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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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e-mail:  
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Strona internetowa: 
http://ndmswmichal.pl/ 
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7.00; 8.30; 10.00; 11.30;  
13.00; 18.00 
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7.00; 18.00 

Godz. otwarcia kancelarii: 
pon.—pt.: 10-12 
    16-17:30 
(bez czw., sob. oraz uroczystości 
i świąt - kościelnych i państwowych; 
zaś w wakacje tylko po południu) 
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Błogosławiona Aniela Salawa, dziewica. 
Aniela Salawa urodziła się 9 września 
1881 r. w wielodzietnej, ubogiej rodzi-
nie chłopskiej w Sieprawie pod Krako-
wem. Jej rodzice byli bardzo pobożni, a 
matka mimo wielu zajęć i obowiązków 
nie zaniedbywała wspólnej modlitwy 
rodzinnej, głośnego czytania książek i 
czasopism religijnych. Aniela odznacza-
ła się niezwykłą urodą. Ukończyła jedy-
nie dwie klasy szkoły elementarnej, po-
nieważ musiała pomagać matce przy 

gospodarstwie. Mimo wątłego zdrowia zawsze była bardzo 
chętna do pracy. Jako młoda dziewczyna, jesienią 1897 r. uda-
ła się do Krakowa, gdzie podjęła pracę jako służąca. W dwa 
lata później bardzo przeżyła śmierć swojej dwudziestopięcio-
letniej siostry. Uświadomiła sobie wówczas, jak bardzo kruche 
jest życie. Po głębokim namyśle zdecydowała się na złożenie 
ślubu dozgonnej czystości. W 1900 r. przystąpiła do Stowa-
rzyszenia Sług Katolickich św. Zyty, którego zadaniem było 
niesienie pomocy służącym. Miała więc okazję, aby bardzo 
owocnie prowadzić apostolstwo w gronie koleżanek, dla któ-
rych była przykładem chrześcijańskiego życia. Wywierała 
bardzo silny wpływ na otoczenie. Dzieliła się pożywieniem i 
pieniędzmi z biedniejszymi od siebie. Garnęły się do niej 
zwłaszcza najmłodsze służące, dla których była matką i przy-
jaciółką. W 1912 r. Aniela Salawa wstąpiła do III zakonu św. 
Franciszka i złożyła profesję. Zafascynowana duchowością 
Biedaczyny z Asyżu, okazywała niezwykłą wrażliwość na 
działanie Ducha Świętego. Modlitwa umacniała ją w cierpli-
wym dźwiganiu codziennego krzyża. Wszelkie urazy i poniże-
nia składała w ofierze Bogu za grzeszników. Umiała przeba-
czać i odpłacać dobrem za zło. W czasie I wojny światowej - 
mimo że bardzo pogorszył się jej stan zdrowia pomagała w 
krakowskich szpitalach, niosąc pomoc i wsparcie rannym żoł-
nierzom. Opiekowała się także jeńcami wojennymi. W 1916 r. 
podupadła jednak na zdrowiu tak, że konieczna stała się hospi-
talizacja. Ostatnie pięć lat życia spędziła w nędzy, z pogodą 
ducha dźwigając krzyż choroby. Swoje cierpienia ufnie ofiaro-
wała Chrystusowi jako wynagrodzenie za grzechy świata. W 
tym czasie wiele też modliła się, czytała, rozmyślała. Obdarzo-
na została przeżyciami mistycznymi. Zmarła na gruźlicę 12 
marca 1922 r. w krakowskim szpitalu św. Zyty. Beatyfikowa-
na została 13 sierpnia 1991 r. przez św. Jana Pawła II.  
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PIERWSZE CZYTANIE  
Czytanie z Księgi Mądrości. 
Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż 
pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli 
śmiertelników i przewidywania nasze za-
wodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę 
i ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli. 
Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z 
trudem znajdujemy, co mamy pod ręką – a 
któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż 
poznał Twój zamysł, gdy nie dałeś Mądro-
ści, nie zesłałeś z wysoka Świętego Ducha 
swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi 
stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie 
miłe, i zostali ocaleni przez Mądrość. Oto 
słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY 
REFREN: Panie, Ty zawsze byłeś nam 
ucieczką.  
Naucz nas liczyć dni nasze, * 
byśmy zdobyli mądrość serca. 
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? 
* Bądź litościwy dla sług Twoich!  
 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Filemona.  
Najdroższy: Ja, stary Paweł, a teraz jeszcze 
więzień Chrystusa Jezusa – proszę cię za 
moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem 
w kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsy-
łam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij 
do domu. Zamierzałem go trzymać przy 
sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi 
w kajdanach, które noszę dla Ewangelii. 
Jednakże postanowiłem nie czynić niczego 
bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był 
nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może 
bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki 

czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie 
jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, 
jako brata umiłowanego. Takim jest on 
zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie 
zarówno w doczesności, jak i w Panu. Jeśli 
więc się poczuwasz do łączności ze mną, 
przyjmij go jak mnie. Oto słowo Boże. 
 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Okaż Twemu słudze światłość swego obli-
cza i naucz mnie Twoich ustaw.  
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA Słowa Ewangelii według 
Świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z 
Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: 
«Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w 
nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, 
braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie mo-
że być moim uczniem. Kto nie dźwiga swe-
go krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być 
moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudo-
wać wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza 
wydatków, czy ma na wykończenie? Ina-
czej, gdyby położył fundament, a nie zdołał-
by wykończyć, wszyscy, patrząc na to, za-
częliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął 
budować, a nie zdołał wykończyć”. Albo 
jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę 
z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie 
rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może 
stawić czoło temu, który z dwudziestu tysią-
cami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, 
wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze 
daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc 
nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkie-
go, co posiada, nie może być moim 
uczniem». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 8 Września 2019 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FA-
TIMSKIEGO. 
8.30 + Helenę, Mariana Predel. 
10.00 + Artura w 5 r. śm. i Norberta w 
4 r. śm. Kowalskich. 
11.30 + Kazimierza Żocha, jego rodzi-
ców oraz zm. z rodziny. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Barbarę Szczepańską greg. 8. 
PONIEDZIAŁEK 9 Września 2019 
7.00 O Boże błog. i zdrowie dla Teresy i 
Joanny. 
7.00 + Józefa i Konstancję Szczeciń-
skich, dziadków Dzięgielewskich i 
Szczecińskich. 
7.00 O Boże błog. i łaski dla Beaty i 
Pawła Krajewskich. 
18.00 + Reginę i Franciszka Pawluczuk. 
18.00 + Barbarę Szczepańską greg. 9. 
WTOREK 10 Września 2019 
7.00 + Mieczysława Kwiatkowskiego. 
7.00 + Stanisławę Wiernicką w 100 r. 
śm., Edwarda Wiernickiego, ich zmarłe 
dzieci, Ryszarda Możdżyńskiego. 
7.00 + Annę Kowalik w 6 r. śm. 
18.00 + Katarzynę Spaleniak w 2 r. śm., 
Kazimierza Banaszewskiego. 
18.00 + Barbarę Szczepańską greg. 10. 
ŚRODA 11 Września 2019 
7.00 + Krystynę, Stefana Wysockich. 
7.00 + Rajmundę, Mieczysława Po-
lkowskich. 
7.00 + Marię, Jana Lewandowskich. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Barbarę Szczepańską greg. 11. 

CZWARTEK 12 Września 2019 
7.00 + Barbarę Szczepańską greg. 12. 

7.00 + Genowefę Perkowską w 42 r. śm. 
i zm. z rodziny. 
7.00 + Marka, Werginę Sosińskich. 
18.00 + Zbysława w 30 r. śm. Katarzy-
nę, Władysława Wacław, Artura Kur-
kowskiego w 4 r. śm., Stanisławę, Felik-
sa Furmanek. 

PIĄTEK 13 Września 2019 
7.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla 
Eugenii. 
7.00 + Jerzego w 2 r. śm. i Aleksandra 
Łuczaków, Mariannę, Tadeusza Ko-
ściuszków. 
7.00 + Ryszarda Maciejaka w 2 r. śm. 
18.00 + Barbarę Szczepańską greg. 13 
18.00 + Janinę w 25 r. śm., Wacława, 
Henryka Lipskich, Jadwigę, Mieczysła-
wa Paruszewskich. 
SOBOTA 14 Września 2019 
7.00 Dziekczynna z okazji urodzin Mi-
kołaja i Natalii o Boże błog. ( + Ryszar-
da, Marię, Bronisławę Srebrnickich ) 
7.00 + Katarzynę Fidler. 
7.00 + Barbarę Szczepańską greg. 14. 
18.00 + Annę w 28 r. śm., Jana w 41 r. 
śm., Marię w 2 r. śm. Wilczyńskich. 

NIEDZIELA 15 Września 2019 
7.00 + Kazimierza Stanisława Czarnec-
kiego. 
8.30 + Barbarę Szczepańską greg. 15. 
10.00 Dziękczynna z prośbą o Boże 
błog. i potrzebne łaski dla Andrzeja i 
Alicji w 25 r. ślubu. 
11.30 + Izabelę Sawicką w 27 r. śm. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Kazimierza Mazowieckiego w 
15 r. śm., Irenę, Mikołaja Grzegorczy-
ków. 

8 . 09 . 2019   -   OGŁOSZENIA      DUSZPASTERSKIE 

1. Dziś ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na Seminarium Duchowne. 

2. W sobotę 14 września będziemy przeżywać Święto Podwyższenia Krzyża 

Św. 

3. W przyszłą niedzielę 15 września rozpoczniemy w naszej parafii cykl konfe-

rencji przedślubnych dla narzeczonych. Spotkania będą się odbywały w nie-

dziele o godz. 19.00 w sali przy kancelarii 

4. Również w przyszłą niedzielę 15 września po Mszy św. o godz. 11.30 odbę-

dzie się spotkanie z rodzicami klas III przygotowujących się do I Komunii 

świętej. Obecność obowiązkowa. 

5. W dniu 29 września ( niedziela ) będziemy przeżywać w naszej Parafii od-

pust ku czci św. Michała Archanioła, patrona naszej parafii. Suma odpusto-

wa z procesją o godz. 13.00. Bardzo prosimy o kwiatki do sypania w czasie 

procesji. 

6. Od przyszłej niedzieli rozpoczniemy zapisy młodzieży klas VIII do Sakra-

mentu Bierzmowania. 

7. Chór parafialny wznawia swoją działalność pod nową dyrekcją oraz nazwą 

„Fides et cantus”. Chór tworzy większość członków rozwiązanego chóru 

„Soli Deo”. Nabór do „Fides et cantus” odbędzie się 9 września o godz. 

19.00 w salce pod kancelarią parafialną. Zapraszamy do wspólnego śpiewa-

nia i tworzenia oprawy muzycznej Mszy św. w naszej parafii. 

8. W naszym mieście powstaje folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 

Nowodworskiej. Spotkanie z kandydatami będzie 16 września o godz. 19.00 

NOSIR. Szczegóły na plakacie w gablocie. 

9. Ogłoszenie o dniu chorych. 

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Robert Wronka, Kazimierz Sikora, Eulalia Kazimierczuk 
Wieczny odpoczynek... 


