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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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Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, pierwsi męczen-
nicy Polski. W 1001 r . zaprzyjaźniony z księciem Bolesławem 
Chrobrym cesarz niemiecki Otton III zaproponował założenie na 
naszych ziemiach klasztoru, który głosiłby Słowianom Słowo Boże. 
Cesarz postanowił wykorzystać do zamierzonego dzieła swego krew-
niaka - biskupa Brunona z Kwerfurtu, wiernego towarzysza św. Woj-
ciecha, znającego ziemie Słowian. Brunon wybrał do pomocy w prze-
prowadzeniu misji brata Benedykta. Benedykt z Petreum pochodził z 
zamożnej włoskiej rodziny z Benewentu. Po pewnym czasie przyłą-
czył się do św. Romualda. Zaprzyjaźnił się z innym pustelnikiem - 
starszym od niego o 30 lat Janem, mieszkającym na zboczu Monte 
Cassino. Jan z Wenecji pochodził z rodziny patrycjuszów weneckich. 
Odznaczał się stanowczością, skutecznością w działaniu i wysoką 
kulturą. Benedykt i Jan, po przybyciu na dwór Bolesława Chrobrego 
w początkach 1002 r., założyli pustelnię na terenie, który im podaro-
wał król - we wsi Święty Wojciech pod Międzyrzeczem. Wkrótce 
dołączyli do nich Polacy możnego rodu: żarliwi religijnie rodzeni 
bracia Mateusz i Izaak - nowicjusze, oraz Krystyn - klasztorny sługa, 
pochodzący prawdopodobnie z pobliskiej wsi. Szóstym zakonnikiem 
był Barnaba, który wraz z Benedyktem i Janem przybył do Polski z 
Włoch. Uniknął męczeństwa i według ustnej tradycji resztę życia 
spędził u kamedułów. Eremici zobowiązali się do pustelniczego trybu 
życia, a przede wszystkim do prowadzenia pracy misyjnej. Benedykt 
i Jan nauczyli się nawet języka polskiego. W nocy z 10 na 11 listopa-
da 1003 r. zostali napadnięci przez zbójców i wymordowani. Pierw-
sze ciosy mieczem otrzymał Jan, po nim zginął Benedykt. Izaaka 
zamordowano w celi obok. Mateusz zginął przeszyty oszczepami, 
gdy wybiegł z celi w stronę kościoła. Mieszkający oddzielnie Krystyn 
próbował jeszcze bronić klasztoru, ale i on podzielił los towarzyszy. 
Prawdopodobnie powód napadu był rabunkowy, ponieważ zakonnicy 
otrzymali od Chrobrego środki w srebrze na prowadzenie misji. Kult 
męczenników zaczął się już od ich pogrzebu, na który przybył biskup 
poznański Unger. Wkrótce potem, w 1006 r., św. Brunon napisał 
"Żywot pięciu braci męczenników". Są to pierwsi męczennicy polscy 
wyniesieni na ołtarze. W poczet świętych wpisał ich Jan XVIII. Pa-
tronują diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Relikwie świętych znaj-
dują się w wielu kościołach w Polsce, a także we Włoszech (Ascoli) i 
w Czechach, gdzie czczone są w katedrze św. Wita na Hradczanach  
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PIERWSZE CZYTANIE  
 
Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej.  
Siedmiu braci razem z matką zostało schwy-
tanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż 
król chciał ich zmusić, aby skosztowali wie-
przowiny zakazanej przez Prawo. Jeden z 
nich, przemawiając w imieniu wszystkich, 
tak powiedział: «O co masz zamiar pytać i 
jakie zdobywać od nas wiadomości? Jeste-
śmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli 
przekroczyć ojczyste prawa». Drugi zaś 
brat, w chwili gdy oddawał ostatnie tchnie-
nie, powiedział: «Ty zbrodniarzu, odbierasz 
nam to obecne życie. Król świata jednak 
nas, którzy umieramy za Jego prawa, 
wskrzesi i ożywi do życia wiecznego». Po 
nim był męczony trzeci. Na żądanie natych-
miast wysunął język, a ręce wyciągnął bez 
obawy i mężnie powiedział: «Z Nieba je 
otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, 
a spodziewam się, że od Niego ponownie je 
otrzymam». Nawet sam król i całe jego oto-
czenie zdumiewali się odwagą młodzieńca, 
jak za nic miał cierpienia. Gdy ten już za-
kończył życie, takim samym katuszom pod-
dawano czwartego. Konając, tak powiedział: 
«Lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, 
bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że 
znów przez Niego zostaną wskrzeszeni. Dla 
ciebie bowiem nie będzie zmartwychwstania 
do życia». Oto słowo Boże. 
 
DRUGIE CZYTANIE  
 
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tesaloniczan. 
Bracia: Sam Pan nasz, Jezus Chrystus, i 
Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez 
łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i 

dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i 
niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej 
mowie. Poza tym, bracia, módlcie się za nas, 
by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało, 
podobnie jak to jest pośród was, abyśmy 
byli wybawieni od ludzi przewrotnych i 
złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. 
Wierny jest Pan, który umocni was i ustrze-
że od złego. Co do was, ufamy w Panu, że 
to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czy-
nić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku 
miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. 
Oto słowo Boże. 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Łu-
kasza.  
Jezus powiedział do saduceuszów, którzy 
twierdzą, że nie ma zmartwychwstania: 
«Dzieci tego świata żenią się i za mąż wy-
chodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za 
godnych udziału w świecie przyszłym i w 
powstaniu z martwych, ani się żenić nie 
będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem 
umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i 
są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami 
zmartwychwstania. 

A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz 
zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, 
gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bo-
giem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest 
Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy 
bowiem dla Niego żyją». Oto słowo Pań-
skie. 



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 
16.00 + Janinę Czesława Moczul-
skich. 
18.00 WYPOMINKI 
 

PONIEDZIAŁEK 11 Listopada 
2019 
7.00 + Krystynę, Stefana Wysoc-
kich. 
7.00 + Elżbietę Piaskowską. 
7.00 + Józefa Drzazgowskiego w 
11 r. śm. i zm. z rodziny. 
10.00 W INTENCJI OJCZYZNY 
18.00 WYPOMINKI 
 
WTOREK 12 Listopada 2019 
7.00 + Helenę w 1 r. śm., Stanisła-
wa Kubajewskich. 
7.00 + Gabryjelę Gryszpanowicz. 
7.00 + Cezarego Weis pp. 
18.00 WYPOMINKI 
 
ŚRODA 13 Listopada 2019 
7.00 + Bogdana Przybysza. 
7.00 + Wacława Zakrzewskiego w 
1 r. śm. 
7.00 + Eugeniusza Pucko pp. 
18.00 WYPOMINKI 

CZWARTEK 14 Listopada 2019 

7.00 + Kazimierza Banaszewskie-
go w 3 r. śm. i zm. rodziców. 

7.00 + Stanisława Dwórznika. 

7.00 + Eugeniusza Banasika pp. 
18.00 WYPOMINKI 
PIĄTEK 15 Listopada 2019 
7.00 + Sławomira Jankowiaka w 1 
r. śm. 
7.00 + Zbigniewa Olk, Stefanię, 
Kazimierza Kosakowskich. 
7.00 + Zofię Bułka pp. 
18.00 WYPOMINKI 

SOBOTA 16 Listopada 2019 
7.00 + Anielę Mazurek i zm. z ro-
dziny. 
7.00 + Katarzynę, Jana Sobieskich 
i zm. z ich rodzin. 
7.00 + Halinę Rączka w rocznicę 
śmierci. 
18.00 WYPOMINKI 

NIEDZIELA 17 Listopada 2019 
7.00 + Ryszarda, Bronisławę, Eu-
geniusza Srebnickich, i zm. z ro-
dziny Srebnickich i Kozłowskich. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE. 
10.00 Wynagrodzenie Najświętsze-
mu Sercu Pana Jezusa i Niepoka-
lanemu Sercu Maryi za zniewagi, 
grzechy nasze i całego świata. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 WYPOMINKI 

10 . 11 . 2019   -   OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
1. Dziś o godz. 16.00 Msza św. dla dzieci przygotowu-

jących się do I Komunii Świętej. Obecność obowiąz-
kowa. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami. 

2. Zbierane są dziś ofiary do puszek na pomoc Kościo-
łowi w potrzebie.. 

3. Jutro w rocznicę odzyskania Niepodległości o godz. 
10.00 będzie Msza św. w intencji Ojczyzny, na którą 
zapraszamy. 

4. Pragniemy poinformować, że wizytę duszpasterską – 
kolędę rozpoczniemy 25 listopada. Prosimy o prze-
kazanie tej informacji innym. 

5. Od dnia 17 listopada p. Organista rozpoczyna roz-
prowadzanie opłatków. Jednocześnie informujemy, 
że nikt inny nie otrzymał od parafii upoważnienia do 
rozprowadzania opłatków na terenie naszej parafii. 

6. W sobotę od godz. 9.00 zbiórka dla ministrantów i 
kandydatów. 

7. W sobotę będzie spotkanie modlitewno – muzyczne 
dla dzieci szkolnych o godz. 10.00. Zapraszamy do 
miłej zabawy i modlitwy. 

8. W przyszłą niedzielę ofiary zbierane na tacę będą 
przeznaczone na Seminarium Duchowne. 

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

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Jerzy Janusz Grzybołowski W ieczny odpoczynek... 


