i Janina”. Bar – Bufet – Loteria. Wstęp £ 4-00p 

 
 
 



S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 5.09.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 192-79p.; 

ofiary Gift AID – £ 255-43p.; na tacę – £ 316-75p.; Biuletyn – £ 35-34p. 

 * PODZIĘKOWANIE KSIĘDZA WIKTORA OSTROWSKIEGO – Ks. Proboszczowi Janowi Zarębie i 

Komitetowi Parafialnemu na czele z Panem Prezesem Zygmuntem Green oraz Panią Sekretarz Magdaleną Ions a także: 

Członkom Day Centre - Zespołowi Fredreum - Instruktorom, Harcerzom i harcerkom oraz Zuchom z Leeds - Członkom i 

Członkiniom Koła Żywego Różańca - Organizacji Zjednoczenia Polskiego w Leeds – Parafialnej Liturgicznej Służbie 

Ołtarza i ich Rodzinom - Zarządowi i Członkom Koła SPK nr 413 w Leeds - Kołu Spadochroniarzy w Leeds - Związkowi 

Junackich Szkół Mechanicznych w Leeds – Polskiej Sekcji No. 1 Royal British Legion w Leeds - osobom z Grupy Polish 

InvadARTs - Dzieciom, Rodzicom, Nauczycielom oraz Dyrekcji Polskiej Szkoły Sobotniej w Leeds – Personelowi 

Sklepiku Parafialnego – i wielu, wielu osobom indywidualnym  - za złożone podziękowanie za rok posługi kapłańskiej w 

Parafii PMK w Leeds i wszelkie oznaki życzliwości wyrażone przy okazji uroczystości pożegnania, zapewniając o 

modlitewnej pamięci, z serca dziękuje  ks. Wiktor. 

* KOMITET PARAFIALNY Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJE wszystkim dobrodziejkom, których wspaniałe 

wypieki uświetniły i uprzyjemniły uroczystość pożegnania Ks. Wiktora. Nasze serdeczne „Bóg zapłać” z serca płynie do 

pań: J. Grochocińskiej, W. Kaczmarskiej, A. Kurcz, M. Lewandowskiej, J. Sawickiej, S. Skotnej, W. Świercz, A. 

Sztyrbickiej, A. Truszkowskiej. Dziękujemy tez wszystkim tym, którzy pomogli nam przy organizacji, w trakcie i po 

imprezie: pani Kober, E. Zalewskiej, państwu  Stachurskim, państwu Drobnik, Alicji i Krzysiowi Chivers i wszystkim 

innym, których przez ubytki w pamięci zapomnieliśmy wymienić. Dziękujemy tez Państwu drodzy Parafianie za 

uczestnictwo  i wspólnie spędzony czas. Raz jeszcze Bóg zapłać. 

24  Niedziela  Zwykła 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 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; 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 z domu i nie szuka staranne, 

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 swoje 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 szatę 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 ma znaczyć. 
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 odpowiedzał 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. 
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