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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 Jan Chrzciciel de la Salle, prezbi-
ter. Jan urodził się w Reims 30 kwietnia 
1651 r. w podupadłej rodzinie książęcej 
jako najstarszy z jedenaściorga rodzeństwa. 
Straciwszy rodziców, przerwał studia na 
paryskim uniwersytecie i w seminarium, 
aby zająć się najbliższą rodziną. Po pew-
nym czasie kontynuował naukę. W wieku 
27 lat przyjął święcenia kapłańskie. W trzy 
lata potem na uniwersytecie w Reims zdo-
był doktorat z teologii (1680). Zaraz po 
święceniach otrzymał probostwo. Powie-
rzono mu także kierownictwo duchowe nad 
szkołą i sierocińcem, prowadzonym przez 

Siostry od Dzieciątka Jezus (terezjanki). Jan postarał się w Rzymie o 
zatwierdzenie zgromadzenia zakonnego tych sióstr. Bardzo bolał na 
widok setek sierot, pozbawionych zupełnie pomocy materialnej i 
duchowej. Gromadził ich na swej plebanii, której część zamienił na 
internat. Następnie na użytek biednych dzieci oddał swój rodzinny 
pałac. Ponieważ sam był zajęty duszpasterstwem, dlatego musiał 
szukać ochotników, by mu w tej pracy dopomogli. Oni to, pod kie-
runkiem Jana, zajmowali się wychowaniem i kształceniem dziatwy. 
Pobożne panie zajmowały się ich żywieniem. Kiedy ani plebania, ani 
dom rodzinny nie mogły pomieścić przygarniętych, ks. Jan za pienią-
dze parafialne i otrzymane od pewnej zamożnej kobiety zakupił osob-
ny obszerny dom. Napisał też regulamin, by praca mogła iść spraw-
nie. Z tych ofiarnych pomocników wyłoniło się z czasem zgromadze-
nie zakonne pod nazwą Braci Szkół Chrześcijańskich (braci szkol-
nych). Za jego początek przyjmuje się dzień 24 czerwca 1684 roku. 
Jan miał wówczas zaledwie 31 lat. Stworzył wiele typów szkół - pod-
stawowe, wieczorowe, niedzielne, zawodowe, średnie, seminaria 
nauczycielskie. Nauka w nich była bezpłatna. Na polu pedagogiki Jan 
zajmuje więc poczesne miejsce. W swoich szkołach wprowadził na 
pierwszym miejscu język ojczysty, podczas gdy dotychczas po-
wszechnie uczono w języku łacińskim. Zniósł kary fizyczne, tak czę-
sto stosowane w szkołach w tamtych czasach, a kary moralne ograni-
czył do minimum. Pierwszeństwo dał wychowaniu religijnemu, które 
oparł na chrześcijańskiej miłości i poszanowaniu godności człowieka, 
także dziecka. W roku 1681 powstała pierwsza szkoła założona przez 
Jana w Reims, kolejna powstała w Paryżu, potem także m.in. w Lyo-
nie i w Rouen. Bracia Szkolni mają swe szkoły w prawie 90 krajach.  
Jan de la Salle zostawił po sobie bezcenne pisma. Najwybitniejsze z 
nich to Zasady dobrego wychowania, które doczekało się ponad 200 
wydań; nadto Rozmyślania, Wskazania, jak prowadzić szkoły i Obo-

wiązki chrześcijanina. Jan zmarł po krótkiej chorobie 7 kwietnia 
1719 r. Pozostawił po sobie pisma, które przez długi okres należały 
do kanonu dydaktyki. Beatyfikował go Leon XIII w 1888 roku. On 
też wyniósł go uroczyście do chwały świętych w roku 1900. Pius XII 
ogłosił św. Jana de La Salle patronem nauczycieli katolickich (1950).  
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze 
i ścieżkę przez potężne wody; który wyprowadził 
wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już 
nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuch-
nięci. «Nie wspominajcie wydarzeń minionych, 
nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja 
dokonuję rzeczy nowej; pojawia się właśnie. 
Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na 
pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie 
będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na 
pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby 
napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie 
utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę». 
Oto słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy 
dla nas. 
Gdy Pan odmienił los Syjonu, * 
wydawało się nam, że śnimy. 
Usta nasze były pełne śmiechu, * 
a język śpiewał z radości. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Filipian 
Bracia: Wszystko uznaję za stratę ze względu na 
najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, 
mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszyst-
kiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał 
Chrystusa i znalazł się w Nim – nie mając mojej 
sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą 
sprawiedliwość, otrzymaną dzięki wierze w 
Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, 
opartą na wierze – przez poznanie Go: zarówno 
mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w 
Jego cierpieniach – w nadziei, że upodabniając 
się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego po-
wstania z martwych. Nie mówię, że już to osią-
gnąłem i już się stałem doskonały, lecz pędzę, 
abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty 
przez Chrystusa Jezusa.. Bracia, ja nie sądzę o 
sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czy-

nię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając 
siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczo-
nej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w 
górę, w Chrystusie Jezusie. Oto słowo Boże. 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże. 
Nawróćcie się do Boga waszego, 
On bowiem jest łaskawy i miłosierny. 
Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże. 
 
EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. 
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku 
zjawił się znów w świątyni. Cały lud scho-
dził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał 
ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze 
przyprowadzili do Niego kobietę, którą do-
piero co pochwycono na cudzołóstwie, a 
postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do 
Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co 
pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie 
Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A 
Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go 
na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz 
Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. 
A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, pod-
niósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez 
grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamie-
niem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na 
ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim 
zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, 
aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobie-
ta stojąca na środku. Wówczas Jezus, pod-
niósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież 
oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrze-
kła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I 
Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie 
grzesz». Oto słowo Pańskie. 



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. 

PONIEDZIAŁEK 8 KWIETNIA 
2019 
7.00 + Halinę Biegaj greg.22 
7.00 + Genowefę, Stanisława, Tadeu-
sza Sosińskich. 
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże 
błog. i łaski dla Przemysława. 
18.00 + Romana Figurskiego, Ma-
riannę, Jana, Stanisława Sosińskich, 
Reginę Ratańską. 
18.00 + Stanisława Wrzoska pp. 
WTOREK 9 KWIETNIA 2019 
7.00 + Halinę Biegaj greg.23 
7.00 + Annę Piotrowską i zm. z rodzi-
ny. 
7.00 + Witolda Mojek, Zdzisława Go-
dlewskiego. 
18.00 + Mariannę, Marcina Dymer-
skich. 
18.00 + Grzegorza Czarneckiego w 17 
r. śm., Antoniego Padło. 
ŚRODA 10 KWIETNIA 2019 
7.00 + Halinę Biegaj greg.24 
7.00 + Aleksandra, Apolonię Hołyń-
skich, Mariana Urbaniaka. 
7.00 + Kazimierza, Zofię, Janusza 
Fronczak, Marka Rytel, Marię, Wa-
cława, Antoniego Wojda i zm. z całej 
rodziny. 

18.00 NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Henrykę Płomińską pp. 

CZWARTEK 11 KWIETNIA 2019 
7.00 + Halinę Biegaj greg.25 
7.00 + Krystynę, Stefana Wysockich. 
7.00 + Marię Lewandowską. 
18.00 + Stanisława Lewickiego w 2 r. 
śm., Walentego, Zofię Rydz. 

PIĄTEK 12 KWIETNIA 2019 
7.00 + Halinę Biegaj greg.26 
7.00 + Mariana Pogródek w 14 r. śm., 
i zm. z rodziny Getka. 
7.00 + Ryszarda Gugałę i zm. z rodzi-
ny Włodarczyków i Wrześniów. 
18.00 + Jadwigę Krysa. 
18.00 + Jadwigę, Aleksandra Drosio, 
Jana Nowaka, Stanisława Olszew-
skiego i zm. z rodziny Pasików. 

SOBOTA 13 KWIETNIA 2019 
7.00 + Halinę Biegaj greg.27 
7.00 + Stefana, Władysławę, Ryszar-
da Możdżyńskich. 
7.00 + Jadwigę, Stanisława Piszczyń-
skich. 
18.00 + Małgorzatę, Ryszarda, Stefa-
nię, Czesława, Zbigniewa Wodyń-
skich, zm. z rodziny Szeląg i Kossa-
kowskich. 
18.00 + Sabinę Woźniak pp. 

NIEDZIELA 14 KWIETNIA 2019 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FA-
TIMSKIEGO. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Henrykę, Leona Sumińskich. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Halinę Biegaj greg.28 

7 . 04 . 2019 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

1. Dzisiaj ofiary składane do puszek są przeznaczone na kwiaty do Grobu Pańskiego, 
zaś ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na potrzeby naszej wspólnoty parafial-
nej. 

2. W dniu dzisiejszym w naszej parafii odbędą się uroczystości Rocznicy Zbrodni Ka-
tyńskiej. O godz. 13.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji pomordowanych. 
Zapraszamy. 

3. W środę 10 kwietnia po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30 odbędzie się spotkanie 
dla rodziców i chrzestnych dzieci, które mają być chrzczone w I Dzień Świąt Wiel-
kanocnych. 

4. W najbliższy piątek 12 kwietnia przejdziemy ulicami naszej parafii odprawiając Na-
bożeństwo Drogi Krzyżowej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Rozważania przy 
kolejnych stacjach poprowadzą przedstawiciele różnych grup. W związku z tym po-
rządek nabożeństw w piątek będzie następujący: godz. 18.00 Msza św., po Mszy św. 
– rozpoczęcie Drogi Krzyżowej i wyjście z kościoła. Nie będzie Drogi Krzyżowej 
dla dzieci – tego dnia będzie jedna wspólna Droga Krzyżowa. 

5. Za tydzień Niedzielą Palmową rozpoczniemy obchody Wielkiego Tygodnia. Poświę-
cenie palm na początku każdej Mszy św. 

6. W Niedzielę Palmową służba liturgiczna będzie rozprowadzać palemki. Dochód 
będzie przeznaczony na potrzeby tej wspólnoty. 

7. Prosimy by spowiedzi przed świętami nie odkładać na ostatnią chwilę. Bowiem w 
ostatnim tygodniu nie damy rady wszystkich wyspowiadać. A spowiedzi w Wielki 
Piątek i Sobotę nie będzie. Z góry dziękujemy za zrozumienie. 

8. W związku z tym, że III Niedziela miesiąca wypada w święta, Msza św. w intencji 
zmarłych polecanych w rocznych wypominkach będzie odprawiona w Niedzielę 
wcześniejszą 14 kwietnia o godz. 8.30. 

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

10. W ramach Powiatowego Dnia Zdrowia Starosta Nowodworski zaprasza 13 kwietnia 
w godz. od 9.00 do 13.00 na bezpłatne badania profilaktyczne do Przychodni Specja-
listycznej przy ul. Paderewskiego 7. Szczegóły na plakacie w gablocie. 

11. Dnia 27 kwietnia ( sobota ) od godz. 9.00 będzie zorganizowany wyjazd dla przygo-
towujących się do sakramentu Bierzmowania na film „Miłość i Miłosierdzie” oraz 
do Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Koszt 30 zł, zapisy u ks. Roberta i s. Zofii.  

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

W minionym tygodniu do wieczności  odeszli: Danuta Wacławek W ieczny odpoczynek... 


