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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 Albin, biskup . Albin 
urodził się w 469 roku w oko-
licy Vannes, we Francji. Po-
chodził ze znakomitej rodziny. 
Miał zapewnioną dostatnią 
przyszłość. Odrzucił jednak 
wszelkie ponęty świata i wstą-
pił do klasztoru o regule św. 
Augustyna w Tincillac 
(Cincillac), gdzie potem został 
opatem (504). Przez 25 lat 
sprawował ten zaszczytny 
urząd z wielką korzyścią i zbu-

dowaniem braci. Wyróżniał się dokładnością w zacho-
waniu reguły, umartwionym życiem i wielką miłością 
dla podwładnych. Tak ich traktował, jakby oni byli jego 
panami, a on ich sługą. Umiał jednak być stanowczy w 
sprawach ważnych. W roku 529 zmarł biskup miasta 
Angers. Ówczesnym zwyczajem zgromadzeni przy me-
tropolicie biskupi, kapłani i wierni na następcę upatrzyli 
Albina. Wybór okazał się dla diecezji nader szczęśliwy. 
Albin oddał się z całą żarliwością swojej diecezji. Prze-
wodniczył synodom, które miały za cel przywrócić pier-
wotną karność kościelną (w latach 538 i 541). Piętnował 
małżeństwa kazirodcze, które w owym czasie we Francji 
stały się zwyczajem wśród rodzin arystokratycznych. 
Jego gorliwość zyskała mu wielu wielbicieli. Należał do 
nich św. Cezary, biskup Arles. Nie brakowało jednak i 
wrogów. Doszło do tego, że na Albina urządzano nawet 
zasadzki i zamachy na jego życie. 
Pan Bóg dał mu dar czynienia cudów. Albin uzdrowił 
pewnego paralityka, wskrzesił dziecko rodzicom, kilku 
niewidomym przywrócił wzrok. Jednało mu to wśród 
ludu powszechną cześć i miłość. 
Po 21 latach utrudzonego pasterzowania zmarł 1 marca 
550 roku. Jego śmiertelne szczątki pochowano ze czcią 
w kościele św. Piotra w Angers. Już w roku 556 ku jego 
czci wystawiono nowy kościół i tam przeniesiono jego 
relikwie. Przy tym kościele z biegiem lat powstało opac-
two.  
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PIERWSZE CZYTANIE  
Czytanie z Księgi Rodzaju. 
Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął 
w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego 
stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy 
ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił 
tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana 
Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z 
wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo 
życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania 
dobra i zła. A wąż był bardziej przebiegły niż 
wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stwo-
rzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście 
Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszyst-
kich drzew tego ogrodu?» Niewiasta odpowie-
działa wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść 
możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w 
środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam 
jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie 
pomarli». Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na 
pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spoży-
jecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy 
i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło». Wtedy 
niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce 
dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i 
że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia 
wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowa-
ła i dała swemu mężowi, który był z nią, a on 
zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i 
poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i 
zrobili sobie przepaski. Oto słowo Boże. 
 

DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian. 
Bracia: Przez jednego człowieka grzech wszedł 
do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób 
śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ 
wszyscy zgrzeszyli. Jeżeli bowiem przez prze-
stępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu 
jego jednego, to o ileż bardziej ci, którzy otrzy-
mują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królo-
wać będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa 

Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego 
sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępia-
jący, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza 
na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające 
życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo 
jednego człowieka wszyscy stali się grzesznika-
mi, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy 
staną się sprawiedliwymi. Oto słowo Boże. 
 

EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. 
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był 
kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzie-
ści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. 
Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli 
jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie 
stały się chlebem». Lecz On mu odparł: 
«Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje czło-
wiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust 
Bożych”». Wtedy wziął Go diabeł do Miasta 
Świętego, postawił na szczycie narożnika świąty-
ni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć 
się w dół, napisane jest bowiem: „Aniołom swo-
im da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię 
będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o 
kamień”». Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest 
także: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, 
Boga swego”». Jeszcze raz wziął Go diabeł na 
bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie kró-
lestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: 
«Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi 
pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, 
szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu 
swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu 
służyć będziesz”». Wtedy opuścił Go diabeł, a 
oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu. Oto 
słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 1 Marca 2020 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓ-
ŻAŃCA. 
8.30 + Stanisława Skrockiego w 7 r. 
śm. 
10.00 + Wandę ( 1 r. ), Antoniego 
Graczyków i zm. z rodziny Biernac-
kich. 
11.30 + Helenę, Zdzisława Jeszkie, 
Elżbietę Jurek. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Danielę, Władysławę, Leona 
Wojciechowskich, Zenobię, Kazimie-
rza Stachników. 
PONIEDZIAŁEK 2 Marca 2020 
7.00 + Jerzego Rakowskiego. 
7.00 + Mieczysława ( 12 r. ), Leona, 
Władysławę Spodek, Waldemara To-
bolczyka, Wiktorię Skibińską, Jana 
Cegiełkę, Zofię, Franciszka Lewan-
dowskich. 
7.00 + Andrzeja Marjańskiego pp. 
18.00 ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH 
WTOREK 3 Marca 2020 
7.00 + Piotra Siekluckiego i dziadków 
z obu stron. 
7.00 + Zdzisława, Ryszarda, Józefa, 
Ewę Stankowskich, Wacława, Sabinę, 
Jerzego Rudnickich. 
7.00 + Halinę Miętek pp. 
18.00 + Salomeę Granoszewską w 10 
r. śm. 
18.00 + Helenę, Bolesława, Jerzego Ry-
dzewskich. 
ŚRODA 4 Marca 2020 
7.00 + Kazimierza Stafińskiego w 20 
r. śm., zm. rodziców i rodzeństwo. 
7.00 + Zm. z rodz. Tartas i Elizę Żak. 
7.00 + Krzysztofa Banasiuka. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 

CZWARTEK 5 Marca 2020 

7.00 + Zofię Krakowiak pp. 
7.00 + Teresę Grzybołowską pp. 
7.00 + Stefana Skowyrskiego pp. 
18.00 + Edwarda, Zofię, Stefana Śmi-
grodzkich, Grażynę Bieńkowską, Ja-
ninę, Zygmunta Falkowskich. 
PIĄTEK 6 Marca 2020 
7.00 + Barbarę Pęska. 
7.00 + Halinę Ostrowską pp. 
7.00 Dziękczynna za 90 lat życia z 
prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski. 
18.00 + Irenę ( 4 r. ), Kazimierza, 
Barbarę Wiechowicz. 
SOBOTA 7 Marca 2020 
7.00 + Waldemara Tobolczyka w 13 
r. śm., , Leona, Władysławę, Krysty-
nę, Mieczysława Spodek, Irenę Sztu-
ka. 
7.00 + Jana Kowalczyka. 
7.00 + Janusza Kerner i za zm. rodzi-
ców, Stanisławę, Konstantego Ker-
ner, Janinę, Marię, Romana Chmur-
skich. 
18.00 + Irenę (21 r.), Władysława Ko-
łodziejczyków. 
NIEDZIELA 8 Marca 2020 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FA-
TIMSKIEGO. 
8.30 + Zofię w 50 r. śm., Jana Tobol-
czyków, dziadków Nowowiejskich, 
Tobolczyków, Józefę Kraska. 
10.00 + Władysławę, Franciszka, Jac-
ka Capiga. 
11.30 + Stanisława Gac w 5 r. śm. 
13.00 ZA PARAFIAN 
16.00 
18.00 + Barbarę Szczepańską w 1 r. 
śm. 

1  .  III  .  2020    -     OGŁOSZENIA     DUSZPASTERSKIE 
1. Dziś I Niedziela miesiąca. O godz. 17.15 zapraszamy na rozważanie Meki 

Pańskiej w Nabożeństwie Gorzkich Żali. 
2. Jutro (poniedziałek) o godz. 18.00 Msza św. zbiorowa w intencji zmarłych. 

Wyczytywanie intencji mszalnych rozpoczniemy o godz. 17.50 
3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: 
4. - W piątki Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej są odprawiane: 
5. - o godz. 17.15 - dla dzieci 
6. - o godz. 18.30, bezpośrednio po Mszy św. wieczornej – dla młodzieży i do-

rosłych. 
7. - Rozważanie Meki Pańskiej w nabożeństwie Gorzkich Żali – w niedziele 

Wielkiego Postu o godz. 17.15. 
8. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się od 16 do 21 marca. W 

dniach 16, 17, i 18 marca dla dzieci i młodzieży. Dnia 19, 20, 21 marca nauki 
rekolekcyjne dla dorosłych o godz. 7.00, 10.00, 18.00 i 19.30. Módlmy się o 
owocne rekolekcje dla całej parafii, za rekolekcjonistę i spowiedników. 

9. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W piątek spowiedź ra-
no i po południu od godz. 17.00. W I sobotę miesiąca od godz. 9.00 kapłani 
udadzą się z posługą sakramentalną do osób chorych i starszych. 

10. W przyszłą niedzielę 8 marca będą zbierane do puszek ofiary na dzieła po-
mocy misjom „Ad Gentes”. 

11. Również za tydzień o godz. 16.00 będzie Msza św. dla dzieci klas III przygo-
towujących się do I Komunii Św. Dzieci przychodzą z rodzicami. Obecność 
obowiązkowa. 

12. W zeszłą Niedzielę dziękowaliśmy różnym instytucjom, które pomogły nam 
w dofinansowaniu wyjazdu dzieci i młodzieży z naszej parafii w góry. Dzi-
siaj bardzo gorąco pragniemy podziękować wam drodzy za waszą pomoc w 
dofinansowaniu tego wyjazdu, czy to wtedy, gdy były zbierane ofiary do pu-
szek na ten cel, czy też gdy wielu z was prywatnie przynosiło ofiary na ten 
cel. Dziękujemy za życzliwość ks. Proboszcza. 

13. W sobotę o godzinie 10.00 zapraszamy dzieci w wieku szkolnym do wspól-
nego śpiewania i modlitwy. Spotkanie to odbędzie się w salce przy kancela-
rii. 

14. Spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania w Niedzielę po Mszy 
św. o godz. 10.00. 

15. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii. Pa-
miętajmy, by w każdym katolickim domu była katolicka prasa. W najnow-
szym numerze tygodnika „Idziemy” możemy przeczytać następujące artyku-
ły: 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Anna Kacprowicz, Wojciech Ciborowski, Teresa Narkowska, 
Wieczny odpoczynek... 


