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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 Hubert, biskup. Huber t uro-
dził się prawdopodobnie około roku 
655 w znakomitej rodzinie. Był 
uczniem św. Lamberta, biskupa 
Maastricht, i jego następcą na tej sto-
licy (objął ją ok. 704 r.). Przeniósł 
uroczyście relikwie św. Lamberta do 
Liege, do kościoła wystawionego ku 
czci Męczennika. Odziedziczył diece-
zję prawie pogańską. Jako misjonarz 
musiał więc wytrwale nawiedzać mia-
sta i wioski Brabancji i Ardenów, aby 
tamtejszych mieszkańców zjednać dla 

wiary w Chrystusa. Około roku 717 przeniósł stolicę biskupią 
do Liege. Tam też zmarł 30 maja 727 roku. Pochowano go w 
katedrze w Liege. Kiedy po 16 latach odkryto jego grób, zna-
leziono jego ciało, a nawet szaty, nietknięte rozkładem. Roze-
szła się także miła woń. Umieszczono wówczas jego relikwie 
w kościele świętych Piotra i Pawła (3 listopada 743 r. - stąd 
tradycyjnie wspomnienie Huberta obchodzi się właśnie 3 listo-
pada). Część relikwii przeniesiono do Andage, która to miej-
scowość otrzymała potem nazwę St. Hubert (825). Kult św. 
Huberta rozszerzył się rychło po całej Europie - m.in. w An-
glii, Hiszpanii i Polsce. Nasilił się on jeszcze bardziej, kiedy z 
Hubertem połączono legendę, odnoszącą się wcześniej do św. 
Eustachego. Gdy był jeszcze młodzieńcem i paziem króla 
francuskiego Dietricha III, miał w czasie polowania ujrzeć 
jelenia z krzyżem w rogach, który powiedział mu, by zostawił 
pogaństwo i uciechy tego świata, i by oddał się na służbę Bo-
żą. Z powodu tej legendy św. Hubert jest czczony do dziś jako 
patron myśliwych. Przypisywano mu także opiekę nad do-
tkniętymi wścieklizną. Według podania, miał być jako biskup 
przypadkiem raniony w rękę przez sługę. Kiedy powstała gan-
grena, stała się ona przyczyną jego śmierci. Św. Huberta 
czczono powszechnie również jako patrona chorych na epilep-
sję i lunatyków. W Belgii ku czci Huberta powstało wiele 
pięknych zwyczajów ludowych. W wieku XV ustanowiono 
nawet kilka orderów św. Huberta. Istniały również pod jego 
wezwaniem bractwa. Do jednego z nich należał także król 
francuski Ludwik XIII. Kilka miast obrało sobie św. Huberta 
za swojego patrona. Święty miał swoje sanktuaria w Antrey, w 
Ille-de-France, a przede wszystkim w St. Hubert. Również w 
Polsce jego kult był bardzo żywy, właśnie jako patrona myśli-
wych. Pamiątką po tym jest kilkanaście kościołów i kaplic.  
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PIERWSZE CZYTANIE  
 
Czytanie z Księgi Mądrości.  
Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na 
szali, kropla rosy porannej, co opadła na 
ziemię. Nad wszystkimi masz litość, bo 
wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na 
grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz 
bowiem wszystkie byty, niczym się nie 
brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś 
w nienawiści, nie ukształtowałbyś tego. Jak-
żeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie 
chciał? Jakby się zachowało to, czego byś 
nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to 
wszystko Twoje, Władco, miłujący ży-
cie! Bo we wszystkim jest Twoje nieśmier-
telne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz 
upadających i strofujesz, przypominając, w 
czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w 
Ciebie, Panie, uwierzyli. Oto słowo Boże. 
 
DRUGIE CZYTANIE  
 
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tesaloniczan. 
Bracia: 
Modlimy się stale za was, aby Bóg nasz 
uczynił was godnymi swego wezwania i aby 
z mocą wypełnił w was wszelkie pragnienie 
dobra oraz działanie wiary. Aby w was zo-
stało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa – a wy w Nim – za łaską Boga 
naszego i Pana Jezusa Chrystusa.  
W sprawie przyjścia Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa, i naszego zgromadzenia się wo-
kół Niego prosimy was, bracia, abyście się 
nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym ro-
zumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, 
bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo 
od nas pochodzący, jakby już nastawał dzień 

Pański. Oto słowo Boże. 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Łu-
kasza.  
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez 
miasto. A pewien człowiek, imieniem Za-
cheusz, który był zwierzchnikiem celników i 
był bardzo bogaty, chciał koniecznie zoba-
czyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z 
powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. 
Pobiegł więc naprzód i wspiął się na syko-
morę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem 
miał przechodzić. 

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał 
w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź 
prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać 
w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem 
i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, wi-
dząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w 
gościnę». 

Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: 
«Panie, oto połowę mego majątku daję ubo-
gim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, 
zwracam poczwórnie». 

Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie 
stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest 
synem Abrahama. Albowiem Syn Człowie-
czy przyszedł odszukać i zbawić to, co zgi-
nęło». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 3 Listopada 2019 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO 
RÓŻAŃCA. 
8.30 + Władysława Kołodziejczyka 
w 20 r. śm. 
10.00 + Jana, Lucynę Stromeckich 
i zm. z rodziny. 
11.30 + Zofię, Wacława, Małgo-
rzatę, Macieja, Katarzynę, Win-
centego Piłatowiczów, Adama 
Sępławskiego. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 WYPOMINKI 
PONIEDZIAŁEK 4 Listopada 
2019 
7.00 + Mariannę, Franciszka Ma-
zur 
7.00 + Ryszarda Bieńka pp. 
7.00 + Bożenę Kwiecińską pp. 
18.00 WYPOMINKI 
WTOREK 5 Listopada 2019 
7.00 + Leszka w 9 r. śm., Floriana 
w 19 r. śm., Emilię, Mieczysława 
Grawka, zm. z rodziny Kuśmier-
czyków, Drzewieckich i Domań-
skich. 
7.00 + Teresę Ułanowską pp. 
7.00 + Jerzego Siwka pp. 
18.00 WYPOMINKI 
ŚRODA 6 Listopada 2019 
7.00 O Boże błog. i wypełnienie 
woli Bożej na dalsze lata. 
7.00 + Józefa Brodowskiego w 21 
r. śm. 
7.00 + Kazimierza Marczewskiego 
i zm. z rodziny Marczewskich i 
Trejberów. 

18.00 WYPOMINKI 

CZWARTEK 7 Listopada 2019 

7.00 + Józefa, Ignacego, Jana Fus, 
Anielę, Stanisława Rudzik i zm . z 
rodziny. 
7.00 + Zdzisława Wanowskiego 
pp. 
7.00 + Danutę Sokołowską pp. 
18.00 WYPOMINKI 
PIĄTEK 8 Listopada 2019 
7.00 + Krzysztofa i Mirosława Ba-
nach i zm. rodziców Danutę, Ta-
deusza Burkackich. 
7.00 + Janinę Adamczyk. 
7.00 + Teresę Drewnowską pp. 
18.00 WYPOMINKI 

SOBOTA 9 Listopada 2019 
7.00 + Jadwigę Ostrowską i zm. z 
rodziny. 
7.00 + Joannę, Bogumiła Siude-
jów. 
7.00 + Jana w 11 r. śm., Genowefę 
Kozińskich. 
18.00 WYPOMINKI 

NIEDZIELA 10 Listopada 2019 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA 
FATIMSKIEGO. 
8.30 + Karolinę w 17 r. śm., Józefa 
w 32 r. śm. Wiśniewskich, Edwar-
da Kowalewskiego w 42 r. śm., 
C.R. Piaseckich i Wiśniewskich. 
10.00 + Danutę Mróz. 
11.30 + Janinę w 15 r. śm i Włady-
sława Rucińskich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 WYPOMINKI 

3 . 11 . 2019   -   OGŁOSZENIA      DUSZPASTERSKIE 

1. Dziś I niedziela miesiąca, o godz. 17.30 zapraszamy na na-

bożeństwo adoracyjne. 

2. Ofiary zbierane dziś na tacę przeznaczona są na potrzeby na-

szej parafii. 

3. W przyszły poniedziałek 11 listopada w rocznicę odzyskania 

Niepodległości o godz. 10.00 będzie Msza św. w intencji Oj-

czyzny, na którą zapraszamy. 

4. W sobotę od godz. 9.00 księża odwiedzą osoby chore i star-

sze 

5. W sobotę będzie spotkanie modlitewno – muzyczne dla 

dzieci szkolnych o godz. 10.00. Zapraszamy do miłej zaba-

wy i modlitwy. 

6. W przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek z okazji Dnia 

Solidarności z Kościołem Prześladowanym. 

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można 

w zakrystii. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Eugeniusz Banasik, Eugeniusz Pucko, Zofia Bułka, Elżbieta 
nurzyńska Wieczny odpoczynek... 


