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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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tel. 022/775 23 32 
e-mail:  
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7.00; 8.30; 10.00; 11.30;  
13.00; 18.00 
Msze św. w dni powszednie 
7.00; 18.00 

Godz. otwarcia kancelarii: 
pon.—pt.: 10-12 
    16-17:30 
(bez czw., sob. oraz uroczystości 
i świąt - kościelnych i państwowych; 
zaś w wakacje tylko po południu) 
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Okryj mnie, Panie, swoim miłosierdziem według twojej 
hojności. W ogromie Twej dobroci zamień w proch to, 
co powinno umrzeć dla Ciebie. 

Nie pozwól, abym przywiązywał się do tego, co moje i 
słabe. Nie pozwól, abym odrzucił to, co od Ciebie po-
chodzi. Prochem jestem i wszystkie moje myśli z dala są 
od Ciebie. 

Z bólu mówić nie potrafię! Mam jednak dobrą wolę pój-
ścia za Twoimi wskazaniami. Nie chcę zostawiać już nic 
dla siebie, ale wszystko oddać Tobie i pod Twój osąd. 

Marne jest moje dzieło. Po ludzku powinno dawno się 
rozpaść, ale Ty, Panie, masz w nim upodobanie. Pod-
trzymujesz je i uświęcasz. Błogosławisz każdemu dobre-
mu postanowieniu i każdej pokucie. 

Dzięki Tobie zdolny jestem do modlitwy i pokornego 
uklęknięcia przed Twoim majestatem. Zgięte kolana i 
złożone ręce niech będą wyrazem mojej służby i goto-
wości do podjęcia trudu, który mnie czeka. 

Niech ten Wielki Post będzie dla mnie umocnieniem na 
drodze wiary. Nie pozwól, aby zmiażdżyła mnie pokusa. 
Niech za każdym razem, gdy upadnę uratuje mnie Twoje 
nieskończone miłosierdzie. Nie jestem godzien, aby o 
nie prosić, ale Ty zachęcasz mnie do tego mimo mojej 
niewdzięczności. 

Dobry Jezu, czuwaj przy mnie przez czterdzieści dni, 
abym i ja mógł czuwać nad sobą. Ulecz przez zbawienną 
pokutę wszystkie moje grzechy i zranienia. Tobie oddaję 
cały ten czas, abym mógł na końcu wyznać wiarę w Cie-
bie i z radosnym okrzykiem zawołać: Chwała Tobie na 
wieki! 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi Kapłańskiej. 
Tak mówił Pan do Mojżesza i Aaro-
na: «Jeżeli u kogoś na skórze ciała 
pojawi się nabrzmienie albo wysyp-
ka, albo biała plama, która na skórze 
jego ciała jest oznaką trądu, to przy-
prowadzą go do kapłana Aarona albo 
do jednego z jego synów kapłanów. 
Trędowaty, dotknięty tą plagą, bę-
dzie miał rozerwane szaty, włosy nie 
uczesane, brodę zasłoniętą i będzie 
wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez 
cały czas trwania tej choroby będzie 
nieczysty. Będzie mieszkał w odoso-
bnieniu. Jego mieszkanie będzie po-
za obozem». Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszego Listu Święte-
go Pawła Apostoła do Koryntian. 
Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy 
cokolwiek innego czynicie, wszystko 
na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie 
zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla 
Greków, ani dla Kościoła Bożego, 
podobnie jak ja, który się staram 
przypodobać wszystkim pod każdym 
względem, szukając nie własnej ko-
rzyści, lecz dobra wielu, aby byli 
zbawieni. Bądźcie naśladowcami 
moimi, tak jak ja jestem naśladowcą 
Chrystusa. Oto słowo Boże. 
 

EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego 
Marka. 
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa 
trędowaty i upadłszy na kolana, pro-
sił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie 
oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, 
wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do 
niego: «Chcę, bądź oczyszczony!» 
Zaraz trąd go opuścił, i został 
oczyszczony. Jezus surowo mu przy-
kazał i zaraz go odprawił, mówiąc 
mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mó-
wił, ale idź, pokaż się kapłanowi i 
złóż za swe oczyszczenie ofiarę, któ-
rą przepisał Mojżesz, na świadectwo 
dla nich». Lecz on po wyjściu zaczął 
wiele opowiadać i rozgłaszać to, co 
zaszło, tak że Jezus nie mógł już 
jawnie wejść do miasta, lecz przeby-
wał w miejscach pustynnych. A lu-
dzie zewsząd schodzili się do Niego. 
Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 14 Lutego 2021 
7.00 W INTEMCJI RÓŻAŃCA FA-
TIMSKIEGO. 
8.30 + Alinę Wronka – greg. 15. 
10.00 + Juliana, Halinę, Tadeusza 
Drewnowskich oraz za zm. z rodziny 
Drewnowskich, Trzaskoma, Sztenke. 
11.30 + Joannę Nowak – greg. 15. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Zdzisława Godlewskiego i 
Witolda Mojka. 
PONIEDZIAŁEK 15 Lutego 2021 
7.00 + Alinę Wronka – greg. – 16. 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 16. 
7.00 + Henrykę w 4 r. śm., Włodzi-
mierza Opolskich, Reginę, Stanisława 
Niemojewskich. 
18.00 + Stefanię, Jana Lisickich, Hali-
nę, Wojciecha Szydłowskich. 
18.00 + Janinę Ptasińską pp. 
WTOREK 16 Lutego 2021 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 17. 
7.00 + Wandę Affek. 
7.00 + Mariana Bułkę ( od Aliny i Ta-
deusza Szymańskich ). 
18.00 + Alinę Wronka – greg. 17. 
18.00 + Sabinę w 3 r. śm., Zygmunta 
Wyrębek. 
ŚRODA 17 Lutego 2021 
7.00 + Alinę Wronka – greg. 18. 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 18. 
10.00 + Jana i Kazimierza Warda-
ków. 
18.00 INTRONIZACJA - Intencja 
wynagradzająca Panu Jezusowi i 
Matce Bożej za grzechy popełnione w 
naszej Ojczyźnie i w całym świecie. 
18.00 + Genowefę Brodowską w 7 r. 
śm. 

CZWARTEK 18 Lutego 2021 

7.00 + Joannę Nowak – greg. 19 
7.00 +  
7.00 +  
18.00 + Alinę Wronka – greg. 19. 
PIĄTEK 19 Lutego 2021 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 20. 
7.00 + Alinę Wronka – greg. 20 
7.00 + Danielę Wojciechowską w 6 r. 
śm. 
18.00 + Stefana Bonieckiego w 1 r. 
śm. 
18.00 + Zbigniewa Borowskiego pp. 
SOBOTA 20 Lutego 2021 
7.00 +Alinę Wronka – greg. 21. 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 21 
7.00 + Hannę i Tadeusza w 1 r. śm. 
Tobolczyków, Irenę, Bogusława Ma-
zanek. 
18.00 + Eugeniusza Krysztofiaka w 
13 r. śm. 
18.00 + Stanisławę Pniewską pp. 
NIEDZIELA 21 Lutego 2021 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 22. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Jadwigę Krysa w 30 r. śm. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Alinę Wronka – greg. 22. 

14  .   II  .  2021    -     OGŁOSZENIA     DUSZPASTERSKIE 
1. Dzisiaj zbierane są ofiary do puszek na chorych objętych opieką „Caritas” 

naszej Diecezji. 
2. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczynamy Wielki Post, w którym 

przez nawrócenie, pokutę, umartwienie i rozważanie Męki Pańskiej mamy 
się przygotować na radość świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W Środę 
Popielcową Msze św. o godz. 7.00, 10.00, 18.00 i 19.30. Posypanie głów 
popiołem podczas każdej Mszy św. Obowiązuje post ścisły. 

3. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy 
ukończyli 14 rok życia we wszystkie piątki, Środę Popielcową oraz zaleca 
się ją w Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Post ścisły – czyli ilościowy 
obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18 a 
60 rokiem życia. Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości 
w piątek domaga się od chrześcijan innych form pokuty. W okresie Wielkie-
go Postu katolicy są zobowiązani do powstrzymania się od udziału w zaba-
wach i dyskotekach. 

4. W przeżywaniu czasu Wielkiego Postu pomagają nam nabożeństwa wielko-
postne. W piątki Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej są odpra-
wiane: 

 - dla dzieci o godz. 17.15 
 - dla młodzieży i dorosłych – bezpośrednio po wieczornej Mszy św. ok. 
18.30. 
 Na nabożeństwa Gorzkich Żali  zapraszamy w każdą niedzielę Wielkiego 
Postu o godz. 17.00 
5. Rozpoczynają się w środę kwartalne dni modlitw o ducha pokuty oraz Ty-

dzień modlitw o trzeźwość Narodu. 
6. Już w przyszłą niedzielę zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 

17.00. 
7. W sobotę o godz. 9.00 zbiórka dla ministrantów. 
8. 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: Daniel Zalewski, Ryszard Stolarski, Andrzej Kostrzewski 
Wieczny odpoczynek... 


