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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 Franciszek z Paoli, pustelnik. 
Franciszek urodził się 27 marca 1416 r. 
w Paoli (Kalabria we Włoszech). Pocho-
dził z ubogiej, ale głęboko religijnej 
rodziny. Rodzice wyprosili sobie syna 
żarliwą modlitwą do św. Franciszka z 
Asyżu. W podzięce dali więc synowi 
imię Franciszek. Spełniając uczyniony 
ślub, oddali go do klasztoru franciszka-
nów, kiedy Franciszek miał zaledwie 12 
lat. Nie wiadomo, dlaczego Franciszek 
już po roku opuścił klasztor w S. Marco 
Argentano i wrócił do domu. Gdy miał 
13 lat, odbył ze swymi rodzicami piel-

grzymkę po najsławniejszych wówczas sanktuariach Włoch: Asyżu, 
Monte Cassino, Loreto, Monte Luco koło Spoleto i Rzymie. W 
Wiecznym Mieście pełen smutku patrzył na przepych duchowień-
stwa. Kiedy pewnego dnia ujrzał przejeżdżającego we wspaniałej 
karocy w otoczeniu licznej służby kard. Juliana Cezarini, zawołał na 
głos oburzony, że nie ma w tym ani śladu ewangelicznego ubóstwa. 
Wtedy kardynał zatrzymał się i odpowiedział chłopcu, że nie czyni 
tego z pychy, ale że taki jest powszechny zwyczaj, iż dygnitarze 
świeccy i kościelni jadą w odpowiedniej dla ich godności oprawie. Po 
powrocie do Paoli Franciszek założył w pobliżu miasta pustelnię i 
oddał się w niej bardzo surowemu życiu. Powoli zaczęli do niego 
dołączać uczniowie i tak powstała nowa rodzina zakonna braci 
"najmniejszych" - "minimitów". Do trzech ślubów zakonnych dołą-
czył Franciszek ślub czwarty: zachowania przez całe życie postu od 
mięsa i nabiału. Obecnie do rodziny zakonnej eremitów św. Francisz-
ka należą minimici, minimitki oraz tercjarze minimiccy. Pan Bóg 
obdarzył Franciszka darem czynienia cudów. Miał m.in. wskrzesić 
Mikołaja, syna swojej siostry Brygidy. Podanie głosi, że kiedy statek 
nie chciał zabrać go na Sycylię, gdzie miał założyć nowy klasztor, 
przepłynął z Italii na tę wyspę na swoim płaszczu. W ikonografii, 
związanej z Franciszkiem, legenda ta ma silne odbicie. Dzięki sławie 
świętości życia i cudów mnożyły się także fundacje nowych klaszto-
rów w Europie. O wielkim mężu dowiedział się także król francuski, 
Ludwik XI, kiedy był ciężko chory, i zaprosił go do siebie w nadziei, 
że Franciszek go uzdrowi. Na żądanie papieża Sykstusa IV Franci-
szek udał się do Paryża. Nie uzdrowił wprawdzie króla, ale przyspo-
sobił go do chrześcijańskiej śmierci, tak że na jego ręku spokojnie 
oddał ducha Bogu (1483). Z tej okazji skorzystał Franciszek i także 
na ziemi francuskiej założył kilka klasztorów swojego zakonu. Regu-
łę, którą ułożył, w roku 1493 zatwierdził papież Aleksander VI. Fran-
ciszek został doradcą Karola VIII. Jako asceta wzorował się na do-
świadczeniach ojców pustyni. Zmarł 2 kwietnia 1507 r. w Plessis-les-
Tours we Francji. Tam też został pochowany. Jego beatyfikacji doko-
nał w roku 1513 papież Leon X. Ten sam papież w sześć lat później 
wyniósł go również do chwały świętych (1519).  
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PIERWSZE CZYTANIE—Czytanie z Księgi 
Jozuego. Pan rzekł do Jozuego: «Dziś zrzuciłem 
z was hańbę egipską». Rozłożyli się obozem 
Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę czter-
nastego dnia miesiąca wieczorem, na stepach 
Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej 
krainy, chleby przaśne i ziarna prażone tego sa-
mego dnia. Manna ustała następnego dnia, gdy 
zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej 
Izraelici manny, lecz żywili się tego roku plona-
mi ziemi Kanaan. Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE—Czytanie z Drugiego 
Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. 
Bracia: Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest 
nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a 
oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to 
pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą 
przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. 
Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, 
nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś 
przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu 
Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga 
samego, który przez nas udziela napomnień. W 
imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bo-
giem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, 
który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim 
sprawiedliwością Bożą. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. 
W owym czasie przybliżali się do Jezusa 
wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słu-
chać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w 
Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszni-
ków i jada z nimi». Opowiedział im wtedy 
następującą przypowieść: «Pewien człowiek 
miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do 
ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która 
na mnie przypada”. Podzielił więc majątek 
między nich. Niedługo potem młodszy syn, 
zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie 
strony i tam roztrwonił swoją własność, ży-
jąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał 
ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął 
cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na 
służbę do jednego z obywateli owej krainy, 
a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świ-
nie. Pragnął on napełnić swój żołądek strą-

kami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt 
mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i 
rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma 
pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram 
głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i 
powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 
Niebu i względem ciebie; już nie jestem 
godzien nazywać się twoim synem: uczyń 
mnie choćby jednym z twoich najemników”. 
Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A 
gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec 
i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw 
niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. 
A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem 
godzien nazywać się twoim synem”. Lecz 
ojciec powiedział do swoich sług: 
„Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierz-
cie go; dajcie mu też pierścień na rękę i san-
dały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę 
i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, 
ponieważ ten syn mój był umarły, a znów 
ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się 
weselić. Tymczasem starszy jego syn prze-
bywał na polu. Gdy wracał i był blisko do-
mu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jed-
nego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. 
Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec 
twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ 
odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się na 
to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wy-
szedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział 
ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczy-
łem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy 
nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z 
przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn 
twój, który roztrwonił twój majątek z nie-
rządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczo-
ne cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje 
dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, 
co moje, do ciebie należy. A trzeba było 
weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój 
był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł 
się”».Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 31 MARCA 2019 
7.00 + Halinę Biegaj greg.14. 
8.30 + Stefana, Halinę Kania, Irenę, 
Jana Węglewicz. 
10.00 + Genowefę, Ignacego, Wojcie-
cha Jeszkie oraz Teresę, Bernarda 
Konarzewskich. 
11.30 + Romana, Damiana, Martę, 
Tadeusza Zakrzewskich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Jana Dziubę. 

PONIEDZIAŁEK 1 KWIETNIA 
2019 
7.00 + Halinę Biegaj greg.15 
7.00 + Aleksandrę Balcerzak 25 r. śm. 
i wszystkich zm. z rodziny. 
7.00 + Janinę, Stanisława, Francisz-
ka, Kazimierza, Dominika Marczew-
skich i zm. z rodziny oraz Teresę Za-
krzewską. 
18.00 + ZBIOROWA ZA AMAR-
ŁYCH 
18.00 + Barbarę Rymuza pp. 

WTOREK 2 KWIETNIA 2019 
7.00 + Halinę Biegaj greg.16 
7.00 + Wacławę Wiernicką ( 12 r. ) 
oraz Genowefę, Wojciecha Marcinia-
ków. 
7.00 + Eugenię, Wacława, Eugeniu-
sza, Zdzisława Siwińskich, Wacława, 
Eleonorę Rzepkowskich. 
18.00 + Edwarda Hrehorowicz oraz 
Kamila Potępę. 
18.00 + Zofię, Władysława, Czesława, 

Henryka, Reginę Papkow, Irenę, 

Franciszka, Zbigniewa Ostrowskich, 

Mariusza Majewskiego. 

ŚRODA 3 KWIETNIA 2019 
7.00 + Halinę Biegaj greg.17 
7.00 + Katarzynę Mietiułka. 
7.00 + Janinę Jankowiak. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Marię Srebnicką pp. 

CZWARTEK 4 KWIETNIA 2019 
7.00 + Halinę Biegaj greg.18 
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego. 
7.00 + Ryszarda Samborskiego w 5 r. 
śm. 
18.00 + Jerzego Granuszewskiego w 
24 r. śm. 

PIĄTEK 5 KWIETNIA 2019 
7.00 + Halinę Biegaj greg.19 
7.00 + Stanisława Cyrankowskiego. 
7.00 + Bogdana Przybysza. 
18.00 + Stefanię, Józefa, Tadeusza, 
Zbigniewa Czesuła. 

SOBOTA 6 KWIETNIA 2019 
7.00 + Halinę Biegaj greg.20 
7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego w 11 
r. śm.. 
7.00 + Zofię Podlaską w 23 r. śm. 
18.00 + Ryszarda Domżałę w 27 r. 
śm. 
18.00 + Barbarę Torzewską pp. 

NIEDZIELA 7 KWIETNIA 2019 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓ-
ŻAŃCA. 
8.30 + Halinę Biegaj greg.21 
10.00 + Krystynę Cyran, Romualda 
Przeździeckiego. 
11.30 ZA PARAFIAN 
13.00 UROCZYSTOŚCI KATYŃ-
SKIE 
18.00 + Ryszarda, Kamilę Nesner, 
Bogumiła Siudeja. 

31 . 03 . 2019 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

1. Zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki Wielkiego Postu o 
godz. 17.15 dla dzieci a po wieczornej Mszy św. dla młodzieży i dorosłych. 
Na Gorzkie Żale zapraszamy w niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.15. 

2. Jutro ( poniedziałek ) o godz. 18.00 będzie Msza św. zbiorowa za zmarłych. 
Intencje można składać w zakrystii. Wyczytywanie intencji rozpoczniemy o 
godz. 17.50. 

3. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W I piątek Msza św. ku 
czci Serca Pana Jezusa o godz. 7.00. Spowiedź rano przed Mszą św. i po po-
łudniu od godz. 16.30. W I sobotę miesiąca Msza św. o Niepokalanym Sercu 
Maryi o godz. 7.00. W I sobotę miesiąca od godz. 9.00 ks. Robert odwiedzi 
swoich chorych z posługą sakramentalną. Ks. Andrzej odwiedzi swoich cho-
rych w sobotę 13 kwietnia od godz. 9.00. Z powodu choroby ks. Jacek od-
wiedzi swoich chorych w innym terminie. 

4. Za tydzień w naszym kościele ( 7 kwietnia ) odbędą się uroczystości  roczni-
cy Zbrodni Katyńskiej. O godz. 13.00 zostanie odprawiona Msza św. w in-
tencji pomordowanych. W uroczystości wezmą udział rodziny pomordowa-
nych zaproszeni goście. 

5. Ofiary zbierane za tydzień na tacę będą przeznaczone na potrzeby naszej 
wspólnoty parafialnej. 

6. Za tydzień ( 7 kwietnia ) w niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na 
kwiaty do Grobu Pańskiego. O przeprowadzenie zbiórki proszę członków 
grup Różańcowych. 

7. W piątek 12 kwietnia przejdziemy ulicami naszej parafii odprawiając Nabo-
żeństwo Drogi Krzyżowej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i publicznego 
wyznania wiary. 

8. Tradycyjnie w Niedzielę Palmową służba liturgiczna i scholanki naszej para-
fii będą rozprowadzać zielone palemki. Dochód będzie przeznaczony na po-
trzeby tych wspólnot. Będzie miło jak w ten sposób wesprzecie ich, nabywa-
jąc palmy. 

9. Spotkanie dla rodziców i chrzestnych dzieci, które mają być chrzczone w I 
Dzień Świąt Wielkanocnych odbędzie się 10 kwietnia (środa) po Mszy św. 
wieczornej ok. godz. 18.30. 

10. Spotkanie modlitewno – muzyczne dla dzieci szkolnych w sobotę o godz. 
10.30. Zapraszamy do miłej zabawy i modlitwy. 

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

W minionym tygodniu do wieczności  odeszli: Nieoniła Gronek, Danuta Bułka, Wiesław Mućko. W ieczny 
odpoczynek... 


