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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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Boże, Ojcze Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa, jedynego Zbawiciela, 

dozwól, abyśmy uświadamiali so-
bie wielkie niebezpieczeństwa, w 
jakich pogrążają nas nieszczęsne 

podziały. Spraw, aby znikła wszel-
ka nienawiść, wszelkie przesądy, 
wszystko, co może nam stawiać 
przeszkody na drodze do zjedno-
czenia i Bożej zgody. Jak jest tyl-
ko jedno Ciało i jeden Duch i jed-
na nadzieja, którą otrzymaliśmy, 
jak jest jeden Pan, jeden chrzest, 
jedna wiara, jeden Bóg i Ojciec 

wszystkich, tak też spraw, abyśmy 
mogli żyć zjednoczeni świętymi 

węzłami prawdy i pokoju, wiary i 
miłości i jedną myślą oraz jednym 
głosem mogli wychwalać Ciebie. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen.  

Modlitwa o jedność chrześcijan 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi proroka Jona-
sza. Pan przemówił do Jonasza po 
raz drugi tymi słowami: «Wstań, 
idź do Niniwy, wielkiego miasta, i 
głoś jej upomnienie, które Ja ci 
zlecam». Jonasz wstał i poszedł 
do Niniwy, jak powiedział Pan. 
Niniwa była miastem bardzo roz-
ległym – na trzy dni drogi. Począł 
więc Jonasz iść przez miasto je-
den dzień drogi i wołał, i głosił: 
«Jeszcze czterdzieści dni, a Nini-
wa zostanie zburzona». I uwierzy-
li mieszkańcy Niniwy Bogu, ogło-
sili post i przyoblekli się w wory 
od najstarszego do najmłodszego. 
Zobaczył Bóg ich czyny, że od-
wrócili się od złego postępowa-
nia. I ulitował się Bóg nad niedo-
lą, którą postanowił na nich spro-
wadzić, i nie zesłał jej. Oto słowo 
Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszego Listu 
Świętego Pawła Apostoła do Ko-
ryntian. Mówię wam, bracia, czas 
jest krótki. Trzeba więc, aby ci, 
którzy mają żony, tak żyli, jakby 
byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, 
tak jakby nie płakali, ci zaś, któ-

rzy się radują, tak jakby się nie 
radowali; ci zaś, którzy nabywają, 
jak gdyby nie posiadali; ci, którzy 
używają tego świata, tak jakby z 
niego nie korzystali. Przemija bo-
wiem postać tego świata. Oto sło-
wo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Święte-
go Marka. Gdy Jan został uwię-
ziony, Jezus przyszedł do Galilei i 
głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 
«Czas się wypełnił i bliskie jest 
królestwo Boże. Nawracajcie się i 
wierzcie w Ewangelię!» Przecho-
dząc obok Jeziora Galilejskiego, 
ujrzał Szymona i brata Szymono-
wego, Andrzeja, jak zarzucali sieć 
w jezioro; byli bowiem rybakami. 
I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za 
Mną, a sprawię, że się staniecie 
rybakami ludzi». A natychmiast, 
porzuciwszy sieci, poszli za Nim. 
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, 
syna Zebedeusza, i brata jego, Ja-
na, którzy też byli w łodzi i napra-
wiali sieci. Zaraz ich powołał, a 
oni, zostawiwszy ojca swego, Ze-
bedeusza, razem z najemnikami w 
łodzi, poszli za Nim. Oto słowo 
Pańskie. 



NIEDZIELA 24 Stycznia 2021 
7.00 + Annę i Irenę Wileńskie. 
7.00 + Maksymiliana Krawczaka – 
greg. 24. 
8.30 + Andrzeja i Jarosława Wójci-
kowskich. 
10.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 
24. 
11.30 + Czesławę Karpińską w 3 r. śm. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 
24. 
PONIEDZIAŁEK 25 Stycznia 2021 
7.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 
25. 
7.00 + Maksymiliana Krawczaka – 
greg. 25. 
7.00 + Zofię, Józefa Urbaniak oraz 
zm. rodziców i rodzeństwo. 
18.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 
25. 
18.00 + Anielę Maciątek w 20 r. śm. 
WTOREK 26 Stycznia 2021 
7.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 
26. 
7.00 + Janinę Krzyżanowską i zm. z 
rodziny Krzyżanowskich, Jadwigę 
Dębską i i zm. z rodziny Dębskich. 
7.00 + Stefana Więcławskiego pp. 
18.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 
26. 
18.00 + Maksymiliana Krawczaka – 
greg. 26. 
ŚRODA 27 Stycznia 2021 
7.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 
27. 
7.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 
27. 
7.00 + Mariannę, Teofila, Stanisława, 
Jana Grzybów i zm. z rodziny Wi-
śniewskich. 
18.00 NOWENNA DO NMP 

18.00 + Maksymiliana Krawczaka – 
greg. 27. 

CZWARTEK 28 Stycznia 2021 

7.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 
28. 
7.00 + Ryszarda Tomalę w 21 r. śm. i 
zm. z rodziny Tomala oraz Sobuś. 
7.00 + Aurelię Dziedzic pp. 
7.00 + Maksymiliana Krawczaka – 
greg. 28. 
18.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 
28. 
PIĄTEK 29 Stycznia 2021 
7.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 
29. 
7.00 + Bogdana Przybysza. 
7.00 + Edwarda i Zdzisława Magier. 
18.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 
29. 
18.00 + Maksymiliana Krawczaka – 
greg. 29. 
SOBOTA 30 Stycznia 2021 
7.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla 
s. Martyny. 
7.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 
30. 
7.00 + Adama Pogorzelskiego. 
18.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 
30. 
18.00 + Maksymiliana Krawczaka – 
greg. 30. 
NIEDZIELA 31 Stycznia 2021 
7.00 + Czesława Śliwę w 8 r. śm. 
8.30 +  
10.00 + Bogdana Ziemak w 5 r. śm., 
zm. z rodziny Ziemak i Zalewskich. 
11.30 + Alinę Wronka – greg. 1. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Joannę Nowak – greg. 1. 

24  .   I  .  2021    -     OGŁOSZENIA     DUSZPASTERSKIE 
1. Dzisiaj przeżywamy  dzień jedności i  solidarności z Chorwacją, która zmaga się z 

problemami po trzęsieniu ziemi. Otaczamy ich dzisiaj nie tylko naszą modlitwą, 
ale chcemy też pomóc im materialnie. Zbierane są dziś ofiary do puszek na po-
moc dla nich. 

2. Dziś również obchodzona jest Niedziela Słowa Bożego. Żyjmy Bożym Słowem na 
co dzień, czytajmy Je często, niech Ono pomoże nam nie tylko zbliżyć się do Bo-
ga ale i Go bardziej poznać. Gdyż „nieznajomość Pisma jest nieznajomością Bo-
ga”. 

3. Mając na uwadze panującą pandemię konieczne jest w tym roku wprowadzenie 
zmian w formie duszpasterskiego posługiwania, jakim jest kolęda. W tym trud-
nym czasie będzie się ona wyrażać w wypraszaniu mocy Bożego błogosławień-
stwa i wspólnej modlitwie. Zapraszamy was na Mszę św., która będzie ofiarowa-
na za mieszkańców, których na tę Mszę św. zapraszamy i za zmarłych z ich ro-
dzin. Na tą Msze św. zapraszamy w mniejszych grupach. Osoby chore i nie mo-
gące z innych przyczyn w takiej Mszy św. uczestniczyć, zachęcamy do podjęcia 
modlitwy osobistej i rodzinnej w swoim domu. Osoby, które pragną poświęcić 
swoje nowe mieszkanie lub dom, proszone są o indywidualne zgłaszanie się do 
kapłana, by uzgodnić formę takiego poświęcenia i dzień. 

W tym tygodniu na takie Msze św. zapraszamy mieszkańców następujących ulic: 
Poniedziałek ( 25 Stycznia )  
Godz. 16. 30 – ul. Miodowa, Wiejska, Nadwiślańska i Kępa Nowodworska. 
Godz. 18.40 – ul. Długa ( cała ), Jaśminowa, Wierzbowa, Wiśniowa. 
Wtorek ( 26 Stycznia ) 
Godz. 16.30 – ul. Przytorowa, Sienkiewicza, Kalinowa, Żeromskiego, Kilińskiego, 

Akacjowa, PCK. 
Godz. 18.40 – ul. Mazowiecka ( cała ) 
Środa ( 27 Stycznia ) 
Godz. 16.30 – ul. Chryzantemy, Nałęcza ( cała ), Słowackiego. 
Piątek ( 29 Stycznia ) 
Godz. 16.30 – ul. Partyzantów ( cała ), Piaskowa, Modlińska 1 i 1a. 
Sobota ( 30 Stycznia ) 
Godz. 10.00 – ul. Modlińska ( pozostałe bloki i niska zabudowa ) 
Godz. 16.30 – Dodatkowa ( dla tych, którzy w tygodniu nie mogli uczestniczyć ). 
Poniedziałek ( 1 lutego ) 
Godz. 16.30 – ul. Legionów ( cała ), Piaskowa, Okrzei. 
4. W sobotę o godz. 9.00 zbiórka dla ministrantów. 
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 nabywaniu. Prosimy was, 
czyńcie to nadal. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Mirosława Malinowska, Andrzej Bułka W ieczny odpoczy-
nek... 


