
MODLITWA DO ŚWIĘTEGO 
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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Dobry i Miłosierny Boże. 

Prosimy Cię o błogosławieństwo na dobre 
i owocne przeżycie rekolekcji w naszej pa-

rafii. Pragniemy, aby wszyscy doszli do 
poznania prawdy i zostali zbawieni. 

Potrzeba nam do tego Twojej łaski i dlate-
go z ufnością wołamy „Nabierzmy Ducha 

i podnieśmy głowy”. 

Dopomóż nam dobrze przygotować się do 
tego czasu, aby wszyscy nasi parafianie 

żyli jak prawdziwi uczniowie Pa-
na. Napełnij nas pragnieniem nie tylko ra-

towania siebie, ale i wszystkich naszych 
braci i sióstr żyjących w ciemnościach 

grzechu i w odwróceniu 
od Boga. 

Użycz prowadzącym światła i łaski, aby 
nam wskazali jaka jest Boża wola i co 
nam służy do zbawienia. Niech Boskie 

Twoje słowo przez nich głoszone oświeci 
nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i 

zbawi. Prosimy Cię o to, przez Twojego 
Syna Jezusa Chrystusa. 

Duchu Święty Boże, pomagaj nam, aby 
przez rekolekcje i spowiedź świętą zostało 
odnowione oblicze naszej wspólnoty para-

fialnej. 

Modlitwa o dobre owoce rekolekcji 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi Kapłańskiej. 
Tak mówił Pan do Mojżesza i Aa-
rona: «Jeżeli u kogoś na skórze 
ciała pojawi się nabrzmienie albo 
wysypka, albo biała plama, która 
na skórze jego ciała jest oznaką 
trądu, to przyprowadzą go do ka-
płana Aarona albo do jednego z 
jego synów kapłanów. Trędowaty, 
dotknięty tą plagą, będzie miał 
rozerwane szaty, włosy nie ucze-
sane, brodę zasłoniętą i będzie 
wołać: Nieczysty, nieczysty! 
Przez cały czas trwania tej choro-
by będzie nieczysty. Będzie 
mieszkał w odosobnieniu. Jego 
mieszkanie będzie poza obozem». 
Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszego Listu 
Świętego Pawła Apostoła do Ko-
ryntian. 
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 wzglę-

dem, szukając nie własnej korzy-
ści, lecz dobra wielu, aby byli 
zbawieni. Bądźcie naśladowcami 
moimi, tak jak ja jestem naśla-
dowcą Chrystusa. Oto słowo Bo-
że. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Święte-
go Marka. 
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa 
trędowaty i upadłszy na kolana, 
prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz 
mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty 
litością, wyciągnął rękę, dotknął 
go i rzekł do niego: «Chcę, bądź 
oczyszczony!» Zaraz trąd go opu-
ścił, i został oczyszczony. Jezus 
surowo mu przykazał i zaraz go 
odprawił, mówiąc mu: «Bacz, 
abyś nikomu nic nie mówił, ale 
idź, pokaż się kapłanowi i złóż za 
swe oczyszczenie ofiarę, którą 
przepisał Mojżesz, na świadectwo 
dla nich». Lecz on po wyjściu za-
czął wiele opowiadać i rozgłaszać 
to, co zaszło, tak że Jezus nie 
mógł już jawnie wejść do miasta, 
lecz przebywał w miejscach pu-
stynnych. A ludzie zewsząd scho-
dzili się do Niego. Oto słowo Pań-
skie. 



NIEDZIELA 14 Marca 2021 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FATIM-
SKIEGO 
8.30 + Ks. Tadeusza Armijaka – greg. 14. 
10.00 + Janinę, Wacława, Henryka Liw-
skich i zm. z rodziny Piaseckich. 
11.30 + Helenę, Zdzisława Jeszkie, Elżbietę 
Jurek. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Mirosława Rudy w 6 r. śm., zm. z 
rodziny Rudy, Sztuka, Zielskich i Miedziń-
skich. 
PONIEDZIAŁEK 15 Marca 2021 
7.00 + Longina Zakrzewskiego. 
7.00 + Krystynę Asiukiewicz pp. 
7.00 + Jadwigę Surowiak pp. 
10.00 + Irenę, Henryka i Edwarda Wit-
kowskich. 
18.00 + Ks. Tadeusza Armijaka – greg. 15. 
19.30 + Maksymiliana Krawczaka, Edwar-
da Świątka. 
WTOREK 16 Marca 2021 
7.00 + Helenę, Józefa, Wiktorię Kuśmier-
czyków, c.r. Dobrowolskich, Drzewieckich, 
Domańskich. 
7.00 + Marię Deczkowską pp. 
7.00 + Janusza, Bożenę, Mariusza Wid-
mańskich. 
10.00 Zbigniewa Olk, Stefanię, Kazimierza 
Kosakowskich. 
18.00 + Ks. Tadeusza Armijaka – greg. 16. 
19.30 + Radosława Rynkuna i za zmarłych 
z rodziny. 
ŚRODA 17 Marca 2021 
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i 
dary Ducha Św. oraz opiekę Matki Bożej 
dla Julii Fabisiak w 15 urodziny. 
7.00 + Ks. Tadeusza Armijaka – greg. 10. 
7.00 + Leokadię Kaptur pp. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
18.00 INTRONIZACJA - Intencja wyna-
gradzająca Panu Jezusowi i Matce Bożej 
za grzechy popełnione w naszej Ojczyźnie i 
w całym świecie. 
 
 

CZWARTEK 18 Marca 2021 

7.00 + Za zmarłe Siostry ze Zgromadzenia 
Sióstr Św. Katarzyny. 
7.00 + Ks. Tadeusza Armijaka – greg. 18. 
7.00 + Annę i Mieczysława Idzikowskich. 
18.00 + Jana Dziubę. 
PIĄTEK 19 Marca 2021 
7.00 + Józefa Piórkowskiego i zm. z rodzi-
ny. 
7.00 + Ks. Tadeusza Armijaka – greg. 19. 
7.00 + Józefa Brodowskiego, dziadków 
Genowefę, Franciszka Brodowskich, c.r. 
Brodowskich, Pająków, Buławko, Rojew-
skich, Iwaniaków. 
18.00 + Józefa Sosińskiego i zm. z całej 
rodziny Sosińskich i Błaszczaków. 
18.00 O Boże błog., potrzebne łaski i opie-
kę Matki Bożej dla Barbary Cichockiej z 
okazji 85 urodzin. 
SOBOTA 20 Marca 2021 
7.00 + Ks. Tadeusza Armijaka – greg. 20. 
7.00 + Marka Jaworskiego w 23 r. śm., 
Barbarę Pelc w 17 r. śm. i zm. z rodzin z 
obu stron. 
7.00 +  
18.00 + Czesława, Alinę, Annę Zwierz-
chowskich, Grażynę Jasińską, dziadków 
Zwierzchowskich, Konstantego Krajczyń-
skiego, Tatianę, Szymona Dziura, Marię 
Bogdańską. 
18.00 + Za zm. z rodziny Tomaszewskich i 
Śmietanowskich. 
NIEDZIELA 21 Marca 2021 
7.00 + Monikę, Stanisława, Marię, Lucynę, 
Annę Przeździeckich. 
7.00 + Ks. Tadeusza Armijaka – greg. 21. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Dariusza, Waleriana, Stanisławę 
Dubiło, c.r. Mizerskich. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Mariana Affek w 20 r. śm. i rodzi-
ców: Feliksę, Karola Affek. 

14  .   III  .  2021    -     OGŁOSZENIA     DUSZPASTERSKIE 
1. Dzisiaj rozpoczniemy w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. Prowadzi je ks. Zbigniew ze 

Zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Dzisiaj porządek Mszy św. niedzielny, a 
jutro i we wtorek porządek będzie następujący: 

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

godz. 17.30. Proszę was o modlitwę w intencji tych rekolekcji – o potrzebne łaski dla Reko-
lekcjonisty i dla całej naszej parafii. Pamiętajmy jak ważny jest Bóg w życiu człowieka. Dba-
my o zdrowie dla ciała, zadbajmy i o duszę, byśmy jej nie utracili na wieki. Obudźmy w na-
szym sercu pragnienie Boga. We wtorek ofiary na tacę będzie zbierał ks. Rekolekcjonista, 
będą one wyrazem naszej wdzięczności i przeznaczone będą na potrzeby zakonu w którym ks. 
Rekolekcjonista posługuje. 

7. 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 śmieci 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 zachowaniu tam należytego porządku. My sami 
nie damy rady, rano uprzątamy teren, a po południu znowu leżą śmieci. Tak nie można. Niech 
to będzie naszą wspólną sprawą. Zadbajmy o porządek. Śmieci wyrzucamy tylko i wyłącznie 
do kontenerów. 

8. W piątek 19 marca przypada Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Z racji uroczystości, 
można spożywać pokarmy mięsne. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. 

9. Decyzją przełożonych Sióstr Katarzynek odchodzi od nas s. Scholastyka, pracująca jako za-
krystianka, a na jej miejsce przychodzi s. Anna. Serdecznie witamy s. Annę i życzymy wielu 
łask Bożych oraz owocnej pracy w naszej parafii. A s. Scholastyce dziękujemy za ten czas 7 
lat z nami spędzony, za pracę. Życzymy wiele dobra na co dzień, obfitości Bożych darów i 
owocnie przebiegającej pracy w nowym miejscu. S. Scholastykę i s. Annę zapewniamy o 
modlitwie i życzliwości. S. Scholastyko zostaniesz w naszych wspomnieniach. Niech Pan Cię 
prowadzi. Szczęść Boże. 

10. Za tydzień w Niedzielę 21 marca będą zbierane ofiary do puszek na kwiaty do Grobu Pańskie-
go. O przeprowadzenie tej zbiórki proszę członków grup Różańcowych.  

11. W sobotę o godz. 9.00 zbiórka dla ministrantów. 
12. 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 nabywaniu. Prosimy was, czyńcie to nadal. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Elżbieta Murawska, Teresa Gil, Zenona Nowakowska, Henryk 
Zalewski W ieczny odpoczynek... 


