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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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O Panie, uczyń z nas narzędzia 
Twego pokoju, 

abyśmy siali miłość –  tam, gdzie 
panuje nienawiść; 

wybaczenie – tam, gdzie panuje 
krzywda; 

jedność – tam, gdzie panuje 
zwątpienie; 

nadzieję – tam, gdzie panuje rozpacz; 
światło – tam, gdzie panuje mrok; 

radość – tam, gdzie panuje smutek; 
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać 

pociechy, co pociechę dawać; 
nie tyle szukać zrozumienia, co 

rozumieć; 
nie tyle szukać miłości, co kochać; 

albowiem dając – otrzymujemy; 
wybaczając – zyskujemy przebaczenie; 

a umierając – rodzimy się do 
wiecznego życia, 

przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. 
Amen.  

Modlitwa franciszkańska 

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi Rodzaju. 
Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby męż-
czyzna był sam; uczynię mu zatem odpo-
wiednią dla niego pomoc». Ulepiwszy z 
gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie 
ptaki podniebne, Pan Bóg przyprowadził je 
do mężczyzny, aby przekonać się, jak on je 
nazwie. Każde jednak zwierzę, które określił 
mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”. 
I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu by-
dłu, ptakom podniebnym i wszelkiemu 
zwierzęciu dzikiemu, ale nie znalazła się 
pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy 
to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w 
głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego 
żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym 
Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, 
zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził 
do mężczyzny, mężczyzna powiedział: «Ta 
dopiero jest kością z moich kości i ciałem z 
mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, 
bo ta z mężczyzny została wzięta». Dlatego 
to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę 
swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że 
stają się jednym ciałem. Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Listu do Hebrajczyków. 
Bracia: Widzimy Jezusa, który mało co od 
aniołów był mniejszy, chwałą i czcią uwień-
czonego za mękę śmierci, iż z łaski Bożej 
zaznał śmierci za każdego człowieka. Przy-
stało bowiem Temu, dla którego wszystko i 
przez którego wszystko istnieje, który wielu 
synów do chwały doprowadza, aby prze-
wodnika ich zbawienia udoskonalił przez 
cierpienia. Tak bowiem Ten, który uświęca, 
jak ci, którzy mają być uświęceni, od Jedne-
go wszyscy pochodzą. Z tej to przyczyny nie 

wstydzi się nazywać ich braćmi swymi. Oto 
słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Marka. 
Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc 
Go wystawić na próbę, pytali Go, czy 
wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiada-
jąc, zapytał ich: «Co wam przykazał Moj-
żesz?» Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił na-
pisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas 
Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na 
zatwardziałość serc waszych napisał wam 
to przykazanie. Lecz na początku stworze-
nia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i 
kobietę: dlatego opuści człowiek ojca 
swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i 
będą oboje jednym ciałem. A tak już nie 
są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co 
więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie 
rozdziela». W domu uczniowie raz jeszcze 
pytali Go o to. Powiedział im: «Kto odda-
la swoją żonę, a bierze inną, popełnia 
względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona 
opuści swego męża, a wyjdzie za innego, 
popełnia cudzołóstwo». Przynosili Mu 
również dzieci, żeby ich dotknął; lecz ucz-
niowie szorstko zabraniali im tego. A Je-
zus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: 
«Pozwólcie dzieciom przychodzić do 
Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich 
bowiem należy królestwo Boże. Zapraw-
dę, powiadam wam: Kto nie przyjmie kró-
lestwa Bożego jak dziecko, ten nie wej-
dzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł 
na nie ręce i błogosławił je. Oto słowo 
Pańskie. 



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 Ho-
łyńskich, Mariana Urbaniaka, Józe-
fa 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. 
PONIEDZIAŁEK 4 Października 
2021 
7.00 + Franciszkę, Marcina Piór-
kowskich i zm. z rodziny. 
7.00 + Władysława Domżałę w r. 
śm. oraz zm. z rodziny Banaszew-
skich. 
7.00 + Franciszka, Janinę, Zofię, 
Jana Olkowskich, Zygmunta, Felik-
sę, Zenona, Marię Grikin, zm. z ro-
dziny Olkowskich, Grikin, Simona-
ić. 
18.00 ZBIOROWA ZA ZMAR-
ŁYCH 
18.00 + Joannę Siudej – greg. 4. 
WTOREK 5 Października 2021 
7.00 + Irenę Sierociuk w 1 r. śm. 
7.00 + Bolesławę Legęć. 
7.00 + Krystynę Mańkowską pp. 
18.00 + Joannę Siudej – greg. 5. 
18.00 +  
ŚRODA 6 Października 2021 
7.00 + Joannę Siudej – greg. 6. 
7.00 + Pawła Guściorę pp. 
7.00 + Tadeusza Wiernickiego i zm. 
z rodziny. 
18.00 NOWENNA DO MNP 

18.00 Dziękczynna w 1 r. urodzin 
Szymka z prośbą o Boże błog. i po-
trzebne łaski dla niego i jego rodzi-
ców 
CZWARTEK 7 Października 2021 
7.00 O liczne i święte powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne. 
7.00 + Alicję Jaworską w 6 r. śm. 
7.00 + Maksymiliana Krawczaka w 
1 r. śm. 
18.00 + Joannę Siudej – greg. 7. 
PIĄTEK 8 Pażdziernika 2021 
7.00 + Joannę Siudej – greg. 8. 
7.00 + Zofię, Stanisława Kwiatkow-
skich, Władysławę, Henryka Kry-
siaków. 
7.00 + Jana Malanowskiego. 
18.00 + Irenę, Stanisława, Barbarę, 
Janinę, Włodzimierza, Edwarda 
Rakowskich. 
18.00  
SOBOTA 9 Października 2021 
7.00 + Joannę Siudej – greg. 9. 
7.00 + Mariana Bułkę w 1 r. śm. 
7.00  
18.00 + Stanisława Zomkowskiego 
w 6 r. śm. 
18.00 +  
NIEDZIELA 10 Października 2021 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FA-
TIMSKIEGO 
8.30 + Edwarda, Mirosława i Seba-
stiana Predel. 
10.00 + Jarosława Kozaka w 8 r. 
śm. 
11.30 + Genowefę Kozińską w 18 r. 
śm. i zm. z rodziny Siwek. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Joannę Siudej – greg. 10. 

1. Przeżywamy miesiąc październik – miesiąc 
modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańco-
we w naszym kościele codziennie o godz. 
17.15. 

2. Ofiary zbierane dziś na tacę przeznaczone są 
na Dom św. Faustyny w Ostrówku. 

3. Jutro o godz. 18.00 Msza św. zbiorowa za 
zmarłych. Intencje można składać w zakrystii a 
ich wyczytywanie rozpoczniemy o godz. 17.50 

4. W sobotę będzie spotkanie modlitewno – mu-
zyczne dla dzieci szkolnych o godz. 10.00. Za-
praszamy do miłej zabawy i modlitwy. 

5. W najbliższą niedzielę obchodzić będziemy 
Dzień Papieski. Jednym z elementów tego dnia 
jest zbiórka na stypendia dla zdolnej młodzie-
ży pochodzącej z niezbyt zamożnych rodzin. 

6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a na-
być ją można przy wyjściu z kościoła bądź w 
zakrystii. Jest do nabycia nasz diecezjalny ty-
godnik „Idziemy”. Dziękujemy wam bardzo za 
waszą postawę i pomoc w jego nabywaniu. 
Prosimy was, czyńcie to nadal.  

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


