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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 Patryk, biskup . Patryk uro-
dził się w Brytanii w 385 roku, w rodzi-
nie chrześcijańskiej. Nosił celtyckie 
imię Sucat. Kiedy miał 16 lat, korsarze 
porwali go do Irlandii. Przez 6 lat był 
tam pasterzem owiec. W tym czasie 
nauczył się języka irlandzkiego. Na 
przypadkowym statku udało mu się 
zbiec do północnej Francji. Tam kształ-
cił się w dwóch najgłośniejszych wów-
czas szkołach misyjnych: w Erinsi i w 
Auxerre. Podjął studium przygotowują-
ce go do pracy na misjach. Był uczniem 
św. Germana z Auxerre. Przez jakiś 

czas przebywał w Italii i w koloniach mniszych na wyspach Morza 
Tyrreńskiego. W tym czasie zmarł w Irlandii, wysłany tam na misje 
przez papieża św. Celestyna I, biskup św. Palladiusz. Postanowiono 
na jego miejsce wysłać Patryka. Na biskupa wyświęcił go papież w 
roku 432 i wysłał go do Irlandii. Patryk zastał tam małe grupy chrze-
ścijan, ale stanowiły one wyspy w morzu pogaństwa. Krajem rządzili 
naczelnicy szczepów i znakomitych rodzin. Kapłani pogańscy zaży-
wali wielkiej powagi. Patryk swoim umiarem i podarkami zdołał 
większość z nich pozyskać dla wiary. Obchodził poszczególne rejony 
Zielonej Wyspy, wstępując najpierw do ich władców i prosząc o 
zezwolenie na głoszenie Ewangelii. W Armagh założył swoją stolicę, 
skąd czynił wypady na cały kraj. Nie jeden raz przeszkadzano mu w 
jego misji; zdarzały się zamachy na jego życie. Na ogół jednak praca 
jego miała ton spokojny. Spotykał się z życzliwością tak poszczegól-
nych władców, jak i miejscowej ludności. Aby sobie nie zrażać wład-
ców niektórych grup etnicznych, dla poszczególnych szczepów usta-
nawiał biskupów. Kapłanów, których zadaniem było niesienie im 
pomocy, podobnie jak to uczynił św. Augustyn i św. German, zobo-
wiązał do życia wspólnego na wzór klasztorów. Do nawrócenia całej 
wyspy św. Patryk potrzebował wielu ludzi. Misjonarze na jego apele 
zgłaszali się tłumnie. Największą wszakże pomocą byli dla niego 
mnisi. Z nich to tworzył ośrodki duszpasterskie. W tej pracy okazał 
się dla Patryka mężem opatrznościowym św. Kieran. Według podania 
Patryk miał wręczyć Kieranowi dzwon, którym tenże zwoływał mni-
chów i wiernych na wspólne pacierze liturgiczne. To było także oso-
bliwością Irlandii. Zwyczaj dzwonienia rozpowszechnili mnisi ir-
landzcy po całej Europie. Patryk upowszechnił także zwyczaj usznej 
spowiedzi. Utrudzony pracą apostolską, oddał duszę Panu 17 marca 
461 w Armagh (dziś Ulster, Północna Irlandia). Patryk przeżył ok. 76 
lat, w tym ok. 40 lat w Irlandii, która czci go jako swojego apostoła, 
ojca i patrona. Jest on również patronem Nigerii, a także inżynierów, 
fryzjerów, kowali, górników, upadłych na duchu oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących. Czczony także jako opiekun wiosennych siewów i zwie-
rząt domowych. Zwracają się do niego lękający się węży i ukąszeni 
przez nie.  
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Rodzaju.  
Bóg, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, 
rzekł: «Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli 
zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne 
będzie twoje potomstwo». Abram uwierzył i Pan 
poczytał mu to za zasługę. Potem rzekł do niego: 
«Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur 
chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na wła-
sność». A na to Abram: «O Panie, mój Boże, jak 
będę mógł się upewnić, że otrzymam go na wła-
sność?». Wtedy Pan rzekł: «Wybierz dla Mnie 
trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego 
barana, a nadto synogarlicę i gołębicę». Wybraw-
szy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż 
na połowy i przerąbane części ułożył jedną na-
przeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy 
zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo 
drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chy-
liło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki 
sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogar-
nęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i 
nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym 
jakby wydobywający się z pieca i ogień niby 
gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi 
połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł 
przymierze z Abramem, mówiąc: «Potomstwu 
twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do 
rzeki wielkiej, rzeki Eufrat». Oto słowo Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY 
REFREN: Pan moim światłem i zbawie-
niem moim.  
Pan moim światłem i zbawieniem moim, * 
kogo miałbym się lękać? 
Pan obrońcą mego życia, * 
przed kim miałbym czuć trwogę?  
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Filipian. Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi 
naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak 
postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu 
bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystu-
sowego, o których często wam mówiłem, a teraz 
mówię z płaczem. Ich losem – zagłada, ich bo-

giem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się 
wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. 
Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd 
też jako Zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa 
Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżo-
ne w podobne do swego chwalebnego ciała tą 
mocą, jaką może On także wszystko, co jest, 
sobie podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, 
za którymi tęsknię – radości i chwało moja! – tak 
trwajcie mocno w Panu, umiłowani! Oto słowo 
Boże. 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Chwała Tobie, Słowo Boże.  
Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: 
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.  
Chwała Tobie, Słowo Boże.  
EWANGELIA  
 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i 
wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się 
modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a 
Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto 
dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to 
Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i 
mówili o Jego odejściu, którego miał dopeł-
nić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towa-
rzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, 
ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stoją-
cych przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawa-
li, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, 
że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: 
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden 
dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mó-
wi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok 
i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. 
A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn 
mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili 
gdy odezwał się ten głos, okazało się, że 
Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i 
w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli 
o tym, co zobaczyli. Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 17 MARCA 2019 
7.00  INTRONIZACJA – Wynagradzają-
ca Najśw. Sercu Jezusa i Niepokalanemu 
Sercu Maryi za zniewagi i grzechy nasze i 
całego świata. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 O Boże błog. i łaski dla Julii Fabi-
siak w 13 r. urodzin. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH. 
13.00 ZA PARAFIAN 
16.00 + Wiesława Bartosiewicza w 21 r. 
śm. i Józefa Drzazgowskiego. 
18.00 + Kamila Potępę greg.17 

PONIEDZIAŁEK 18 MARCA 2019 

7.00 + Halinę Biegaj greg.1 
7.00 + Edwarda w 52 r. śm, Zofię Kwiat-
kowskich, Mariannę, Bolesława Składa-
nek. 
7.00 + Józefa Brodowskiego, dziadków, 
Genowefę, Franciszka Brodowskich, zm. 
z rodziny Brodowskich, Pająków i Bu-
ławków. 
18.00 + Kamila Potępę greg.18 
18.00 + Radosława Rynkuna w 5 r. śm. 

WTOREK 19 MARCA 2019 

7.00 + Kamila Potępę greg.19 
7.00 + Halinę Biegaj greg.2 
7.00 + Józefa Piórkowskiego i zm. z ro-
dziny. 
18.00 + Halinkę Ziomek – Lech w 1 r. 
śm., całą rodzinę Ziomków, Płocków i 
Lechów. 
18.00 + Alinę, Czesława, Annę Zwierz-
chowskich, Grażynę Jasińską, Szymona, 
Tatjanę Dziura, Marię Bogdańską. 
ŚRODA 20 MARCA 2019 
7.00 + Halinę Biegaj greg.3 
7.00 + Zbigniewa Olk. 
7.00 + Wiktorię, Piotra, Jerzego Fajfer. 
18.00 Kamila Potępę greg.20 
18.00 NOWENNA DO MBNP 

CZWARTEK 21 MARCA 2019 

7.00 + Halinę Biegaj greg.4 
7.00 + Stanisława, Monikę, Józefa Przeź-
dzieckich. 
7.00 + Jana Kowalczyka oraz dziadków z 
obu stron. 
18.00 + Kamila Potępę greg.21 

PIĄTEK 22 MARCA 2019 

7.00 + Halinę Biegaj greg.5 
7.00 + Jana, Katarzynę Sobieskich i zm. z 
ich rodzin. 
7.00 + Mariana w 18 r. śm., Reginę, Fe-
liksę, Karola Affek. 
18.00 + Kamila Potępę greg.22 
18.00 O potrzebne łaski i Boże błog. dla 
Nikoli w 11 r. urodzin. 

SOBOTA 23 MARCA 2019 

7.00 + Kamila Potępę greg.23 
7.00 + Halinę Biegaj greg.6. 
7.00 + Teodora Franiewskiego w 9 r. śm. 
18.00 + Aleksandrę, Franciszka Nerc i za 
ich dzieci: Janinę, Marię, Genowefę, Mi-
rosława. 
18.00 + Artura Olechowicza pp. 

NIEDZIELA 24 MARCA 2019 

7.00 + Halinę Biegaj greg.7. 

8.30 + Kamila Potępę greg.24 

10.00 + Wandę, Józefa Nadrzyckich. 

11.30 + Józefa, Stanisławę Bereda. 

13.00 ZA PARAFIAN 

18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i 

łaski dla Łucji i Wojtka z okazji urodzin 

oraz dobrego przygotowania do I Komu-

nii Św. 

17 . 03 . 2019 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Dziś o godz. 16.00 dodatkowa Msza św. dla dzieci przygotowujących 

się do I Komunii św. Dzieci przychodzą wraz z rodzicami. Obecność 
obowiązkowa. 

2. W godz. 19.00 – 21.00 będzie wystawienie Najśw. Sakramentu i Ado-
racja. Zapraszamy. 

3. Zbierane są dzisiaj ofiary do puszek na dzieła misyjne „Ad Gentes”. 
4. We wtorek ( 19 marca ) przypada Uroczystość św. Józefa. Msze św. o 

godz. 7.00 i 18.00. 
5. W przyszłą niedzielę ( 24 marca ) rozpoczną się w naszej Parafii Re-

kolekcje Wielkopostne  połączone z Renowacją Misji Świętych, które 
przeżywaliśmy rok temu. 

W niedzielę porządek Mszy św. niedzielnych, a w poniedziałek, wtorek i 
środę porządek Mszy św. będzie następujący: 

7.00 – Msza św. z nauką ogólną. 
10.00 – Msza św. z nauką ogólną. 
16.30 – Msza św. z nauką dla dzieci. 
18.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży. 
19.30 – Msza św. z nauką ogólną. 
Po Mszy św. o godz. 19.30 będzie Apel Jasnogórski. 
Spowiedź rano, potem od godz. 9.30 i po południu od godz. 16.00.  
Nauki będzie głosił o. Krzysztof, paulin. W środę ofiary składane na tacę 
będą przeznaczone na potrzeby zakonu, w którym o. Krzysztof pracuje. 
6. Spotkanie modlitewno – muzyczne dla dzieci szkolnych w sobotę o 

godz. 10.30. Zapraszamy do miłej zabawy. 
7. W niedziele 24 marca odbędzie się w Warszawie Narodowy Marsz 

Życia. Marsz rozpocznie się o godz. 13.30 na Placu Zamkowym, a 
następnie uda się na Plac Trzech Krzyży. W imieniu organizatorów 
zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu dobro rodziny.  

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

W minionym tygodniu do wieczności  odeszli: Stanisława Graczyk, Barbara Szczepańska, Cezary Bożek 
Wieczny odpoczynek... 


