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MICHAŁA ARCHANIOŁA 

 

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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Wszechmogący Boże, prosimy o błogosławień-
stwo Twoje na ten nowy rok. Nie wiemy, co on 
nam przyniesie, co nam w nim dasz. Jakie prze-
żyjemy w nim radości, jakie cierpienia? 

To wiesz tylko Ty, Ojcze miłosierny. Ty znasz 
początek, trwanie i kres naszego życia. Ty pro-
wadzisz nas wszystkich przez czas do wieczno-
ści. 

Daj mi, Ojcze, trwać przy Tobie, iść wiernie 
drogą Twoich przykazań, abym poddany Tobie, 
w mocy Twojej spokojnie, pokornie i ufnie czy-
nił to, co się Tobie podoba, co do mnie należy, i 
znosił to, co Ty ześlesz na mnie. 

Nie wiem, co mnie w tym roku czeka, ale to 
wiem na pewno, że tym, którzy Ciebie miłują, 
wszystko obraca się ku dobremu i to mi wystar-
cza. 

Ojcze, Ty kochasz Twoje dzieci. Niech roz-
pocznę ten rok w miłości Twojej i pozostanę Ci 
wierny. Nie dozwól, aby cokolwiek odłączyło 
mnie od miłości Twojej. 

Kieruj mną według świętej woli Twojej. W To-
bie i w Twojej woli znajdę pokój, bo wola Two-
ja jest naszym pokojem, pokojem wiecznym u 
Ciebie. 

Amen. 

Modlitwa na Nowy Rok 

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 
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PIERWSZE CZYTANIE. Czytanie z Mądro-
ści Syracha. Mądrość wychwala sama sie-
bie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera 
usta na zgromadzeniu Najwyższego i chlubi 
się przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi 
Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stwo-
rzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: «W 
Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij 
dziedzictwo!» Przed wiekami, na samym 
początku mnie stworzył i już nigdy istnieć 
nie przestanę. W świętym przybytku, w Jego 
obecności, zaczęłam pełnić służbę i przez to 
na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w 
mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w 
Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam 
korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości 
Pana, w Jego dziedzictwie. Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Efezjan. Niech będzie błogosławiony 
Bóg i ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystu-
sa; on napełnił nas wszelkim błogosławień-
stwem duchowym na wyżynach niebieskich 
– w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas 
przed założeniem świata, abyśmy byli świę-
ci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miło-
ści przeznaczył nas dla siebie jako przybra-
nych synów poprzez Jezusa Chrystusa, we-
dług postanowienia swej woli, ku chwale 
majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w 
Umiłowanym. Przeto i ja, usłyszawszy o 
waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości 
względem wszystkich świętych, nie zaprze-
staję dziękczynienia, wspominając was w 
moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ojciec 
chwały, dał wam ducha mądrości i objawie-
nia w głębszym poznawaniu Jego samego. 
Niech da wam światłe oczy serca, byście 
wiedzieli, czym jest nadzieja, do której on 

wzywa, czym bogactwo chwały Jego dzie-
dzictwa wśród świętych. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. 
Na początku było Słowo, a Słowo było u 
Boga, i Bogiem było Słowo. ono było na 
początku u Boga. Wszystko przez Nie się 
stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co 
się stało. W Nim było życie, a życie było 
światłością ludzi, a światłość w ciemności 
świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił 
się człowiek posłany przez Boga – Jan mu 
było na imię. Przyszedł on na świadectwo, 
aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy 
uwierzyli przez niego. Nie był on światło-
ścią, lecz został posłany, aby zaświadczyć o 
światłości. Była światłość prawdziwa, która 
oświeca każdego człowieka, gdy na świat 
przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat 
stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. 
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie 
przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je 
przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bo-
żymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – któ-
rzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli 
męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo 
stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I 
oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jed-
norodzony otrzymuje od ojca, pełen łaski i 
prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno 
woła w słowach: «Ten był, o którym powie-
działem: Ten, który po mnie idzie, przewyż-
szył mnie godnością, gdyż był wcześniej 
ode mnie». Z Jego pełności wszyscy otrzy-
maliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Pra-
wo zostało dane za pośrednictwem Mojże-
sza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa 
Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten 
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, o 
Nim pouczył. Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 3 Stycznia 2021 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓŻAŃ-
CA 
7.00 + Maksymiliana Krawczaka – 
greg. 3. 
8.30 + Feliksę, Wacława Arbaszew-
skich, Katarzynę Jabłońską. 
10.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 3. 
11.30 + Stanisława Sosińskiego w 26 r. 
śm. i zm. z rodziny Sosińskich i Oleksia-
ków. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 3. 
PONIEDZIAŁEK 4 Stycznia 2021 
7.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 4. 
7.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 4. 
7.00 + Kazimierza w 11 r. śm., Stanisła-
wę, Franciszka Prusaczyków. 
18.00 ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH 
18.00 + Maksymiliana Krawczaka – 
greg. 4. 
WTOREK 5 Stycznia 2021 
7.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 5. 
7.00 + Mariannę, Feliksa Stryjewskich i 
zm. z rodziny. 
7.00 + Stefanię Wiśniewską pp. 
18.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 5. 
18.00 + Maksymiliana Krawczaka – 
greg. 5. 
ŚRODA 6 Stycznia 2021 
7.00 + Tadeusza, Szczepana i Konrada 
Głodowskich. 
8.30 + Maksymiliana Krawczaka – 
greg. 6. 
10.00 Zenona Stachurskiego – greg. 6. 
11.30 + Bartosza Żukowskiego w 12 r. 
śm., Stanisława, Paulinę Zielskich, Sła-
womira Woźniaka. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 6. 
 

CZWARTEK 7 Stycznia 2021 

7.00 O liczne i święte powołania kapłań-
skie, zakonne i misyjne. 
7.00 + Ryszarda, Władysławę, Stefana 
Możdżyńskich. 
7.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 7. 
7.00 + Maksymiliana Krawczaka – 
greg. 7. 
18.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 7. 
PIĄTEK 8 Stycznia 2021 
7.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 8. 
7.00 + Genowefę Brodowską, dziadków 
Wiktorię, Stanisława Nowińskich, zm. z 
rodziny Nowińskich, Michałowskich. 
7.00 + Irenę Stawarz pp. 
18.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 8. 
18.00 + Maksymiliana Krawczaka – 
greg. 8. 
SOBOTA 9 Stycznia 2021 
7.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 9. 
7.00 + Honoratę, Stanisława Zubów. 
7.00 + Stanisława, Irenę, Włodzimierza, 
Jerzego, Edwarda, Barbarę, Janinę Ra-
kowskich. 
18.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 9. 
18.00 + Maksymiliana Krawczaka – 
greg. 9. 
NIEDZIELA 10 Stycznia 2021 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FA-
TIMSKIEGO 
7.00 + Maksymiliana Krawczaka – 
greg. 10. 
8.30 + Janusza Młodawskiego i zm. ro-
dziców z obu stron. 
10.00 Dziękczynna z prośbą o Boże 
błog. dla Marii i Kazimierza Nowaczek 
w 45 r. ślubu. 
11.30 + Stefana Skowyrskiego – greg. 
10. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 
10. 

3  .   I  .  2021    -     OGŁOSZENIA     DUSZPASTERSKIE 
1. Dziś I Niedziela miesiąca – o godz. 17.30 nabożeństwo 

adoracyjne. 
2. Jutro o godz. 18.00 będzie Msza św. wspólna za zmar-

łych. Intencje można składać w zakrystii, a ich wyczyty-
wanie rozpoczniemy o godz. 17.50. 

3. W środę ( 6 stycznia ) Uroczystość Objawienia Pańskie-
go – Trzech Króli. Poświęcenie kadzidła i kredy podczas 
Mszy św. Obecność na Mszy św. w tym dniu jest obo-
wiązkowa. Jak co roku kredę i kadzidło przygotowały 
Siostry pracujące w naszej Parafii. Ofiary, które złoży-
my przy nabywaniu kredy i kadzidła będą przeznaczone 
na utrzymanie domu Sióstr. Zwracam się z gorącą proś-
bą o to finansowe wsparcie dla sióstr, które przeprowa-
dzają remont swojego domu i każdy grosz się im przyda. 
Zaś ofiary, które tego dnia złożymy na tacę, przeznaczo-
ne będą na misje. 

4. Za tydzień w niedzielę przypada Uroczystość Chrztu 
Pańskiego. Uroczystość ta kończy okres Narodzenia 
Pańskiego. 

5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć ją 
można przy wyjściu z kościoła bądź w zakrystii. Jest do 
nabycia nasz diecezjalny tygodnik „Idziemy”. Dziękuje-
my wam bardzo za waszą postawę i pomoc w jego naby-
waniu. Prosimy was, czyńcie to nadal. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Helena Majewska, Mariusz Wiśniowski, Stanisława Bułka, 
Barbara Bziuk, Krystyna Asiukiewicz, Leokadia Kaptur W ieczny odpoczynek... 


