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24 NIEDZIELA ZWYKŁA (C) 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE (Wj 32, 7-11.13-14) 

Czytanie z Księgi Wyjscia.   

Pan rzekł wówczas do Mojżesza: «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 ulanego 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 slowo Boze. 

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 51) 

 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,  

w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!  

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy  

i oczyść mnie z grzechu mojego!  

   

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste  

i odnów w mojej piersi ducha  niezwyciężonego!  

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza  

i nie odbieraj mi świętego ducha swego! 

 

Otwórz moje wargi, Panie,  

a usta moje będą głosić Twoją chwałę.  

Moją ofiarą, Boże, duch skruszony,  

nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.  
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DRUGIE CZYTANIE (1 Tm 1,12-17) 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego  Pawła Apostola   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 nieświadomością, 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 

 

EWANGELIA (Lk 15, 1-10) 

Słowa Ewangelii według świętego  Łukasza.  

Zbliżali się do Niego 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».   Oto słowo Pańskie. 


