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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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Św. Andrzeju, 

Ty pierwszy poznałeś Baranka 
Bożego i poszedłeś za Nim. Z 

Twoim przyjacielem św. Janem 
przebywałeś u Jezusa przez cały 
dzień, następnie przez całe swoje 

życie, a teraz całą wieczność. 

Jak przywiodłeś swego brata św. 
Piotra do Chrystusa i wielu innych 

po nim, tak i nas przyprowadź. 
Naucz wędrować z ludźmi do 

Pana w miłości i w całym oddaniu 
się Jemu. Pomóż nam uczyć się 

lekcji krzyża, niesienia go 
codziennie bez skargi, aby 

zaprowadził nas jak Ciebie do 
Jezusa. 

Amen. 

Modlitwa do św. Andrzeja Apostoła 

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi proroka Jeremia-
sza. 
Tak mówi Pan: «Oto nadchodzą dni, 
kiedy wypełnię pomyślną zapo-
wiedź, jaką obwieściłem domowi 
izraelskiemu i domowi judzkiemu. 
W owych dniach i w owym czasie 
wzbudzę Dawidowi potomstwo spra-
wiedliwe; będzie wymierzać prawo i 
sprawiedliwość na ziemi. W owych 
dniach Juda dostąpi zbawienia, a Je-
rozolima będzie trwać bezpiecznie. 
To zaś jest imię, którym ją będą na-
zywać: Pan naszą sprawiedliwością». 
Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszego Listu Święte-
go Pawła Apostoła do Tesaloniczan. 
Bracia: Pan niech pomnoży was li-
czebnie i niech spotęguje miłość wa-
szą nawzajem do siebie i do wszyst-
kich, jaką i my mamy dla was; aby 
serca wasze utwierdzone zostały w 
nienagannej świętości wobec Boga, 
ojca naszego, na przyjście Pana na-
szego, Jezusa, wraz ze wszystkimi 
Jego świętymi. Na koniec, bracia, 
prosimy was i napominamy w Panu 
Jezusie: zgodnie z tym, co od nas 
przejęliście o sposobie postępowania 
i podobania się Bogu – jak już zresz-
tą postępujecie – stawajcie się coraz 

doskonalszymi! Wiecie przecież, ja-
kie nakazy daliśmy wam w imię Pa-
na Jezusa. Oto słowo Boże. 
 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Będą znaki na słońcu, 
księżycu i gwiazdach, a na ziemi 
trwoga narodów bezradnych wobec 
huku morza i jego nawałnicy. Ludzie 
mdleć będą ze strachu w oczekiwa-
niu wydarzeń zagrażających ziemi. 
albowiem moce niebios zostaną 
wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna 
Człowieczego, nadchodzącego w 
obłoku z mocą i wielką chwałą. a 
gdy się to dziać zacznie, nabierzcie 
ducha i podnieście głowy, ponieważ 
zbliża się wasze odkupienie. Uwa-
żajcie na siebie, aby wasze serca nie 
były ociężałe wskutek obżarstwa, 
pijaństwa i trosk doczesnych, żeby 
ten dzień nie spadł na was znienacka 
jak potrzask. Przyjdzie on bowiem 
na wszystkich, którzy mieszkają na 
całej ziemi. Czuwajcie więc i módl-
cie się w każdym czasie, abyście mo-
gli uniknąć tego wszystkiego, co ma 
nastąpić, i stanąć przed Synem Czło-
wieczym». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 28 Listopada 2021 
7.00 + Tadeusza, Halinę, Adama, 
Sylwestra, Mirosława Biegaj. 
8.30 + Zdzisława Godlewskiego, Wi-
tolda Mojek. 
10.00 Dziękczynna z prośbą o Boże 
błog. i potrzebne łaski dla ks. Pro-
boszcza. 
11.30 Dziękczynna z prośbą o Boże 
błog. i potrzebne łaski dla ks. An-
drzeja. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 WYPOMINKI 
PONIEDZIAŁEK 29 Listopada 2021 
6.30 + Bogdana Przybysza. 
6.30 +  Stanisława Szczepańskiego. 
6.30 + Stanisława w 48 r. śm., Fran-
ciszka w 12 r. śm. Wąsiewskich. 
18.00 WYPOMINKI 
WTOREK 30 Listopada 2021 
6.30 + Andrzeja Drwęckiego – greg. 
1. 
6.30 + Andrzeja Malinowskiego, Jó-
zefę, Stefana Dąbrowskich. 
6.30 + Hieronima Czajkę w 39 r. śm. 
18.00 WYPOMINKI 
ŚRODA 1 Grudnia 2021 
6.30 + Andrzeja Drwęckiego – greg. 
2. 
6.30 + Roberta Marchwianego. 
6.30 + Renatę, Aleksandra, Józefę, 
Aleksandra Szajnok, Stefana, Stefa-
nię Laskowskich. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Antoninę Katarzynę Łuszcz 
pp. 
CZWARTEK 2 Grudnia 2021 
6.30 O liczne i święte powołania do 
kapłaństwa, życia zakonnego i misyj-
nego. 

6.30 + Jana Lewandowskiego. 
6.30 + Andrzeja Drwęckiego – greg. 
3. 
18.00 + Genowefę Wodarek w 23 r. 
śm., Marię Garbowską. 
PIĄTEK 3 Grudnia 2021 
6.30 + Andrzeja Drwęckiego – greg. 
4. 
6.30 + Irenę Grzybołowską pp. 
6.30 + Kazimierza Safaryna w 32 r. 
śm. 
18.00 W int. Sandry z okazji 11 uro-
dzin z prośbą o Boże błog. i potrzeb-
ne łaski. 
SOBOTA 4 Grudnia 2021 
6.30 + Andrzeja Drwęckiego – greg. 
5. 
6.30 + Sabinę Sitek w 22 r. śm. 
6.30 +  
18.00 + Ryszarda Podgórskiego pp. 
18.00 Dziękcz. – błag. z prośbą o Bo-
że błog., potrzebne łaski i opiekę 
Matki Bożej dla Barbary Cichockiej 
z okazji imienin. 
NIEDZIELA 5 Grudnia 2021 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓ-
ŻAŃCA 
8.30 + Andrzeja Drwęckiego – greg. 
6. 
10.00 + Henryka w 31 r. śm., Bernar-
da, Mieczysława, Kazimierę, Barba-
rę, Kazimierza Kaszyńskich. 
11.30 + Alinę, Kazimierza, Ewę War-
daków. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Jana, Lucynę Stromeckich i 
zm. z rodziny. 

1. Dziś rozpoczynamy Adwent. W Adwencie w dni powszednie o 
godz. 6.30 będzie sprawowana Msza św. ku czci Matki Bożej – Ro-
raty. Zapraszamy was do wspólnego adwentowego czuwania. 

2. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W piątek spo-
wiedź rano i po południu od godz. 17.30. W I sobotę miesiąca od 
godz. 9.00 księża udadzą się do chorych, ale tylko do tych, którzy o 
to poproszą i po wcześniejszym umówieniu się z kapłanem. 

3. W przyszła niedzielę ( 5 grudnia ) rozpoczniemy w naszej Parafii 
dni dorocznej Adoracji Najświętszego Sakramentu – 40 godzinne 
nabożeństwo, połączone z Rekolekcjami Adwentowymi. W czasie 
trwania adoracji kościół będzie otwarty. Trwać będą one do wtorku 
włącznie. W tym czasie nauki będzie głosił ks. Krzysztof. W nie-
dzielę porządek niedzielny, a w poniedziałek i we wtorek Msze św. 
z naukami będą o godz. 6.30, 10.00, 16.00 i 18.00. Niech to będzie 
okazja do tego, by wykorzystać ten czas jako nasze przygotowanie 
do Bożego Narodzenia. Będzie też czas i okazja do spowiedzi – w 
poniedziałek i we wtorek od godz. 9.00 a po południu od godz. 
17.00. 

4. W przyszłą niedzielę, będą zbierane do puszek ofiary na pomoc dla 
Kościoła na Wschodzie. O pomoc w jej przeprowadzeniu proszę 
Panie z Kółek Różańcowych. 

5. Są już do nabycia w sklepiku Brata Alberta świece Caritas a u p. 
Organisty opłatki wigilijne. 

6. We wtorek ks. Proboszcz i ks. Andrzej będą przeżywać dzień swo-
ich imienin. Składamy najserdeczniejsze życzenia płynące z głębi 
serc. Darów Ducha Św., obfitości Bożych łask i wszelkiego dobra 
na co dzień. By Pan was zachowała w swojej służbie do końca i 
otaczał opieką. Szczęść Boże. 

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć ją można przy 
wyjściu z kościoła bądź w zakrystii. Jest do nabycia nasz diecezjal-
ny tygodnik „Idziemy”. Dziękujemy wam bardzo za waszą postawę 
i pomoc w jego nabywaniu. Prosimy was, czyńcie to nadal. 

8. Redakcja tygodnika „Niedziela” informuje, że od następnej niedzie-
li ( 5 grudnia ) cena tygodnika wzrośnie do 8 zł. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Rafał Wiecławski, Wincenty Arbaszewski, Teresa Zasowska 
Wieczny odpoczynek... 


