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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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 (…) W ciągu tych trzydziestu lat również 
duszpasterstwo służby zdrowia było coraz bardziej 
doceniane jako niezbędna posługa. Jeśli najgorszą 
dyskryminacją, jakiej doświadczają ubodzy – a 
chorzy są ubogimi w zdrowiu – jest brak duchowej 
uwagi, nie możemy nie zaoferować im bliskości 
Boga, Jego błogosławieństwa, Jego Słowa, 
sprawowania sakramentów, zaproponowania drogi 
duchowego wzrastania i dojrzewania w wierze [6]. 
W związku z tym pragnę przypomnieć, że bliskość 
wobec chorych i ich duszpasterstwo nie jest 
zadaniem tylko niektórych duszpasterzy specjalnie 
przygotowanych; odwiedzanie chorych jest 
zaproszeniem skierowanym przez Chrystusa do 
wszystkich Jego uczniów. Ile osób chorych i 
starszych mieszka w domach i czeka na wizytę! 
Posługa pocieszania jest zadaniem każdego 
ochrzczonego, który pamięta o słowach Jezusa: 
„Byłem chory, a odwiedziliście Mnie” ( Mt 25, 36). 

Drodzy bracia i siostry, wstawiennictwu Maryi, 
Uzdrowienia Chorych, zawierzam wszystkich 
chorych i ich rodziny. Zjednoczeni z Chrystusem, 
który bierze na siebie ból świata, niech odnajdą 
sens, pocieszenie i ufność. Modlę się za wszystkich 
pracowników służby zdrowia, aby bogaci w 
miłosierdzie, potrafili ofiarować pacjentom, wraz z 
odpowiednią opieką, swoją braterską bliskość. 

Z orędzia papieża Franciszka na XXX Światowy Dzień Chorego 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza  
 W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem 
Pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym 
tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. 
Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał 
po sześć skrzydeł. I wołał jeden do drugiego: 
«Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. 
Cała ziemia pełna jest Jego chwały». Od głosu 
tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a 
świątynia napełniła się dymem. I powiedzia-
łem: «Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak je-
stem mężem o nieczystych wargach i miesz-
kam pośród ludu o nieczystych wargach, a 
oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!» 
Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafi-
nów, trzymając w ręce węgiel, który szczypca-
mi wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i 
rzekł: «Oto dotknęło to twoich warg, twoja 
wina jest zmazana, zgładzony twój grzech». I 
usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam 
posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedzia-
łem: «Oto ja, poślij mnie!» Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian  
 Przypominam, bracia, Ewangelię, którą 
wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też 
trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, 
jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem. Bo 
inaczej na próżno byście uwierzyli. Przekaza-
łem wam na początku to, co przejąłem: że 
Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze 
grzechy, że został pogrzebany, że zmartwych-
wstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że 
ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, póź-
niej zjawił się więcej niż pięciuset braciom 
równocześnie; większość z nich żyje dotąd, 
niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jaku-
bowi, później wszystkim apostołom. W końcu, 
już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako 
poronionemu płodowi. Jestem bowiem naj-

mniejszy ze wszystkich apostołów i niego-
dzien zwać się apostołem, bo prześladowałem 
Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, 
czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała 
się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej 
od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz 
łaska Boża ze mną. Tak więc czy to ja, czy 
inni, tak nauczamy i tak uwierzyliście. Oto 
słowo Boże. 
EWANGELIA.  
 Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza     
 Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do 
Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał 
nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie 
stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i 
płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która 
należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco 
odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał 
tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: 
«Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na po-
łów!» A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą 
noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz 
na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczy-
nili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że 
sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na 
współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im 
przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili 
obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Wi-
dząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do 
kolan i rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, bo 
jestem człowiekiem grzesznym». I jego bo-
wiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdu-
mienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; 
jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, 
którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus 
rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi 
będziesz łowił». I wciągnąwszy łodzie na ląd, 
zostawili wszystko i poszli za Nim. Oto słowo 
Pańskie. 



NIEDZIELA 6 Lutego 2022 

7.00 W INTENCJI ŻYWEGO 

RÓŻAŃCA 

8.30 + Bernarda Remus – greg. 8. 

10.00 + Kazimierza w 2 r. śm., Al-

fredę i Anastazego Affek, Hannę i 

Wincentego Arbaszewskich. 

11.30 + Władysławę, Stefana i Ry-

szarda Możdżyńskich. 

13.00 ZA PARAFIAN 

18.00 + Halinę Kłopotek – greg. 7 

PONIEDZIAŁEK 7 Lutego 2022 
7.00 + Bernarda Remus – greg.9. 

7.00 + Halinę Kłopotek – greg. 8. 

18.00 Zbiorowa za zmarłych 

WTOREK 8 Lutego 2022 
7.00 + Bernarda Remus – greg. 10. 

7.00 + Halinę Kłopotek – greg. 9. 

18.00 + Tadeusza Jendora w 6 r. 

śm. i zm. rodziców z obu stron 

ŚRODA 9 Lutego 2022 
7.00 + Bernarda Remus – greg. 11. 

7.00 + Halinę Kłopotek – greg. 10. 

18.00 NOWENNA DO MBNP 
  

 

CZWARTEK 10 Lutego 2022 

7.00 + Halinę Kłopotek – greg. 11. 

7.00 + Andrzeja Stefana Reluga 

pp. 

18.00 + Bernarda Remus – gr. 12. 

PIĄTEK 11 Lutego 2022 

7.00 + Bernarda Remus – greg. 13. 

7.00 + Halinę Kłopotek – greg. 12. 

18.00 – dz. z prośbą o Boże bł., po-

trzebne łaski i opiekę MB dla Aga-

ty Cichockiej z okazji 42 urodzin 

SOBOTA 12 Lutego 2022 

7.00 + Bernarda Remus – greg. 14. 

7.00 + Halinę Kłopotek – greg. 13. 

18.00  

NIEDZIELA 13 Lutego 2022 

7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA 

FATIMSKIEGO 

8.30 + Stanisława i Tadeusza w 1 

r. śm, Jarmusz  

10.00 + Stefana Bonieckiego w 2 r. 

śm. i rodziców z obu stron 

11.30 + Bernarda Remus – gr. 15. 

13.00 ZA PARAFIAN 

18.00 + Halinę Kłopotek – gr. 14. 

1. Dziś o godz. 17.30 nabożeństwo adoracyjne – Za-
praszamy. 

2. W piątek 11 lutego w całym Kościele będziemy 
obchodzić Światowy Dzień Chorego. Zapraszamy 
wszystkich chorych – czy to na ciele czy na duszy 
na Mszę św. o godz. 9.00. Po Mszy św. nabożeń-
stwo, a po nim udzielone będzie błogosławień-
stwo lourdskie Najświętszym Sakramentem. 

3. W sobotę ks. Andrzej odwiedzi chorych z posługą 
sakramentalną. Prosimy, by chorych zgłosić i 
umówić się z kapłanem na wizytę. 

4. W przyszłą niedzielę zbierane będą ofiary do pu-
szek na chorych objętych opieką „Caritas” naszej 
diecezji. O przeprowadzenie tej zbiórki prosimy 
panie z Kół Różańcowych.  

5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć 
ją można przy wyjściu z kościoła bądź w zakry-
stii. Jest do nabycia nasz diecezjalny tygodnik 
„Idziemy”. Dziękujemy wam bardzo za waszą po-
stawę i pomoc w jego nabywaniu. Prosimy was, 
czyńcie to nadal. 

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


