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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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Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie 
życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją 
wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i 
obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna 
swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój 
bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę 
ludzi wszystkich ras i pokoleń. 

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, 
udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już 
nie będzie więcej wojny – złej przygody, z 
której nie ma odwrotu, niech już nie będzie 
więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. 
Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża 
Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w 
morzu. 

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, 
przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za 
losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i 
zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe 
rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w 
dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej 
owocne niż gwałtowne działania wojenne. 
Amen 

Modlitwa o pokój 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela. Saul 
wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy 
tysiące doborowych Izraelitów, aby wpaść 
na trop Dawida na pustyni Zif. Dawid wraz 
z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu; 
Saul właśnie spał w środku obozowiska, a 
jego dzida była wbita w ziemię obok głowy. 
Abner i ludzie leżeli uśpieni dokoła niego. 
Rzekł więc Abiszaj do Dawida: «Dziś Bóg 
oddaje wroga twojego w twe ręce. Teraz 
pozwól, że przybiję go dzidą do ziemi, jed-
nym pchnięciem, drugiego nie będzie trze-
ba». Dawid odparł Abiszajowi: «Nie zabijaj 
go! Któż bowiem podniósłby rękę na poma-
zańca Pańskiego, a nie poniósł kary?» Wziął 
więc Dawid dzidę i bukłak na wodę od wez-
głowia Saula i poszli sobie. Nikt ich nie spo-
strzegł, nikt o nich nie wiedział, nikt się nie 
obudził. Wszyscy spali, gdyż Pan zesłał na 
nich twardy sen. Dawid oddalił się na prze-
ciwległą stronę i stanął na wierzchołku góry 
w oddali, a dzieliła go od nich spora odle-
głość. Wtedy Dawid zawołał do Saula: «Oto 
dzida królewska, niech przyjdzie który z 
pachołków i weźmie ją. Pan nagradza czło-
wieka za sprawiedliwość i wierność: Pan dał 
mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich 
przeciw pomazańcowi Pańskiemu». Oto słowo 
Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Paw-
ła Apostoła do Koryntian. Bracia: Stał się 
pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a 
ostatni Adam duchem ożywiającym. Nie 
było jednak wpierw tego, co duchowe, ale 
to, co ziemskie; duchowe było potem. 
Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, Drugi 
Człowiek – z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i 
ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. 
A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowie-

ka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka 
niebieskiego. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie 
waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, 
którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, 
którzy was przeklinają, i módlcie się za 
tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto 
uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli 
zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Da-
waj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj 
się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak 
chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie 
wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych 
tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy 
się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy 
okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli 
dobrze czynicie tym tylko, którzy wam do-
brze czynią, jaka za to należy się wam 
wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. 
Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których 
spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy 
się wam wdzięczność? I grzesznicy poży-
czają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzy-
mać. Wy natomiast miłujcie waszych nie-
przyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, 
niczego się za to nie spodziewając. A wasza 
nagroda będzie wielka i będziecie synami 
Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla 
niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, 
jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, 
a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie 
będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie 
wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam 
dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypeł-
nioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wa-
sze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką 
wy mierzycie». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 20 Lutego 2022 
7.00 + Bernarda Remus – greg. 
22. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Daniela Zalewskiego w 1 
r. śm. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Halinę Kłopotek–greg. 21. 
PONIEDZIAŁEK 21 Lutego 
2022 
7.00 + Bernarda Remus – 
greg.23. 
7.00 + Halinę Kłopotek – greg. 22. 
7.00 + Włodzimierza Jendę pp. 
18.00 + Henrykę, Włodzimierza 
Opolskich, Reginę, Stanisława 
Niemojewskich. 
WTOREK 22 Lutego 2022 
7.00 + Bernarda Remus – greg. 
24. 
7.00 + Halinę Kłopotek – greg. 23. 
7.00 + Krystynę Chlebowską pp. 
18.00 + Dariusza Nowaczek w 16 
r. śm. 
ŚRODA 23 Lutego 2022 
7.00 + Bernarda Remus – greg. 
25. 
7.00 + Halinę Kłopotek – greg. 24. 
7.00 + Władysława Golinowskie-
go pp. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
CZWARTEK 24 Lutego 2022 
7.00 + Halinę Kłopotek – greg. 25. 
7.00 + Bernarda Remus – greg. 

26. 
7.00 + Jadwigę Teresę Krasowską 
pp. 
18.00 + Ewę, Henryka, Roberta, 
Patryka Tomaszewskich, zm. z 
rodziny Tomaszewskich, Śmieta-
nowskich. 
PIĄTEK 25 Lutego 2022 
7.00 + Halinę Kłopotek – greg. 26. 
7.00 + Teresę Kowalczyk pp. 
7.00 + Ryszarda Pruszkowskiego 
pp. 
18.00 + Bernarda Remus – greg. 
27. 
18.00 + Bożenę Kęsicką. 
SOBOTA 26 Lutego 2022 
7.00 + Bernarda Remus – greg. 
28. 
7.00 + Halinę Kłopotek – greg. 27. 
7.00 + Hannę Rozalię Kaczorow-
ską pp. 
18.00 + Irenę Jaranowską w 15 r. 
śm. 
NIEDZIELA 27 Lutego 2022 
7.00 + Stanisława Prokopa. 
8.30 + Mirosławę Malinowską – 
greg. 1. 
10.00 + Bernarda Remus – greg. 
29. 
11.30 + Wiesława w 15 r. śm., 
Zygmunta, Elżbietę Olszewskich, 
Eleonorę, Franciszka Ciesiel-
skich, Tadeusza Gwiazdę. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Halinę Kłopotek – greg. 
28. 

1. Dziś w godz. 19.00 – 21.00 będzie wystawienie Najśw. Sakramentu i adora-
cja. Zapraszamy. 

2. Dziękujemy bardzo paniom z Kół Różańcowych za przeprowadzoną w ze-
szłą Niedzielę zbiórkę na pomoc chorym objętym pomocą „Caritas” naszej 
Diecezji. Bóg zapłać. 

3. W obliczu trwogi z racji zagrożonego pokoju i panujących napięć w najbliż-
szym sąsiedztwie naszej Ojczyzny, nasz Ks. Bp Ordynariusz zwraca się do 
nas wszystkich o podjęcie modlitwy różańcowej i ofiarowanie postu w inten-
cji uratowania pokoju i jedności pomiędzy narodami. Dlatego w najbliższą 
sobotę ( 26 lutego ) zapraszamy na nabożeństwo różańcowe po wieczornej 
Mszy św. – w intencji naszej Ojczyzny, o pokój na Ukrainie i w całym świe-
cie – za przyczyną św. Andrzeja Boboli. Zachęcamy też do indywidualnej 
modlitwy w tej intencji każdego dnia. 

4. W przyszłą Niedzielę ( 27 lutego ) przedstawiciele Koła Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnych Ruchowo przy kościele będą rozprowadzać znaczki w 
celu pozyskania funduszy na ich działalność. 

5. W tym tygodniu otrzymaliśmy rachunek za ogrzewanie ( gaz ) za miesiąc 
styczeń w wysokości prawie 22 tyś. zł. Jak pamiętacie poprzedni rachunek za 
miesiąc grudzień wynosił prawie 21 tyś. Prosiliśmy was wtedy o pomoc i 
wsparcie. Taką pomoc otrzymaliśmy zaledwie w wysokości ok. 5 tyś. zł. 
Przy tak wysokich rachunkach nie jesteśmy w stanie dalej ogrzewać Kościo-
ła. Jesteśmy zmuszeni je wyłączyć. Bowiem także trzeba myśleć o innych 
sprawach – opłata za energię, wodę, inne media, trzeba wypłacić pensje pra-
cownikom i opłacić ZUS i inne bieżące rachunki. Przepraszamy, ale jak wi-
dać życie zmusza do podjęcia pewnych decyzji. 

6. Odnośnie tego jak wygląda sprawa dotycząca Starego Kościoła. Cały czas 
trwają prace formalne oraz rozmowy z urzędem konserwatorskim mające na 
celu określenie kierunku i zakresu planowanych prac remontowych i konser-
watorskich w budynku kościoła. Niestety z powodu wielu spraw rozpatrywa-
nych w urzędzie procedura idzie niezwykle wolno i nie jest to z naszego po-
wodu. Stan konta wpłat na remont Starego Kościoła na dzień 15 lutego wy-
nosił 15530 zł. Prosimy o wpłaty, musimy zebrać przynajmniej 500 tyś. zł.  

7. 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 naby-
waniu. Prosimy was, czyńcie to nadal. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:  Andrzej Podgórski, Irena Kowalska W ieczny odpoczynek... 


