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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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zaś w wakacje tylko po południu) 
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O Jezu, Boski pasterzu, który po-
wołałeś apostołów, aby ich uczy-

nić rybkami dusz, pociągnij ku so-
bie gorące i szlachetne umysły 

młodych ludzi i uczyń ich swoimi 
sługami. Spraw, by dzielili Twoje 
pragnienie powszechnego odku-
pienia, dla którego dobra ustawi-
cznie składasz na ołtarzach swoja 

Ofiarę. 

Ty, o Pa-nie, który żyjesz, aby się 
wstawiać za nami, otwórz przed 

nimi horyzonty, by dostrzegli cały 
świat, w któ-rym wznosi się niema 

prośba tak wielu braci o światło 
prawdy i ciepło miłości. Spraw, by 
– odpowiadając na Twoje wołanie 
– przedłużali, tu na ziemi, Twoja 
misje, budowali Twoje Ciało Mi-

styczne – Kościół i byli solą ziemi 
i światłością świata. Amen. 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Dziejów Apostolskich. 
Piotr napełniony Duchem Świętym 
powiedział: «Przełożeni ludu i starsi! 
Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w 
sprawie dobrodziejstwa, dzięki któ-
remu chory człowiek odzyskał zdro-
wie, to niech będzie wiadomo wam 
wszystkim i całemu ludowi Izraela, 
że w imię Jezusa Chrystusa Nazarej-
czyka – którego wy ukrzyżowaliście, 
a którego Bóg wskrzesił z martwych 
– że dzięki Niemu ten człowiek sta-
nął przed wami zdrowy. On jest ka-
mieniem odrzuconym przez was bu-
dujących, tym, który stał się głowicą 
węgła. I nie ma w żadnym innym 
zbawienia, gdyż nie dano ludziom 
pod niebem żadnego innego imienia, 
przez które moglibyśmy być zbawie-
ni». Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszego Listu Święte-
go Jana Apostoła. 
Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością 
obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy na-
zwani dziećmi Bożymi, i rzeczywi-
ście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego 
nas nie zna, że nie poznał Jego. Umi-
łowani, obecnie jesteśmy dziećmi 
Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, 
czym będziemy. Wiemy, że gdy się 
objawi, będziemy do Niego podobni, 

bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Oto 
słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana. 
Jezus powiedział: «Ja jestem do-
brym pasterzem. Dobry pasterz da-
je życie swoje za owce. Najemnik 
zaś i ten, kto nie jest pasterzem, 
którego owce nie są własnością, 
widząc nadchodzącego wilka, 
opuszcza owce i ucieka, a wilk je 
porywa i rozprasza; najemnik ucie-
ka, dlatego że jest najemnikiem i 
nie zależy mu na owcach. Ja jestem 
dobrym pasterzem i znam owce 
moje, a moje Mnie znają, podobnie 
jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Oj-
ca. Życie moje oddaję za owce. 
Mam także inne owce, które nie są 
z tej zagrody. I te muszę przypro-
wadzić, i będą słuchać głosu mego, 
i nastanie jedna owczarnia, jeden 
pasterz. Dlatego miłuje Mnie Oj-
ciec, bo Ja życie moje oddaję, aby 
je znów odzyskać. Nikt Mi go nie 
zabiera, lecz Ja sam z siebie je od-
daję. Mam moc je oddać i mam 
moc je znów odzyskać. Taki nakaz 
otrzymałem od mojego Ojca». Oto 
słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 25 Kwietnia 2021 
7.00 + Irenę, Jana Hęglewicz oraz 
Halinę, Stefana Kania. 
8.30  
10.00 + Ryszarda Domżałę w 29 r. 
śm. 
11.30 + Helenę, Stefana, Dariusza, 
Jerzego, Stanisława Nowaczek. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Janusza Karpińskiego w 1 r. 
śm. 
PONIEDZIAŁEK 26 Kwietnia 2021 
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże 
błog. i potrzebne łaski dla Stanisła-
wa i Zofii w 46 r. ślubu. 
7.00 + Przemysława Grąbczewskie-
go. 
7.00 + Anatola Łoginow w 12 r. śm., 
za rodziców z obu stron i dziadków 
Lewandowskich i Kwiatkowskich. 
18.00 + Stanisława, Władysławę 
Osuchowskich oraz zm. z rodziny 
Osuchowskich. 
18.00 + Roberta Marchwiany. 
WTOREK 27 Kwietnia 2021 
7.00 + Stanisławę Bułka. 
7.00 + Teresę Gil pp. 
7.00 + Za zm. z rodziny Gromad-
ków, Wronków, Kaliszów i Razi-
ków. 
18.00 + Stanisława Prokop. 
18.00 + Franciszka Kamińskiego w 
10 r. śm., oraz rodziców Józefa i 
Franciszkę Kamińskich, Wiktorię, 
Zygmunta Borkowskich. 
ŚRODA 28 Kwietnia 2021 
7.00 + Zenona Affek pp. 
7.00 + Ryszarda Marzec pp. 
7.00 + Ryszarda Koziarę. 

18.00 NOWENNA DO MNP 
18.00 + Piotra Smirnowskiego pp. 

CZWARTEK 29 Kwietnia 2021 
7.00 + Reginę Tomaszewską. 
7.00 + Alinę Kałka pp. 
7.00 + Kazimierza Studzińskiego 
( od sąsiadów z bloku ). 
18.00 + Genowefę Wodarek w 22 r. 
śm. i zm. z rodziny. 
PIĄTEK 30 Kwietnia 2021 
7.00 + Mariana Krążałę i zm. z ro-
dziny. 
7.00 + Kazimierę Rybicką pp. 
7.00 + Bogdana Przybysza. 
18.00 + Zm. z rodziny Kosików, Ma-
linowskich, Myszakowskich, Ma-
kowskich. 
18.00 + Mariana, Reginę, Feliksę, 
Karola Affek. 
SOBOTA 1 Maja 2021 
7.00 + Mirosława Kurpiewskiego 
pp. 
7.00 + Bożenę Dębską w 8 r. śm. 
7.00  
18.00 + Ryszarda Nesner – greg. 1. 
18.00 + Cyrelę Kowalską w 4 r. śm. i 
zm. z rodziny Kowalskich. 
NIEDZIELA 2 Maja 2021 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓ-
ŻAŃCA 
8.30 + Marka Cichockiego w 6 r. śm. 
10.00 + Ryszarda Nesner – greg. 2. 
11.30 + Bogumiłę Krawczyk, Wie-
sława Cyrych, Stanisławę, Grzego-
rza Lewandowskich, Witolda Po-
stek, zm. z rodziny Cyrych i Lewan-
dowskich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Zygmunta Dziedzic. 

25 . 04 . 2020 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza i rozpoczyna się Tydzień modlitw o powo-

łania do kapłaństwa i życia zakonnego. 

2. Rozpoczął się kurs dla narzeczonych. Cykl konferencji odbywa się w nie-

dziele po Mszy św. wieczornej, o godz. 19.00. Zapraszamy. 

3. W sobotę rozpoczyna się miesiąc maj, poświęcony czci Matki Bożej. Nabo-

żeństwa majowe w naszym kościele będą odprawiane w dni powszednie po 

Mszy św. wieczornej, a w niedziele o godz. 17.15. 

4. W najbliższą sobotę przypada I sobota miesiąca. Msza św. o Niepokalanym 

Sercu Maryi będzie o godz. 7.00. Od 9.00 kapłani udadzą się do chorych, ale 

tylko do tych, którzy indywidualnie o to poproszą i po wcześniejszym umó-

wieniu się z kapłanem. 

5. W przyszły poniedziałek 3 Maja Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. 

Msze św. o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. O godz. 10.00 Msza św. w intencji Oj-

czyzny. Zapraszamy. Tego dnia nabożeństwo majowe będzie po wieczornej 

Mszy św. 

6. Pragniemy bardzo gorąco podziękować jeszcze raz osobie, która ufundowała 

obraz – ikonę ręcznie pisaną – matki Bożej Nieustającej Pomocy, która wisi 

w prezbiterium. W środę ks. Bp dokonał jej uroczystego poświęcenia. Ży-

czymy, by Matka Boża opiekowała się tą osobą, która ufundowała Jej obraz, 

by wypraszała błogosławieństwo dla niej i jej bliskich oraz dla całej naszej 

wspólnoty parafialnej. 

7. 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: Krystyna Stolarska, Jacek Stecki, Marianna Maciejak W iecz-
ny odpoczynek... 


