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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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Jadwigo święta, z cnót swoich 
przesławna, 

Ciebie ma we czci cały naród z 
dawna, 

I za Patronkę przed Bogiem uznaje, 
Opiece Twojej poleca swe kraje. 

Fundujesz klasztor, zbierasz dziewic 
grono, 

Mieścisz w nim córkę Bogu 
poświęconą. 

I sama biorąc sukienkę zakonną, 
Dajesz się Bogu na służbę 

dozgonną. 
W modlitwach, postach byłaś 

ustawicznych, 
Ubogim służąc w potrzebach ich 

licznych. 
Słynęłaś darem proroczym, cudami, 
Wstawiaj się, prosim, do Boga za 

nami. 
Boże, co w świętych przedstawiasz 

nam wzory 
Pogardy świata, głębokiej pokory; 
Spraw to, abyśmy ich przykładem 

żyli, 
Ciebie kochali, a światem gardzili.  

Modlitwa do św. Jadwigi Śląskiej 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi Mądrości. 
Modliłem się i dano mi zrozumienie, przy-
zywałem, i przyszedł mi z pomocą duch 
Mądrości. Oceniłem ją wyżej nad berła i 
trony i w zestawieniu z nią za nic uznałem 
bogactwa. Nie zrównałem z nią drogich ka-
mieni, bo wszystko złoto wobec niej jest 
garścią piasku, a srebro przy niej będzie 
poczytane za błoto. Umiłowałem ją nad 
zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli 
światło, bo blask jej nie ustaje. A przybyły 
mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone 
bogactwa w jej ręku. Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Listu do Hebrajczyków. 
Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzej-
sze niż wszelki miecz obosieczny, przenika-
jące aż do rozdzielenia duszy i ducha, sta-
wów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i 
myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla 
Niego było niewidzialne; przeciwnie, 
wszystko odkryte jest i odsłonięte przed 
oczami Tego, któremu musimy zdać rachu-
nek. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Mar-
ka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, 
przybiegł pewien człowiek i upadłszy 
przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: 
«Nauczycielu dobry, co mam czynić, 
aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu 
rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? 
Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. 
Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cu-
dzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszy-
wie, nie oszukuj, czcij swego ojca i mat-
kę». On Mu odpowiedział: 

«Nauczycielu, wszystkiego tego prze-
strzegałem od mojej młodości». Wtedy 
Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł 
mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj 
wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a 
będziesz miał skarb w niebie. Potem 
przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spo-
chmurniał na te słowa i odszedł zasmu-
cony, miał bowiem wiele posiadłości. 
Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł 
do swoich uczniów: «Jak trudno tym, 
którzy mają dostatki, wejść do królestwa 
Bożego». Uczniowie przerazili się Jego 
słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: 
«Dzieci, jakże trudno wejść do króle-
stwa Bożego tym, którzy w dostatkach 
pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłą-
dowi przejść przez ucho igielne niż bo-
gatemu wejść do królestwa Bożego».  A 
oni tym bardziej się dziwili i mówili 
między sobą: «Któż więc może być zba-
wiony?» Jezus popatrzył na nich i rzekł: 
«U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; 
bo u Boga wszystko jest możliwe». 
Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: 
«Oto my opuściliśmy wszystko i poszli-
śmy za Tobą». Jezus odpowiedział: 
«Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie 
opuszcza domu, braci, sióstr, matki, oj-
ca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z 
powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał 
stokroć więcej teraz, w tym czasie, do-
mów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, 
wśród prześladowań, a życia wiecznego 
w czasie przyszłym». Oto słowo Pań-
skie. 



NIEDZIELA 10 Października 2021 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FA-
TIMSKIEGO 
8.30 + Edwarda, Mirosława i Sebastia-
na 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. 
PONIEDZIAŁEK 11 Października 
2021 
7.00 +Krystynę, Stefana Wysockich.  
7.00 + Józefę Karolinę Kubiak pp. 
7.00 + Halinę, Kazimierza Kwiatkow-
skich. 
18.00 + Aleksandrę, Tadeusza Malasie-
wicz, Henryka Topczewskiego. 
18.00 + Joannę Siudej – greg. 11. 
WTOREK 12 Października 2021 
7.00 + Antoniego w 4 r. śm., Mariusza 
Wronów, zm. z rodziny Wronów, Dy-
nakowskich, Kosewskich. 
7.00 + Jana Kępę. 
7.00 + Janinę Adamczyk i zm. rodzi-
ców z obu stron. 
18.00 + Joannę Siudej – greg. 12. 
18.00 + Bolesława Jakubowskiego w 1 
r. śm. 
ŚRODA 13 Października 2021 
7.00 + Joannę Siudej – greg. 13. 
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. 
i łaski oraz opiekę Matki Bożej dla An-
drzeja z okazji urodzin.  
7.00 +  
18.00 NOWENNA DO MNP 
18.00 + Jadwigę, Feliksa Krysa, Jani-
nę, Wojciecha Filipiak, zm. z rodziny 
Radomskich. 
 
CZWARTEK 14 Października 2021 
7.00 + Joannę Siudej – greg. 14. 

7.00 + Jadwigę Rosiak pp. 
7.00 + Elżbietę Barbarę Kaczmarek 
pp. 
18.00 + Genowefę w 18 r. śm., Jana 
Kozińskich. 
PIĄTEK 15 Pażdziernika 2021 
7.00 + Joannę Siudej – greg. 15. 
7.00 +  
7.00 +  
18.00 + Henryka Kwiatkowskiego, ro-
dziców Kwiatkowskich i Plewińskich. 
18.00  
SOBOTA 16 Października 2021 
7.00 + Eugeniusza w 1 r. śm., Elżbietę, 
Dariusza Sobierańskich. 
7.00 +  
7.00 Dziękcz. – błag. w intencji Łuka-
sza w podziękowaniu za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo. 
18.00 + Joannę Siudej – greg. 16. 
18.00 + Beatę Jędrasik w 19 r. śm., Pio-
tra, Czesława, Stanisławę Parzuchow-
skich i zm. z rodziny Jędrasików i Fe-
renców 
NIEDZIELA 17 Października 2021 
7.00 + Joannę Siudej – greg. 17. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 Dziękczynna w 45 r. ślubu Ja-
dwigi i Tadeusza z prośbą o Boże błog. 
i potrzebne łaski dla jubilatów, dla ich 
dzieci oraz wnuczków. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 Intencja wynagradzająca Naj-
świetszemu Sercu Pana Jezusa i Niepo-
kalanemu Sercu Maryi za grzechy oso-
biste i społeczne, za obelgi rzucane na 
stan kapłański i brak modlitwy za ka-
płanów. 

1. Obchodzimy dziś Dzień Papieski. Jednym z elemen-
tów tego dnia jest zbiórka na stypendia dla zdolnej 
młodzieży pochodzącej z niezbyt zamożnych rodzin. 
Przy wyjściu z kościoła są te ofiary zbierane do pu-
szek. 

2. Od środy ( 13 października ) przyjmujemy już na 
wypominki roczne, jednorazowe oraz listopadową 
Msze św. zbiorową. 

3. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 13.00 za-
praszamy na „Poezję Jana Pawła II” – montaż słow-
no – muzyczny poświęcony pamięci św. Jana Pawła 
II, przygotowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły 
Podstawowej Nr 5. 

4. W sobotę będzie spotkanie modlitewno – muzyczne 
dla dzieci szkolnych o godz. 10.00. Zapraszamy do 
miłej zabawy i modlitwy. 

5. Od przyszłej niedzieli przed kościołem ministranci 
będą rozprowadzać znicze. 

6. 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: Ryszard Sawicki, Józefa Krawczak, Maria Rutkowska W iecz-
ny odpoczynek... 


