
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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Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać 
modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie 
zaniedbała, by się stała moją codzienną 

potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa 
stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą 

mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej 
pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą 

do radosnego i sumiennego wypełniania 
obowiązków w naśladowaniu Ciebie i 

Twego Syna.  
Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego 

życia wprowadzało mnie w duchowe głębie, 
gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają 

ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi. 
W świetle świętych Tajemnic Różańcowych 
ukazuj mi Matko powagę życia ziemskiego, 

które przygotowuje mi los wieczny, więc 
powinno być godne, czyste i szlachetne.  

Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj mnie, 
że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane 
Ojcu, przynosi wielkie owoce zbawcze, że 

przetrwanie z Jezusem na Kalwarii 
doświadczenia otwiera przede mną blask 
zmartwychwstania na wieczne szczęście z 

Nim, tam nie będzie już łez, lecz nieustanne 
dziękczynienie za łaski, które z cierpienia 
Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w 

Chrystusie.  
Królowo Różańca świętego, módl się o 
zbawienie wszystkich ludzi!!! Amen.  
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi Liczb. 
Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. 
Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał 
go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy 
spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie 
prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. 
Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden 
nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich 
też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, 
tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc 
w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł 
młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: «Eldad i 
Medad wpadli w obozie w uniesienie pro-
rockie». Jozue, syn Nuna, który od młodości 
swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i 
rzekł: «Mojżeszu, panie mój, zabroń im!» 
Ale Mojżesz odparł: «Czyż zazdrosny jesteś 
o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, 
oby mu dał Pan swego ducha!» Oto słowo 
Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła. 
A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród na-
rzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bo-
gactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały 
się żerem dla moli, złoto wasze i srebro za-
rdzewiało, a rdza ich będzie świadectwem 
przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze 
niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecz-
nych skarby. Oto woła zapłata robotników, 
żniwiarzy z pól waszych, którą zatrzymali-
ście, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pa-
na Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i 
wśród dostatków tuczyliście serca wasze w 
dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawie-
dliwego. Nie stawiał wam oporu. Oto słowo 
Boże. 
 

EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Mar-
ka. 
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: 
«Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto 
nie chodzi z nami, jak w Twoje imię 
wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu 
zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz 
Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać 
mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię mo-
je, nie będzie mógł zaraz źle mówić o 
Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko 
nam, ten jest z nami. Kto wam poda ku-
bek wody do picia, dlatego że należycie 
do Chrystusa, zaprawdę, powiadam 
wam, nie utraci swojej nagrody. A kto 
by się stał powodem grzechu dla jedne-
go z tych małych, którzy wierzą, temu 
lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u 
szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem 
twoja ręka jest dla ciebie powodem 
grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie 
ułomnym wejść do życia wiecznego, niż 
z dwiema rękami pójść do piekła w 
ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga 
jest dla ciebie powodem grzechu, ode-
tnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym 
wejść do życia, niż z dwiema nogami 
być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje 
oko jest dla ciebie powodem grzechu, 
wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednoo-
kim wejść do królestwa Bożego, niż z 
dwojgiem oczu być wrzuconym do pie-
kła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie 
gaśnie». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 26 Września 2021 
7.00 + Aurelię Dziedzic. 
8.30 + Krystynę Ciepielewską – greg. 
26. 
10.00 + Mieczysława, Stanisławę Po-
wierża. 
11.30 + Czesława, Walerię, Jana Ja-
czyńskich, Helenę, Leonarda Gmur-
czyków, Marcelego Trojanowskiego. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Michalinę, Klemensa Frą-
czak, ich dzieci i wnuków. 
PONIEDZIAŁEK 27 Września 2021 
7.00 + Stanisława Prokopa. 
7.00 + Jana Malanowskiego ( od 
wspólnoty Neokatechumenalnej ) 
7.00 +  
18.00 + Krystynę Ciepielewską – 
greg. 27. 
18.00 + Makarego Markowskiego w 
28 r. śm. 
WTOREK 28 Września 2021 
7.00 + Martę, Wacława, Tadeusza, 
Romana Zakrzewskich. 
7.00 + Zbigniewa Szpila pp. 
7.00 + Bolesławę Legięć pp. 
18.00 + Krystynę Ciepielewską – 
greg. 28. 
18.00 + Leokadię Angielczyk w 10 r. 
śm. 
ŚRODA 29 Września 2021 
7.00 + Krystynę Ciepielewską – greg. 
29. 
7.00 + Michała Ziomka, zm. z rodziny 
Ziomków, Płochów, Wąsowskich i 
Fijołów. 
7.00 + Halinę, Franciszka Szafran i 
zm. z rodziny. 
18.00 NOWENNA DO MNP 
18.00 + Czesławę Święcką w 2 r. śm. 

CZWARTEK 30 Września 2021 
7.00 + Feliksa Szpygiel w 8 r. śm. 
7.00 + Marię, Piotra, Józefa Kamiń-
skich, dziadków i rodzeństwo z oby-
dwu stron. 
7.00 + Bogdana Przybysza. 
18.00 + Krystynę Ciepielewską – 
greg. 30. 
PIĄTEK 1 Pażdziernika 2021 
7.00 + Joannę Siudej – greg. 1. 
7.00 + Czesława Zbigniewa Niedźwie-
dzia pp. 
18.00 + Ks. Tadeusza Armijaka w 1 r. 
śm. 
SOBOTA 2 Października 2021 
7.00 + Zofię w 1 r. śm., Feliksa Kor-
dziaków. 
7.00 + Wiesławę Siwka, Janusza 
Dróżdża. 
7.00 Dziękcz. – błag. w intencji Elż-
biety i Jerzego w r. ślubu. W podzię-
kowaniu za minione lata, otrzymane 
łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki 
Bożej, Boże błog. i potrzebne łaski dla 
nich, ich dzieci i wnucząt. 
18.00 + Joannę Siudej – greg. 2. 
18.00 + Bogdana Łepkowskiego w 3 r. 
śm. 
NIEDZIELA 3 Października 2021 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓ-
ŻAŃCA 
8.30 + Joannę Siudej – greg. 3. 
10.00 + Janusza Bułkę w 3 r. śm. 
11.30 + Apolonię, Aleksandra Hołyń-
skich, Mariana Urbaniaka, Józefa 
Bartosiaka. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże 
błog. i potrzebne łaski dla Teresy i 
Grzegorza Strefnel w 30 r. ślubu. 

1. Dziś uroczystość odpustowa ku czci św. Michała Archanioła, patrona 
naszej parafii. Suma z procesją o godz. 13.00. Zapraszamy. 

2. Przed kościołem zbierane są dzisiaj ofiary do puszek na pomoc dla 
uchodźców z Afganistanu. 

3. Po Mszy św. wieczornej o godz. 19.00 w salce przy kancelarii kolejne 
spotkanie z cyklu konferencji dla narzeczonych. 

4. We wtorek ( 28 września ) o godz. 15.00 pragniemy się włączyć do 
„Ogólnopolskiej modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego na uli-
cach miast”. Koronka zostanie odmówiona przy Krzyżu Misyjnym na 
placu przykościelnym. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

5. Od piątku – październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeń-
stwa różańcowe w naszym kościele codziennie o godz. 17.15. 

6. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Msza św. ku czci 
Najśw. Serca Pana Jezusa w piątek o godz. 7.00. Spowiedź rano i po 
południu od godz. 17.00. W sobotę – Msza św. ku czci Niepokalanego 
Serca Maryi o godz. 7.00. Kapłani udadzą się od godz. 9.00 do cho-
rych tylko na indywidualne zaproszenie i po wcześniejszym umówie-
niu się z kapłanem. 

7. W sobotę będzie spotkanie modlitewno – muzyczne dla dzieci szkol-
nych o godz. 10.00. Zapraszamy do miłej zabawy i modlitwy. 

8. Przyjmujemy już zapisy intencji mszalnych na nowy 2022 r. 
9. Za tydzień ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na Dom św. 

Faustyny w Ostrówku. 
10. Dzisiaj w kościołach jest liczenie wiernych – mamy gorącą prośbę – 

by wychodzić w miarę wolno, by osoby liczące nas, mogły to spokoj-
nie zrobić. Z góry dziękujemy. 

11. Wykonano i zamontowano już nowe meble w zakrystii. 
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć ją można przy wyj-

ściu z kościoła bądź w zakrystii. Jest do nabycia nasz diecezjalny ty-
godnik „Idziemy”. Dziękujemy wam bardzo za waszą postawę i po-
moc w jego nabywaniu. Prosimy was, czyńcie to nadal.  

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


