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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. 
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Święty Polikarp, biskup i 
męczennik. Polikarp należy do 
Ojców Apostolskich. Mianem tym od 
XVII w. określa się świętych pisarzy 
kościelnych, którzy żyli jeszcze w 
czasach apostolskich i przekazali nam 
pewne treści pochodzące od Aposto-
łów. Według św. Ireneusza (+ 202), 
Polikarp był uczniem św. Jana Ewan-
gelisty. Tertulian i św. Hieronim prze-
kazali nam informację, że św. Jan 
Apostoł ustanowił swojego ucznia, 

Polikarpa, biskupem w Smyrnie (dzisiejszy Izmir), w Małej 
Azji. Około roku 107 św. Ignacy z Antiochii napisał piękny 
list do Polikarpa, kiedy był wieziony okrętem do Rzymu, by 
tam ponieść śmierć męczeńską, i zatrzymał się w Troadzie. W 
liście tym Ignacy oddaje Polikarpowi najwyższe pochwały, 
kiedy go nazywa dobrym pasterzem, niezłomnym w wierze i 
mężnym atletą Chrystusa. Takim przedstawiają go wszystkie 
świadectwa. Wiemy, że ok. 155 r. Polikarp przybył do Rzymu, 
by z papieżem Anicetem prowadzić rozmowy ustalające ter-
min obchodzenia Wielkanocy. Świadczy to o wysokiej pozycji 
biskupa Smyrny. 
Według relacji pierwszego historyka Kościoła, Euzebiusza z 
Cezarei Palestyńskiej, Polikarp miał rządzić Kościołem w 
Smyrnie przez około 60 lat i ukoronować życie śmiercią mę-
czeńską. Miał ponad 86 lat, kiedy oskarżono go o lekceważe-
nie pogańskiej religii i jej obrzędów, jak też zwyczajów. 
Oskarżono go przed namiestnikiem (prokonsulem) rzymskim, 
Stacjuszem Kodratosem. Na oskarżenia Polikarp odpowie-
dział: "Osiemdziesiąt sześć lat służę Chrystusowi, nigdy nie 
wyrządził mi krzywdy, jakżebym mógł bluźnić memu Królowi 
i Zbawcy?" Kiedy zaś sędzia groził Świętemu, że go każe spa-
lić żywcem, Polikarp odparł: "Ogniem grozisz, który płonie 
przez chwilę i wkrótce zgaśnie, bo nie znasz ognia sądu, który 
przyjdzie, i kary wiecznej". Stacjusz skazał Polikarpa na 
śmierć przez spalenie na stosie. Gdy zaś płomienie nie chciały 
się imać męczennika, zginął od pchnięcia puginałem. Działo 
się to na stadionie w Smyrnie 22 lutego, najprawdopodobniej 
w 156 r., choć podaje się okres pomiędzy rokiem 155 a 169. 
Polikarp pozostawił po sobie cenny list do Filipian - świadec-
two tradycji apostolskiej. Innym ważnym pomnikiem literatu-
ry starochrześcijańskiej jest opis jego męki. 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. 
Tak mówi Pan: «Przeklęty mąż, który pokła-
da nadzieję w człowieku i który w ciele upa-
truje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. 
Jest on podobny do dzikiego krzewu na ste-
pie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; 
wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię 
słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który 
pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego na-
dzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzo-
nego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku 
strumieniowi; nie obawia się, gdy nadejdzie 
upał, bo zachowa zielone liście; także w 
roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie 
przestaje wydawać owoców». Oto słowo 
Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY 
REFREN: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. 
Szczęśliwy człowiek, 
który nie idzie za radą występnych, † 
nie wchodzi na drogę grzeszników * 
i nie zasiada w gronie szyderców, 
lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie * 
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.  
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Paw-
ła Apostoła do Koryntian. 
Bracia: Jeżeli głosi się, że Chrystus zmar-
twychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy 
spośród was, że nie ma zmartwychwstania? 
Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chry-
stus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus 
nie zmartwychwstał, daremna jest wasza 
wiara i aż dotąd pozostajecie w waszych 
grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w 
Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko 
w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokłada-
my, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi 
godni politowania. Tymczasem jednak 
Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny 

spośród tych, co pomarli.. Oto słowo Boże. 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Cieszcie się i radujcie, 
bo wielka jest wasza nagroda w niebie.  
Alleluja, alleluja, alleluja 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzy-
mał się na równinie; był tam liczny tłum 
Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej 
Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich oko-
lic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swo-
ich uczniów i mówił:  
«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem 
do was należy królestwo Boże. 
Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albo-
wiem będziecie nasyceni. 
Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albo-
wiem śmiać się będziecie. 
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was 
znienawidzą i gdy was wyłączą spośród 
siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Czło-
wieczego odrzucą z pogardą wasze imię 
jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym 
dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. 
Tak samo bowiem przodkowie ich czynili 
prorokom. 
Natomiast biada wam, bogaczom, bo ode-
braliście już pociechę waszą. 
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albo-
wiem głód cierpieć będziecie. 
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albo-
wiem smucić się i płakać będziecie. 
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić 
was będą. Tak samo bowiem przodkowie 
ich czynili fałszywym prorokom». Oto sło-
wo Pańskie. 



NIEDZIELA 17 LUTEGO 2019 

7.00 + Halinę Wojciechowską greg.17 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Juliana, Tadeusza, Halinę 
Drewnowskich, Tadeusza Sztenke, 
Mariana Affek, dziadków Drewnow-
skich i Trzaskoma 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 INTRONIZACJA – Wynagro-
dzenie Najśw. Sercu Pana Jezusa i 
Niepokalanemu Sercu Maryi za znie-
wagi, grzechy nasze i całego świata. 

PONIEDZIAŁEK 18 LUTY 2019 

7.00 + Halinę Wojciechowską greg.18 
7.00 + Jerzego Ancerowicza, Teresę, 
Jerzego Jędrzejczaków, zm. z rodzin 
Ancerowiczów, Jędrzejczaków, Woź-
niaków oraz rodziców i teściów. 
7.00 + Henryka, Edwarda, Eugenię 
Karwowskich, Kazimierza, Stanisła-
wę, Franciszka Turos, za dusze w 
czyśćcu cierpiące. 
18.00 + Halinę, Wojciecha Szydłow-
skich, Jana, Stefanię Lisickich. 
WTOREK 19 LUTY 2019 

7.00 + Halinę Wojciechowską greg.19 
7.00 +Jarosława Siwka pp 
7.00 + Jerzego Stępniewskiego. 
18.00 + Tadeusza Majczaka pp. 
ŚRODA 20 LUTY 2019 
7.00 + Halinę Wojciechowską greg. 20 
7.00 + Cezarego Ostrowskiego, Barbarę 
Kuzka. 

7.00 + Grażynę Rosiak pp. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Jana Lisa w 1 r. śm. 

CZWARTEK 21 LUTY 2019 

7.00 + Halinę Wojciechowską greg.21 
7.00 + Reginę Chróstowską pp. 
7.00 + Jadwigę Muchowicz. 
18.00 + Andrzeja Drwęckiego, zm. 
rodziców Mariannę, Lucjana, Maria-
na Bułków. 

PIĄTEK 22 LUTEGO 2019 

7.00 + Halinę Wojciechowską greg.22 
7.00 + Janusza Marjańskiego pp. 
7.00 + Apolonię, Aleksandra Hołyń-
skich, Mariana Urbaniaka w 3 r. śm. 
18.00 + Dariusza Nowaczek w 13 r. 
śm. 
18.00 + Elżbietę Jastrzembską pp. 

SOBOTA 23 LUTEGO 2019 

7.00 + Halinę Wojciechowską greg.23 
7.00 + Bogdana Przybysza. 
7.00 + Zenona, Bolesława, Jerzego, 
Irenę Brenda. 
18.00 + Romana Sosnowskiego. 
18.00 + Helenę Witkowską. 

NIEDZIELA 24 LUTEGO 2019 

7.00 + Halinę Wojciechowską greg.24 
8.30 + Jacka Ostapowskiego w 4 r. 
śm. 
10.00 + Irenę Jaranowską w 12 r. śm. 
11.30 + Jadwigę, Feliksa Krysa. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Konrada Szemplińskiego w 4 
r. śm. i zm. z rodziny. 

17 . 02 . 2019 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

1. Dzisiaj w godz. 19.00 – 21.00 zapraszamy na adora-
cję Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. 

2. Zapłaciliśmy w tym tygodniu rachunek za gaz – za 
ogrzewanie, za miesiąc styczeń – w wysokości 
11.300 zł. Dziękujemy za ofiary, które pomogły nam 
ten rachunek opłacić. 

3. W sobotę o godz. 9.00 zbiórka dla ministrantów i 
kandydatów. 

4. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej—nabyć ją 

można w zakrystii.  

W minionym tygodniu do wieczności  odeszli: Katarzyna Fidler, Hanna Pietrasik, Elżbieta Piaskowska  
Wieczny odpoczynek... 


