
MODLITWA DO ŚWIĘTEGO 
MICHAŁA ARCHANIOŁA 

 

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 Kazimierz, królewicz. Kazi-
mierz urodził się 3 października 1458 r. 
w Krakowie na Wawelu. Był drugim z 
kolei spośród sześciu synów Kazimie-
rza Jagiellończyka. Jego matką była 
Elżbieta, córka cesarza Niemiec, Al-
brechta II. Pod jej opieką Kazimierz 
pozostawał do dziewiątego roku życia. 
W 1467 r. król powołał na pierwszego 
wychowawcę i nauczyciela swoich 
synów księdza Jana Długosza, kanoni-
ka krakowskiego. W 1475 r. do grona 
nauczycieli synów królewskich dołą-
czył znany humanista, Kallimach. W 
1471 r. brat Kazimierza, Władysław, 
został koronowany na króla czeskiego. 
W tym samym czasie na Węgrzech 

wybuchł bunt przeciwko tamtejszemu królowi Marcinowi Korwino-
wi. Na tron zaproszono Kazimierza. Jego ojciec chętnie przystał na tę 
propozycję. Kazimierz wyruszył razem z 12 tysiącami wojska, by 
poprzeć zbuntowanych magnatów. Ci jednak ostatecznie wycofali 
swe poparcie i Kazimierz wrócił do Polski bez korony węgierskiej. 
Ten zawód dał mu wiele do myślenia. Po powrocie do kraju króle-
wicz nie przestał interesować się sprawami publicznymi, wręcz prze-
ciwnie, został prawą ręką ojca, który upatrywał w nim swego następ-
cę i wciągał go powoli do współrządzenia. Podczas dwuletniego po-
bytu ojca na Litwie Kazimierz jako namiestnik rządził w Koronie. 
Obowiązki państwowe umiał pogodzić z bogatym życiem ducho-
wym. Wezwany przez ojca w 1483 r. do Wilna, umarł w drodze z 
powodu trapiącej go gruźlicy. Na wieść o pogorszeniu się zdrowia 
Kazimierza, król przybył do Grodna. Właśnie tam, "opowiedziawszy 
dzień śmierci swej tym, którzy mu w niemocy służyli, ducha Panu 
Bogu poleciwszy wypuścił 4 dnia marca R.P. 1484, lat mając 26". 
Pochowano go w katedrze wileńskiej, w kaplicy Najświętszej Maryi 
Panny, która od tej pory stała się miejscem pielgrzymek. W 1518 król 
Zygmunt I Stary, wysłał przez prymasa do Rzymu prośbę o kanoniza-
cję królewicza. Leon X na początku 1520 r. wysłał w tej sprawie do 
Polski swojego legata. Ten, ujęty kultem, jaki tu zastał, sam ułożył ku 
czci Kazimierza łaciński hymn i napisał jego żywot. Na podstawie 
zeznań legata Leon X w 1521 r. wydał bullę kanonizacyjną i wręczył 
ją przebywającemu wówczas w Rzymie biskupowi płockiemu, Era-
zmowi Ciołkowi. Ten jednak zmarł jeszcze we Włoszech i wszystkie 
jego dokumenty w 1522 r. zaginęły. Król Zygmunt III wznowił więc 
starania, uwieńczone nową bullą wydaną przez Klemensa VIII 7 li-
stopada 1602 r. w oparciu o poprzedni dokument Leona X, którego 
kopia zachowała się w watykańskim archiwum. Uroczystości kanoni-
zacyjne odbyły się w 1604 r. w katedrze wileńskiej. 
Św. Kazimierz jest jednym z najbardziej popularnych polskich świę-
tych. Jest także głównym patronem Litwy.  
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Mądrości Syracha. 
Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, 
podobnie błędy człowieka przy jego ocenie.  
Piec poddaje próbie naczynia garncarza, a 
sprawdzianem człowieka jest jego wypo-
wiedź. 
Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, 
tak mowa o zamyśle serca człowieka. 
Nie chwal męża przed wypowiedzią, to bo-
wiem jest próbą dla ludzi. Oto słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY 
REFREN: Dobrze jest śpiewać Tobie, 
Panie Boże.  
Dobrze jest dziękować Panu, * 
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy, 
rano głosić Twoją łaskawość, * 
a wierność Twoją nocami.  
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Paw-
ła Apostoła do Koryntian. Bracia: 
Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się 
w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się sło-
wa, które zostały napisane: «Zwycięstwo 
pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, 
twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, 
twój oścień?» Ościeniem zaś śmierci jest 
grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech 
będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwy-
cięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystu-
sa. Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wy-
trwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie 
dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz 
nie pozostaje daremny w Panu. Oto słowo 
Boże. 
 
 

 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Jawicie się jako źródło światła w świecie, 
trzymając się mocno Słowa Życia.  
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
 Jezus opowiedział uczniom przypowieść: 
«Czy może niewidomy prowadzić niewido-
mego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? 
Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz 
każdy, dopiero w pełni wykształcony, bę-
dzie jak jego nauczyciel. 
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego 
brata, a nie dostrzegasz belki we własnym 
oku? Jak możesz mówić swemu bratu: 
„Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która 
jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w 
swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń 
najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przej-
rzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata 
swego. 
Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało 
zły owoc, ani też drzewa złego, które by 
dobry owoc wydawało. Po własnym owocu 
bowiem poznaje się każde drzewo; nie zry-
wa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie 
zbiera się winogron. Dobry człowiek z do-
brego skarbca swego serca wydobywa do-
bro, a zły człowiek ze złego skarbca wydo-
bywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego 
usta». Oto słowo Pańskie. 
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7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓŻAŃ-
CA 
8.30 + Kamila Potępę greg.3 
10.00 + Helenę, Zdzisława Jeszkie, Elż-
bietę Jurek. 
11.30 + Stanisława Gaca w 4 r. śm. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Jerzego Rakowskiego w 25 r. śm. 

PONIEDZIAŁEK 4 MARCA 2019 

7.00 + Kazimierza Stafińskiego w 19 r. 
śm., zm. rodziców i rodzeństwo. 
7.00 + Kamila Potępę greg.4 
7.00 O Boże błog. i łaski dla Kazimiery 
Spodek w 80 r. urodzin. 
18.00 ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH 
18.00 + Salomeę Granuszewską w 9 r. śm. 
oraz za zm. z rodziny Cubrów, Ferskich, 
Achenigów i Granuszewskich. 
WTOREK 5 MARCA 2019 

7.00 + Zm. z rodziny Tartas i Elizę Żak. 
7.00 + Pawła Sawickiego pp. 
7.00 + Teresę Zakrzewską pp. 
18.00 + Kamila Potępę greg.5 
18.00 + Edwarda, Zofię, Stefana Śmi-
grodzkich, Grażynę Bieńkowską oraz 
Janinę i Zygmunta Falkowskich. 
ŚRODA 6 MARCA 2019 
7.00 + Tadeusza, Janinę, Franciszka 
Bieńkowskich. 
7.00 + Mariannę, Wiktora Malickich i 
zm. z rodziny. 
7.00 + Irenę w 3 r. śm, Kazimierza, Bar-
barę Wiechowicz. 
10.00 + Kazimierę Rocką. 
18.00 Kamila Potępę greg.6 ( 1 r. śm. ) 
19.30 + Marię, Marcina Bojarów. 

CZWARTEK 7 MARCA 2019 
7.00 + Waldemara Tobolczyka w 12 r. 
śm., Leona, Władysławę, Krystynę, Mie-
czysława Spodek, Irenę Sztuka. 
7.00 + Stanisława Śmietańskiego pp. 
7.00 + Cecylię Wojciechowską pp. 
18.00 + Kamila Potępę greg.7 

PIĄTEK 8 MARCA 2019 
7.00 + W 50 r. śm. Zofii i Jana Tobolczy-
ków, dziadków Nowowiejskich i Tobol-
czyków. 
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i 
łaski dla Elżbiety z okazji 70 urodzin. 
7.00 + Bogdana Przybysza. 
18.00 + Kamila Potępę greg.8 
18.00 + Łucję, Stefana Kuczyńskich, 
Anielę, Józefa Zamek, Irenę, Edwarda 
Bryła, Janinę, Ignacego Wójcików, Annę 
Śliwińską. 

SOBOTA 9 MARCA 2019 
7.00 + Kamila Potępę greg.9 
7.00 + Felicję, Aleksandra, Romana Ro-
wickich oraz Lucjana Łukasika. 
7.00 + Waldemara w 9 r. śm., Stanisławę, 
Bolesława Kierzkowskich, Janinę, Kazi-
mierza Borkowskich. 
18.00 + Władysławę, Franciszka, Jacka 
Capiga i zm. z rodziny. 
18.00 + Bolesława Sierociuka w 6 r. śm. 

NIEDZIELA 10 MARCA 2019 
7.00  WINTENCJI RÓŻAŃCA FATIM-
SKIEGO. 
8.30 + Irenę Kołodziejczyk w 20 r. śm. 
10.00 + Janinę, Wacława, Henryka Liw-
skich, C.R. Piaseckich. 
11.30 + Henryka, Patryka, Ryszarda, 
Władysława, Helenę, Krystynę Toma-
szewskich oraz Feliksa i Cecylię Śmieta-
nowskich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Kamila Potępę greg.10 

3 . 03 . 2019 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Dziś I Niedziela miesiąca. O godz. 17.30 nabożeństwo adoracyjne – zapraszamy. 

Ofiary zbierane dziś na tacę przeznaczone są na potrzeby naszej parafii. 
2. Jutro o godz. 18.00 będzie Msza św. zbiorowa za zmarłych. Wyczytywanie intencji 

rozpoczniemy o godz. 17.50. Kartki można składać w zakrystii. 
3. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczynamy Wielki Post – czas, w którym 

przez nawrócenie, pokutę, umartwienie i rozważania Meki Pańskiej mamy się przy-
gotować na radość Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W Środę Popielcową Msze 
św. o godz. 7.00, 10.00, 18.00 i 19.30. Posypanie głów popiołem podczas każdej 
Mszy św. Obowiązuje post ścisły. 

4. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 
14 rok życia we wszystkie piątki i Środę Popielcową, oraz zaleca się ją w Wigilię 
Zmartwychwstania Pańskiego. Post ścisły, czyli ilościowy obowiązuje w Środę Po-
pielcową i Wielki Piątek wszystkich między 18 a 60 rokiem życia. Uzasadniona nie-
możliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od chrześcijan pod-
jęcia innych form pokuty. W okresie Wielkiego Postu katolicy są zobowiązani do 
powstrzymania się od udziału w zabawach i dyskotekach. 

5. W dobrym przeżywaniu czasu Wielkiego Postu Kościół ofiarowuje nam szczególną 
pomoc, są to nabożeństwa wielkopostne. W piątki Wielkiego Postu nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej są odprawiane: 

 - o godz. 17.15 – dla dzieci 
 - o godz. 18.30 (bezpośrednio po Mszy św. wieczornej) dla młodzieży i dorosłych. 
 Na rozważanie Meki Pańskiej w nabożeństwie Gorzkich Żali zapraszamy w każdą 
 Niedzielę Wielkiego Postu o godz.  
6. Rozpoczynają się w środę kwartalne dni o ducha pokuty oraz Tydzień Modlitw o 

Trzeźwość Narodu. 
7. O. Marek, paulin, który zbierał u nas ostatnio ofiary na budowę kościoła na Ukrai-

nie, pragnie poinformować, że łącznie zebrał 8134 zł, 100 USD i 15 Euro. Za 
wszystko nam dziękuje, a zwłaszcza tym, którzy ofiarowali te dary i okazali swoje 
serce. 

8. Począwszy o dnia 14 marca w budynku starej plebanii będzie czynna poradnia 
przedmałżeńska. Będzie ona czynna w czwartki od godz. 18.00. Zainteresowani win-
ni się wcześniej zgłosić i zapisać, bądź to osobiście bądź telefonicznie. 

9. Dnia 14 marca w przychodni na ul. Paderewskiego będą bezpłatne badania wzroku. 
Szczegóły na plakacie w gablocie. 

10. Spotkanie modlitewno – muzyczne dla dzieci w wieku szkolnym w sobotę 9 marca o 
godz. 10.30 w salce parafialnej. 

11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej—nabyć ją można  
w zakrystii. 

W minionym tygodniu do wieczności  odeszli: Waldemar Affek, Cezary Legięć, Stanisław Rączka W ieczny 
odpoczynek... 


