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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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Panie Jezu, narodziłeś się z Dziewicy Maryi, 
córki świętych Anny i Joachima. Patrz z mi-

łością na dziadków na całym świecie. 
Ochraniaj ich! Oni są bogactwem dla rodzin, 

dla Kościoła i dla całego społeczeństwa. 
Wspieraj ich! Kiedy przybywa im lat, niech 
wciąż będą dla swojej rodziny mocnymi fi-
larami wiary ewangelicznej, stróżami szla-

chetnych wartości rodziny, żywymi skarbca-
mi trwałych tradycji religijnych. Spraw, by 
jako nauczyciele mądrości i odwagi przeka-
zywali przyszłym pokoleniom owoce swo-
ich dojrzałych doświadczeń ludzkich i du-

chowych. 

Panie Jezu, pomagaj rodzinom i społeczeń-
stwu doceniać obecność i rolę dziadków. 

Spraw, by nigdy nie byli zaniedbywani ani 
wykluczani, ale zawsze znajdowali szacunek 

i miłość. Pomagaj im żyć pogodnie i czuć 
się akceptowani przez wszystkie lata życia, 

jakimi ich obdarzasz. 

Maryjo, Matko wszystkich żyjących, nieu-
stannie otaczaj opieką dziadków, bądź z ni-

mi podczas ziemskiej pielgrzymki, i niech za 
sprawą Twoich modlitw wszystkie rodziny 
spotkają się kiedyś w niebieskiej ojczyźnie, 
gdzie Ty czekasz na wszystkich ludzi, by ich 

przygarnąć w wielkim uścisku życia bez 
końca. Amen! 

Modlitwa za babcię i dziadka 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela. Sa-
muel spał w przybytku Pańskim, gdzie znaj-
dowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan 
zawołał Samuela, a ten odpowiedział: «Oto 
jestem». Potem pobiegł do Helego, mówiąc 
mu: «Oto jestem, przecież mnie woła-
łeś». Heli odrzekł: «Nie wołałem cię, wróć i 
połóż się spać». Położył się zatem spać. 
Lecz Pan powtórzył wołanie: 
«Samuelu!» Wstał Samuel i poszedł do He-
lego, mówiąc: «Oto jestem, przecież mnie 
wołałeś». Odrzekł mu: «Nie wołałem cię, 
synu mój. Wróć i połóż się spać». Samuel 
bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pań-
skie nie było mu jeszcze objawione. I znów 
Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: 
«Samuelu!» Wstał więc i poszedł do Hele-
go, mówiąc: «Oto jestem, przecież mnie 
wołałeś». Heli zrozumiał, że to Pan woła 
chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: «Idź 
spać! Gdyby jednak ktoś cię wołał, odpo-
wiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha». 
Odszedł Samuel, położył się spać na swoim 
miejscu. Przybył Pan i stanąwszy, zawołał 
jak poprzednim razem: «Samuelu, Samue-
lu!» Samuel odpowiedział: «Mów, bo sługa 
Twój słucha». Samuel dorastał, a Pan był z 
nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego sło-
wu na ziemię. Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia: 
Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, 
a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i 
nas również swą mocą wskrzesi. Czyż nie 
wiecie, że ciała wasze są członkami Chry-
stusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest 
z Nim jednym duchem. Strzeżcie się roz-

pusty! Bo czyż jakikolwiek grzech popeł-
niony przez człowieka jest poza ciałem? 
Lecz ja wam mówię, kto grzeszy rozpustą, 
przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż 
nie wiecie, że ciało wasze jest przybyt-
kiem Ducha Świętego, który w was jest, a 
którego macie od Boga, i że już nie nale-
życie do samych siebie? Za wielką bo-
wiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie 
więc Boga w waszym ciele! Oto słowo 
Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. 
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami 
i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, 
rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj ucz-
niowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za 
Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i 
ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do 
nich: «Czego szukacie?» Oni powie-
dzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: 
Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» Odpo-
wiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». 
Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i 
tego dnia pozostali u Niego. Było to 
około godziny dziesiątej. Jednym z 
dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i po-
szli za Nim, był Andrzej, brat Szymona 
Piotra. Ten spotkał najpierw swego bra-
ta i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesja-
sza» – to znaczy: Chrystusa. I przypro-
wadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzaw-
szy na niego, powiedział: «Ty jesteś 
Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał 
się Kefas» – to znaczy: Piotr. Oto słowo 
Pańskie. 



NIEDZIELA 17 Stycznia 2021 
7.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 
17. 
7.00 + Maksymiliana Krawczaka – 
greg. 17. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE. 
10.00 INTRONIZACJA - Intencja wy-
nagradzająca Panu Jezusowi i Matce 
Bożej za grzechy popełnione w naszej 
Ojczyźnie i w całym świecie. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 
17. 
PONIEDZIAŁEK 18 Stycznia 2021 
7.00 + Za zm. siostry ze Zgromadzenia 
Sióstr św. Katarzyny. 
7.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 
18. 
7.00 + ks. Włodzimierza Milewskiego. 
18.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 
18. 
18.00 + Maksymiliana Krawczaka – 
greg. 18. 
WTOREK 19 Stycznia 2021 
7.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 19. 
7.00 + Kazimierę Czajka. 
7.00 + Henryka, Mariannę, Hipolita 
Potockich. 
18.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 
19. 
18.00 + Maksymiliana Krawczaka – 
greg. 19. 
ŚRODA 20 Stycznia 2021 
7.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 
20. 
7.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 20. 
7.00 + Apolonię, Aleksandra Hołyń-
skich, Mariana Urbaniaka. 
18.00 NOWENNA DO NMP 
18.00 + Maksymiliana Krawczaka – 
greg. 20. 

CZWARTEK 21 Stycznia 2021 
7.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 
21. 
7.00 + Zygmunta Dziedzica w 21 r. śm. 
7.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże 
i opiekę Matki Bożej dla Jana w 24 r. 
urodzin. 
7.00 + Maksymiliana Krawczaka – 
greg. 21. 
18.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 
21. 
PIĄTEK 22 Stycznia 2021 
7.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 22. 
7.00 + Michała Burdziaka w 1 r. śm., 
zm. z rodz. Burdziaków i Kocurów. 
7.00 + Walentynę, Władysława, Marka 
Zwierzchowskich. 
18.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 
22. 
18.00 + Maksymiliana Krawczaka – 
greg. 22. 
SOBOTA 23 Stycznia 2021 
7.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 
23. 
7.00 + Jadwigę Przybylską pp. 
7.00 + Zofię, Grzegorza Lisek, rodzi-
ców Wywigaczów i Lisków. 
18.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 
23. 
18.00 + Maksymiliana Krawczaka – 
greg. 23. 
NIEDZIELA 24 Stycznia 2021 
7.00 + Annę i Irenę Wileńskie. 
7.00 + Maksymiliana Krawczaka – 
greg. 24. 
8.30 + Andrzeja i Jarosława Wójcikow-
skich. 
10.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 
24. 
11.30 + Czesławę Karpińską w 3 r. śm. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 
24. 

17  .   I  .  2021    -     OGŁOSZENIA     DUSZPASTERSKIE 
1. Dziś III Niedziela miesiąca, w godz. 19.00 – 21.00 będzie wystawienie Naj-

świętszego Sakramentu i adoracja. Zapraszamy. 
2. W środę przypada 3 rocznica ingresu Pasterza naszej Diecezji. Ogarnijmy Go 

naszą modlitwą. 
3. Od jutra dzieci klas I – III Szkół Podstawowych rozpoczynają swoje zajęcia 

w szkole – módlmy się za nich. 
4. W związku z powrotem klas III do zajęć szkolnych, przypominamy rodzicom 

dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. o obowiązku uczest-
niczenia we Mszy św. W tej sytuacji dowolnie wybieramy godzinę Mszy św. 
Nie może być tak, że dziecko, które chce przystąpić do I Komunii św. nie 
chodzi do Kościoła. Bo jak dopuścić dziecko do przyjęcia Eucharystii, skoro 
nie chodzi na Eucharystię. Przypominamy o tym wam rodzice. 

5. Dnia 29 grudnia 2020 r. Chorwację nawiedziło silne trzęsienie ziemi. Zginęli 
ludzie, setki rannych, a straty materialne opiewają na miliony dolarów. W 
obliczu tego zdarzenia w przyszłą Niedzielę ( 24 stycznia ) będziemy przeży-
wać dzień solidarności z Chorwacją. Będą zbierane ofiary do puszek na po-
moc dla nich. O przeprowadzenie tej zbiórki proszę nasze niezawodne Panie 
z Kółek Różańcowych. Z góry im za to dziękujemy. 

6. W dniach 18 – 25 stycznia będziemy przezywać Tydzień Modlitwy o Jed-
ność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie ob-
fity owoc. 

7. W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną i decyzją Ks. Biskupa o nie-
możliwości kolędy w tradycyjnej formie zapraszamy was kochani na Msze 
św., które od 25 stycznia o godz. 16.30 będziemy sprawować w intencji 
mieszkańców konkretnych ulic. 25 Stycznia zapraszamy mieszkańców ulic 
Miodowa i Wiejska. Dalsze informacje podamy w przyszłym tygodniu. 

8. Prosimy, aby nie przynosić do kościoła i nie kłaść na stoliku żadnych obraz-
ków, książeczek i gazet. 

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

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Halina Osiecka, Mieczysław Konopka, Barbara Tomczykow-
ska W ieczny odpoczynek... 


