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ŚWIĘTY MICHALE ARCHA-

NIELE BROŃ NAS W WALCE, 
A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI 
I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA 

BĄDZ NAM OBRONĄ. NIECH 
GO BÓG POSKROMIĆ RACZY, 

POKORNIE PROSIMY.  
A TY, KSIĄŻĘ WOJSKA NIE-

BIESKIEGO, SZATANA I INNE 
ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGU-

BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM 
ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BO-

ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. 
AMEN. 

 
 
 

Parafia p.w. Św. Michała 
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tel. 022/775 23 32 
e-mail:  
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Strona internetowa: 
http://ndmswmichal.pl/ 
Msze św. w niedziele: 
7.00; 8.30; 10.00; 11.30;  
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7.00; 18.00 
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pon.—pt.: 10-12 
    16-17:30 
(bez czw., sob. oraz uroczystości 
i świąt - kościelnych i państwowych; 
zaś w wakacje tylko po południu) 
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Święto Ofiarowania Pańskiego. Na-
zwa obchodzonego 2 lutego święta 
wywodzi się od dwóch terminów grec-
kich: Hypapante oraz Heorte tou Katha-

rismou, co oznacza święto spotkania i 
oczyszczenia. Oba te święta były głę-
boko zakorzenione w tradycji Starego 
Testamentu. Na pamiątkę ocalenia pier-
worodnych synów Izraela podczas nie-
woli egipskiej każdy pierworodny syn u 
Żydów był uważany za własność Boga. 

Dlatego czterdziestego dnia po jego urodzeniu należało za-
nieść syna do świątyni w Jerozolimie, złożyć go w ręce kapła-
na, a następnie wykupić za symboliczną opłatą 5 syklów. 
Równało się to zarobkowi 20 dni (1 sykl albo szekel to 4 dena-
ry lub drachmy, czyli zapłata za 4 dni pracy robotnika niewy-
kwalifikowanego). Równocześnie z obrzędem ofiarowania i 
wykupu pierworodnego syna łączyła się ceremonia oczyszcze-
nia matki dziecka. Z tej okazji matka była zobowiązana złożyć 
ofiarę z baranka, a jeśli jej na to nie pozwalało zbyt wielkie 
ubóstwo - przynajmniej ofiarę z dwóch synogarlic lub gołębi. 
Fakt, że Maryja i Józef złożyli synogarlicę, świadczy, że byli 
bardzo ubodzy. Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czter-
dziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiaro-
wania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania 
przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. Święto Ofiarowania 
Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzo-
ne w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześla-
dowań. Dwa wieki później pojawiło się również w Kościele 
zachodnim. Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem 
Matki Bożej Gromnicznej. W czasie Ofiarowania starzec Sy-
meon wziął na ręce swoje Pana Jezusa i wypowiedział proro-
cze słowa: "Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izrae-
la". Według podania procesja z zapalonymi świecami była 
znana w Rzymie już w czasach papieża św. Gelazego w 492 r. 
Od X w. upowszechnił się obrzęd poświęcania świec, których 
płomień symbolizuje Jezusa - Światłość świata, Chrystusa, 
który uciszał burze, był, jest i na zawsze pozostanie Panem 
wszystkich praw natury. Od 1997 r. 2 lutego Kościół po-
wszechny obchodzi ustanowiony przez św. Jana Pawła II 
Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za 
osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w 
niezliczonych zakonach, zgromadzeniach zakonnych, stowa-
rzyszeniach życia apostolskiego i instytutach świeckich.  
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Nehemiasza. Kapłan Ezdrasz 
przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym 
uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz 
także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdol-
ni słuchać. I czytał z tej księgi, zwrócony do 
placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od 
rana aż do południa przed mężczyznami, kobieta-
mi i tymi, którzy mogli rozumieć; a uszy całego 
ludu były zwrócone ku księdze Prawa.. Pisarz 
Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, 
które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył 
księgę na oczach całego ludu – znajdował się 
bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, 
cały lud powstał. I Ezdrasz błogosławił Pana, 
wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy ręce, 
odpowiedział: «Amen! Amen!» Potem oddali 
pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku 
ziemi. Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa 
Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że 
lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest 
namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i 
lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: 
«Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu wasze-
mu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!» Cały lud 
bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I 
rzekł im Nehemiasz: «Idźcie, spożywajcie potra-
wy świąteczne i pijcie słodkie napoje, poślijcie 
też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albo-
wiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. 
A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu 
jest waszą ostoją». Oto słowo Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i ży-
ciem.   
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,* 
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego 
uczy mądrości. 
Jego słuszne nakazy radują serce, * 
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.  
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian. Bracia: Podobnie jak 
jedno jest ciało, choć składa się z wielu człon-

ków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, 
stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. 
Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy 
ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to 
Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. 
Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Du-
chem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz 
liczne członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chry-
stusa i poszczególnymi Jego członkami. Oto 
słowo Boże. 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą 
nowinę, więźniom głosił wolność.  
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. 
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zda-
rzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak 
nam je przekazali ci, którzy od początku byli 
naocznymi świadkami i sługami słowa. Postano-
wiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od 
pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny 
Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej 
pewności nauk, których ci udzielono. W owym 
czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a 
wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś 
nauczał w ich synagogach, wysławiany przez 
wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, 
gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się 
swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby 
czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Roz-
winąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było 
napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, po-
nieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubo-
gim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wol-
ność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnio-
nych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok 
łaski Pana». Zwinąwszy księgę, oddał słudze i 
usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w 
Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: 
«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeli-
ście». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 27 STYCZNIA 2019 

7.00 + Barbarę Traczyk greg.26 
8.30 + Bogumiła Siudeja greg.26 
10.00 + Jadwigę Dębską, Janinę 
Krzyżanowską, C.R. Krzyżanow-
skich. 
11.30 + Stanisława, Irenę, Włodzimie-
rza, Barbarę, Jerzego, Edwarda Ra-
kowskich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Edwarda, Teresę Węgorzew-
skich, Tadeusza, Wiesławę Kucie-
wicz. 

PONIEDZIAŁEK 28 STYCZNIA 

2019 

7.00 + Barbarę Traczyk greg.27 
7.00 + Bogumiła Siudeja greg.27 
7.00 + Bogdana Ziemaka w 3 r. śm. 
18.00 + Ks. prałata Czesława Żyłę. 
WTOREK 29 STYCZNIA 2019 

7.00 + Barbarę Traczyk greg.28 
7.00 + Bogumiła Siudeja greg.28 
7.00 + Edwarda i Zdzisława Magie-
rów. 
18.00 + Barbarę Sawicką pp. 
ŚRODA 30 STYCZNIA 2019 

7.00 + Barbarę Traczyk greg.29. 
7.00 + Bogumiła Siudeja greg.29. 
7.00 + Sławomira Jankowiaka pp. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 

CZWARTEK 31 STYCZNIA 2019 

7.00 + Barbarę Traczyk greg.30 
7.00 + Bogumiła Siudeja greg.30 

7.00 + Matyldę Bauman pp. 
18.00 + Jadwigę, Stanisława Dwórz-
nik. 

PIĄTEK 1 LUTEGO 2019 

7.00 + Halinę Wojciechowską greg.1 
7.00 + Jana Kurpiewskiego w 6 r. śm. 
C.R. Kurpiewskich. 
7.00 + Władysławę Wiśniewską w 2 r. 
śm., C.R. Wiśniewskich i Grzybów, 
Grażynę, Wiesława Gulatowskich. 
18.00 + Wandę, Mariana Wesołow-
skich, Czesława, Antoniego Konop-
ków, Ryszarda Wiechowicza w 18r. 
śm. 

SOBOTA 2 LUTEGO 2019 

7.00 + Halinę Wojciechowską greg.2 
7.00 + Leszka Tomalę w 18 r. śm., 
C.R. Tomala i Sobuś. 
10.00 + Stefana Rączkę w r. śm. 
18.00 + Tadeusza Młodzińskiego w 18 
r. śm. 
19.30 + Halinę, Tadeusza, Adama, 
Mirosława, Sylwestra Biegaj 

NIEDZIELA 3 LUTEGO 2019 

7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓ-
ŻAŃCA 
8.30 + Halinę Wojciechowską greg.3 
10.00 + Henrykę Waśkowską – So-
snowską. 
11.30 + Czesławę Parzych w 15 r. śm. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Mariannę, Konstantego Paw-
łowskich i zm. z rodziny. 

27  .  I  .  2019    -     OGŁOSZENIA     DUSZPASTERSKIE 
1. Dziś o godz. 15.30 nasz chór parafialny „Soli Deo” wystąpi z koncer-

tem kolęd i pastorałek. Zapraszamy. 
2. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W I piątek mie-

siąca Msza św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa będzie o godz. 7.00. 
Spowiedź rano przed Mszą św. i po południu od godz. 17.30. Ze 
względu na to, że w sobotę przypada święto Ofiarowania Pańskiego – 
M.B. Gromnicznej i są również ferie, księża do chorych udadzą się 
dopiero w I sobotę marca. 

3. W sobotę przypada święto Ofiarowania Pańskiego, czyli M.B. Grom-
nicznej. W święto Ofiarowania Pańskiego Kościół obchodzi dzień ży-
cia konsekrowanego. Msze św. w tym dniu o godz. 7.00, 10.00, 18.00 
9 19.30. Poświęcenie gromnic podczas Mszy św. Ofiary składane tego 
dnia na tacę przeznaczone są na zakony kontemplacyjne. Jest to zara-
zem  I sobota miesiąca. 

4. W dniu dzisiejszym młodzież wraz z ks. Robertem jedzie na spotkanie 
młodzieży w Warszawie - w ramach światowych Dni Młodzieży – Pa-
nama w Warszawie. Wyjazd o godz. 12.30 sprzed kościoła na ul. Sło-
wackiego. Jeśli ktoś z młodzieży chciałby jeszcze pojechać, zaprasza-
my. 

5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakry-
stii. 

* Zapłaciliśmy rachunek za ogrzewanie w wysokości prawie 11 tyś. zł. za 
miesiąc grudzień. Za wszystkie wasze ofiary serdecznie dziękujemy. 

6. Porządek kolędy : 
28 stycznia (poniedziałek) od godz. 16.00 – ul. Boh. Modlina 55 

29 stycznia (wtorek) od godz. 16.00 – ul. Wiejska nz, Miodowa nz, Mio-

dowa 1,2,3 i 4 

30 stycznia (środa) od godz. 16.00 – ul. Przytorowa, Sienkiewicza, 

Wiejska 3 i 10 

4 lutego (poniedziałek) od godz. 16.00 Sempołowskiej nz, Sempołow-

skiej 15, 17, Chemików 1a, 2 i 4. 

W minionym tygodniu do wieczności  odeszli: Stanisław Śmietański, Andrzej Wójcikowski, Cecylia Wojcie-
chowska, Maria Srebnicka Wieczny odpoczynek... 


