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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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Dziękujemy Ci, Boże, dobry Ojcze, za miłość, którą nas obda-
rzasz*. Ty stworzyłeś nas na swój obraz i podobieństwo jako 
kobietę i mężczyznę, abyśmy, różniąc się od siebie, mogli się 
uzupełniać i być dla siebie wsparciem: mężczyzna dla kobiety, 
a kobieta dla mężczyzny. 

Dziękujemy, dobry Ojcze, za kobietę i jej misję we wspólno-
cie ludzkiej. 

Prosimy Cię w intencji kobiet, które są córkami, aby były 
chciane i kochane przez rodziców, traktowane z czułością i 
delikatnością. 

Prosimy Cię w intencji kobiet, które są żonami, aby były doce-
niane i wspierane przez mężów. Spraw, by ich małżeństwa 
opierały się na wzajemnym szacunku, by doświadczały ze 
swoimi mężami komunii serc i pragnień, których owocem – 
jeśli taka jest Twoja wola – będzie także nowe życie. 

Prosimy Cię w intencji kobiet, które są matkami, aby dzięki 
macierzyństwu rozkwitały w swojej kobiecości. Spraw, żeby 
wychowywały dzieci z czułością, mądrością, wrażliwością. 
Każdego dnia dawaj im dużo siły i radości. 

Prosimy Cię w intencji kobiet, które żyją w pojedynkę, aby 
mogły odnaleźć swoje powołanie, miejsce w świecie i spełnie-
nie. 

Prosimy Cię w intencji kobiet konsekrowanych, aby wypełnia-
ły swoją misję z radością i oddaniem, świadcząc o tym, że Bóg 
jest prawdziwym źródłem szczęścia. 

Prosimy Cię w intencji kobiet, które zostały zepchnięte na 
margines społeczny i które doświadczyły albo doświadczają 
przemocy. Strzeż ich i spraw, żeby ich los się odmienił. 

Powierzamy Ci, dobry Ojcze, wszystkie relacje między kobie-
tami i mężczyznami. Spraw, żebyśmy mogli się wzajemnie 
rozumieć, doceniać i pomagać sobie nawzajem, tworząc 
wspólnie wymierne dobro. Amen. 

Modlitwa w intencji kobiet  

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi Hioba. 
Hiob przemówił w następujący sposób: 
«Czyż nie do bojowania podobny byt 
człowieka? Dni jego czyż nie są dniami 
najemnika? Jak sługa wzdycha on do 
cienia, i jak najemnik czeka na zapłatę. 
Tak moim działem miesiące nicości i 
wyznaczono mi noce udręki. Położę się, 
mówiąc do siebie: Kiedyż zaświta i 
wstanę? Przedłuża się wieczór, a niepo-
kój mnie syci do świtu. Dni moje lecą 
jak tkackie czółenko, i kończą się, bo 
braknie nici. Wspomnij, że dni me jak 
powiew. Ponownie oko me szczęścia nie 
zazna». Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian. 
Bracia: Nie jest dla mnie powodem do 
chluby to, że głoszę Ewangelię. Świa-
dom jestem ciążącego na mnie obowiąz-
ku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił 
Ewangelii! Gdybym to czynił z własnej 
woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam 
nie z własnej woli, to tylko spełniam 
obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam 
zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc 
Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie ko-
rzystam z praw, jakie mi daje Ewange-
lia. Tak więc nie zależąc od nikogo, sta-
łem się niewolnikiem wszystkich, aby 
tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. 
Dla słabych stałem się jak słaby, by po-
zyskać słabych. Stałem się wszystkim 
dla wszystkich, żeby uratować choć nie-

których. Wszystko zaś czynię dla Ewan-
gelii, by mieć w niej swój udział. Oto 
słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego 
Marka. 
Po wyjściu z synagogi Jezus przy-
szedł z Jakubem i Janem do domu 
Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś 
Szymona leżała w gorączce. Zaraz 
powiedzieli Mu o niej. On podszedł i 
podniósł ją, ująwszy za rękę, a opu-
ściła ją gorączka. I usługiwała im. Z 
nastaniem wieczora, gdy słońce za-
szło, przynosili do Niego wszystkich 
chorych i opętanych; i całe miasto 
zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu 
dotkniętych rozmaitymi chorobami i 
wiele złych duchów wyrzucił, lecz 
nie pozwalał złym duchom mówić, 
ponieważ Go znały. Nad ranem, kie-
dy jeszcze było ciemno, wstał, wy-
szedł i udał się na miejsce pustynne, 
i tam się modlił. Pośpieszył za Nim 
Szymon z towarzyszami, a gdy Go 
znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy 
Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: 
«Pójdźmy gdzie indziej, do sąsied-
nich miejscowości, abym i tam mógł 
nauczać, bo po to wyszedłem». I 
chodził po całej Galilei, nauczając w 
ich synagogach i wyrzucając złe du-
chy. Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 7 Marca 2021 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓ-
ŻAŃCA 
7.00 + Ks. Tadeusza Armijaka – greg. 
7. 
8.30 + Kazimierę Rocką i zm. z rodziny 
Rockich. 
10.00 Dziękczynna z prośbą o Boże 
błog., potrzebne łaski i opiekę Matki 
Bożej dla Marii w 80 urodziny. 
11.30 + Stanisława Gac w 6 r. śm. i zm. 
z rodziny Mikosów i Gaców. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Jacka Ostapowskiego w 6 r. śm. 
PONIEDZIAŁEK 8 Marca 2021 
7.00 + Waldemara Tobolczyka w 14 r. 
śm., Leona, Władysławę, Krystynę, 
Mieczysława Spodek, Irenę, Tadeusza 
Sztuka. 
7.00 + Zofię w 52 r. śm., Jana, Tadeu-
sza Tobolczyk, dziadków Nowowiej-
skich, Jana, Marię Kosiorek, Felicję 
Kluge, Józefę Kraska. 
7.00 + Romana Wiśniewskiego pp. 
18.00 + Ks. Tadeusza Armijaka – greg. 
8. 
18.00 + Barbarę Szczepańską w 2 r. śm. 
WTOREK 9 Marca 2021 
7.00 + Kazimierza Kantorskiego, Mie-
czysława Skwarskiego. 
7.00 + Cecylię Pycek pp. 
7.00 + Urszulę Ligęza pp. 
18.00 + Ks. Tadeusza Armijaka – greg. 
9. 
18.00 + Helenę, Antoniego Czarneckich 
oraz córkę Helenę, Eleonorę Zielińską. 
ŚRODA 10 Marca 2021 
7.00 + Krystynę, Stefana Wysockich. 
7.00 + Wiesława Staniszewskiego w 1 r. 
śm. 
7.00 +  
18.00 NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Ks. Tadeusza Armijaka – greg. 

10. 

CZWARTEK 11 Marca 2021 

7.00 + Ks. Tadeusza Armijaka – greg. 
11. 
7.00 + Marię Dutkiewicz pp. 
7.00 + Barbarę Bziuk pp. 
18.00 + Łukasza Grabowskiego i zmar-
łych z rodziny. 
PIĄTEK 12 Marca 2021 
7.00 + Janinę Adamczyk i rodziców z 
obu stron. 
7.00 + Helenę Majewską pp. 
7.00 + Mariusza Wiśniewskiego pp. 
18.00 + Ks. Tadeusza Armijaka – greg. 
12. 
18.00 + Mariana Antosz w 5 r. śm., Sta-
nisława, Wiktorię Szymańskich oraz 
Siostrę Rafaelę Szymańską. 
SOBOTA 13 Marca 2021 
7.00 + Stanisława Antosiewicza w 11 r. 
śm., c.r. Antosiewiczów, Kołpaczew-
skich. 
7.00 + Rafała Niedźwiedzia. 
7.00 + Bożenę Dębską, Krystynę Matu-
sewicz. 
18.00 + Stanisława Skrockiego w 8 r. 
śm. 
18.00 + Ks. Tadeusza Armijaka – greg. 
13. 
NIEDZIELA 14 Marca 2021 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FA-
TIMSKIEGO 
8.30 + Ks. Tadeusza Armijaka – greg. 
14. 
10.00 + Janinę, Wacława, Henryka 
Liwskich i zm. z rodziny Piaseckich. 
11.30 + Helenę, Zdzisława Jeszkie, Elż-
bietę Jurek. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00  

7  .   III  .  2021    -     OGŁOSZENIA     DUSZPASTERSKIE 
1. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w piątki Wielkiego Postu o 

godz. 17.15 dla dzieci i o 18.30 – bezpośrednio po Mszy św. wieczornej – dla młodzieży 
i dorosłych, a w Niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.00 w nabożeństwie Gorzkich Żali. 

2. W przyszłą niedzielę ( 14 marca ) rozpoczniemy w naszej parafii Rekolekcje Wielkopost-
ne. Trwać one będą 14, 15, 16 marca ( Niedziela, Poniedziałek, Wtorek ). Ze względu na 
panującą sytuację rekolekcje nie mogą się odbyć w takiej formie jak to było kiedyś, ale 
przeprowadzimy je w takiej formie w jakiej jest to możliwe. 

3. W niedzielę ( 14 marca ) porządek Mszy św. jak w niedzielę, a w poniedziałek i wtorek 
porządek będzie następujący: 

 Godz. 7.00 – Msza św. z nauką ogólną. 
 Godz. 10.00 – Msza św. z nauką ogólną. 
 Godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną. 
 Godz. 19.30 – Msza św. z nauką ogólną. 
4. Okazja do spowiedzi w poniedziałek i wtorek – rano, potem od godz. 9.30, po południu 

od godz. 17.30. Rekolekcje będzie głosił ks. Zbigniew ze Zgromadzenia Misjonarzy św. 
Wincentego a Paulo. Proszę was o modlitwę w intencji tych rekolekcji – o potrzebne 
łaski dla Rekolekcjonisty i dla całej naszej parafii. Pamiętajmy jak ważny jest Bóg w 
życiu człowieka. Dbamy o zdrowie dla ciała, zadbajmy i o duszę, byśmy jej nie utracili 
na wieki. Obudźmy w naszym sercu pragnienie Boga. 

5. Pragniemy poinformować, że zgodnie z decyzją władz Miasta nie będzie już kontenera 
na śmieci przy cmentarzu, od strony torów przy straży. Obowiązuje tam CAŁKOWITY 
ZAKAZ WYRZUCANIA ŚMIECI W TAMTYM MIEJSCU. Prosimy o wyrzucanie 
śmieci tylko do kontenerów. Zadbajmy o porządek na cmentarzu – nie wyrzucajmy śmie-
ci za ogrodzenie cmentarza, ani za inne groby, jak niestety to ma miejsce. To po prostu 
nie przystoi. Zadbajmy wspólnie o porządek na cmentarzu – niech ci, którzy tam leżą 
doświadczą także szacunku dla siebie, który to szacunek będzie się wyrażał w zachowa-
niu tam należytego porządku. My sami nie damy rady, rano uprzątamy teren, a po połu-
dniu znowu leżą śmieci. Tak nie można. Niech to będzie naszą wspólną sprawą. Zadbaj-
my o porządek. Śmieci wyrzucamy tylko i wyłącznie do kontenerów. 

6. Jeśli sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie poprawie to I Komunia św. zostanie przenie-
siona na późniejszy termin – czerwiec, a jeśli sytuacja w ogóle się nie poprawi to I Ko-
munia św. będzie się odbywała w małych grupkach, bądź indywidualnie, jak to miało 
miejsce w ubiegłym roku. 

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 bar-
dzo za waszą postawę i pomoc w jego nabywaniu. Prosimy was, czyńcie to nadal. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Marianna Marjańska W ieczny odpoczynek... 


