
MODLITWA DO ŚWIĘTEGO 
MICHAŁA ARCHANIOŁA 

 

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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Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.  
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.  
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.  
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.  
O Maryjo, której Archanioł Gabriel zwiastował poselstwo niebieskie, módl się 

za nami. 
O Maryjo, którą Archanioł nazwał pełną łaski i błogosławioną między 
niewiastami, 
O Maryjo, na którą zstąpił Duch Święty, 
O Maryjo, którą zacieniła moc Najwyższego, 
O Maryjo, po której słowach „niech się stanie” zostały uweselone niebo i 
ziemia, 
O Maryjo, w której łonie Przedwieczne Słowo Ciałem się stało, 
O Maryjo, Jutrzenko jaśniejąca, która zwiastowałaś światu przyjście Słońca 
Sprawiedliwości, 
O Maryjo, mężna Niewiasto, która podałaś światu chleb życia, 
O Maryjo, kolumno ognista narodu wybranego, 
O Maryjo, świątynio wiekuistej chwały, 
Od wszystkiego złego, wybaw nas wstawieniem się Twoim. 
Od wszelkiego niebezpieczeństwa, 
Od sideł szatańskich, 
Od pożądliwości ciała, 
Od przekraczania przykazań Bożych, 
Przez zjawienie się świętego Archanioła, 
Przez jego chwalebne pozdrowienie, 
Przez jego zwiastowanie przynoszące zbawienie, 
Przez udzieloną Ci łaskę Ducha Świętego, 
Przez przybycie do Ciebie mocy Najwyższego, 
My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas. 
Abyś nam łaskę Ducha Świętego wyprosić raczyła, 
Abyś nam cnoty potrzebne do zbawienia wyjednać chciała, 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. 
I poczęła z Ducha Świętego. 
Módlmy się: Boże, z Twej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo 
przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest 
prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, zasłużyli sobie na udział w 
Jego boskiej naturze. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 

Litania na Zwiastowanie Pańskie 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi Wyjścia. 
Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem 
Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w 
głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb. 
Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu 
ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak 
krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. 
Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, 
żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. 
Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan 
ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał 
Bóg do niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, 
Mojżeszu!» On zaś odpowiedział: «Oto jestem». 
Rzekł mu Bóg: «Nie zbliżaj się tu! Zdejmij san-
dały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest 
ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem 
Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem 
Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił 
twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan 
mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu 
mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego 
na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. 
Zstąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu i wypro-
wadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, 
do ziemi, która opływa w mleko i miód». Moj-
żesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i 
powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do 
was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego 
imię, cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział 
Bóg Mojżeszowi: «Jestem, który jestem». I do-
dał: «Tak powiesz synom Izraela: Jestem posłał 
mnie do was». Mówił dalej Bóg do Mojżesza: 
«Tak powiesz Izraelitom: Pan, Bóg ojców wa-
szych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba 
posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i 
to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia». 
Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian. 
Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że 
nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod 
obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszy-
scy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i 

w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm 
duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z 
towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był 
Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał 
sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni. Stało się 
zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład 
dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, tak jak 
oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z 
nich szemrali – i zostali wytraceni przez dokonu-
jącego zagłady. A wszystko to przydarzało się im 
jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś 
zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres 
czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, 
baczy, aby nie upadł. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli 
Jezusowi o Galilejczykach, których krew 
Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im 
odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilej-
czycy byli większymi grzesznikami niż inni 
mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajm-
niej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawró-
cicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo my-
ślicie, że owych osiemnastu, na których zwa-
liła się wieża w Siloam i zabiła ich, było 
większymi winowajcami niż inni mieszkańcy 
Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; 
lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak 
samo zginiecie». I opowiedział im następują-
cą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasa-
dzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł 
i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. 
Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, 
odkąd przychodzę i szukam owocu na tym 
figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co 
jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu od-
powiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go 
pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i 
może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości 
możesz go wyciąć”». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 20 Marca 2022 
7.00 + Mariana w 21 r. śm, Reginę, 
Feliksę, Karola Affek. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Hipolita Wilczyńskiego w 43 
r. śm., Katarzynę, Wiktorię, Józefa 
Szpytma. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Mirosławę Malinowską – 
greg. 22. 
PONIEDZIAŁEK 21 Marca 2022 
7.00 +marka Antosika pp. 
7.00 + Genowefę, Bronisława Wło-
darczyków i zm. z rodziny. 
7.00 + Mirosławę Malinowską – greg. 
23. 
18.00 +Mariannę Żoch - Giemza pp. 
18.00  
WTOREK 22 Marca 2022 
7.00 + Mirosławę Malinowską – greg. 
24. 
7.00 + Jana, Katarzynę Sobieskich i 
zm. z rodziny. 
7.00 + Stanisława Antosiewicza w 12 
r. śm., i zm. z rodziny Antosiewiczów 
i Kołpaczewskich. 
18.00 O zdrowie i Boże błog. dla Ni-
koli z okazji 14 urodzin. 
ŚRODA 23 Marca 2022 
7.00 + Aleksandrę, Franciszka, Jani-
nę Nerc, Genowefę Wodarek. 
7.00 + Aleksandrę, Stanisława Sza-
błowskich. 
7.00 + Mirosławę Malinowską – greg. 
25. 
18.00 + Krzysztofa Jaworskiego pp. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
 

CZWARTEK 24 Marca 2022 
7.00 + Zofię, Michała Jabłońskich, 
Irenę, Jana Stępniewskich i zm. z ro-
dziny obu stron. 
7.00 + Zdzisława Godlewskiego i jego 
rodziców, Witolda Mojek i zm. z ro-
dziny Iwańskich. 
7.00  
18.00 + Mirosławę Malinowską – 
greg. 26. 
PIĄTEK 25 Marca 2022 

7.00 + Mirosławę Malinowską – greg. 
27. 
7.00 + Aleksandra i Tadeusza Dęb-
skich. 
7.00 + Jadwigę Dwórznik. 
18.00 + Helenę, Janinę, Michała, Jana 
Osuch, Dariusza Nowaczek. 
SOBOTA 26 Marca 2022 
7.00 W intencji Adama i Tomasza z 
okazji urodzin. 
7.00 + Eugeniusza Krysztofiaka w 14 
r. śm. 
7.00 + Mirosławę Malinowską – greg. 
28. 
18.00 + Barbarę Boguską, Żanetę 
Zięba. 
NIEDZIELA 27 Marca 2022 
7.00 + Mirosławę Malinowską – greg. 
29. 
8.30 + Ewę Kurkowską w 1 r. śm. 
10.00 + Andrzeja Drwęckiego w 12 r. 
śm., Mariannę, Mariana, Lucjana 
Bułka, Danutę Stodolną. 
11.30 + Mariana Antosz, Stanisława, 
Wiktorię i s. Rafaelę Szymańskich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Aleksandra, Renatę Szajnok. 

1. W związku z prośbą ks. Bpa skierowaną do całej naszej wspólnoty 
diecezjalnej – od jutra ( od poniedziałku ) podejmujemy w  naszej pa-
rafii codzienne wystawienie Najśw. Sakramentu oraz modlitwę różań-
cową. Wystawienie będzie się rozpoczynało codziennie o godz. 16.00, 
po czym będziemy odmawiać Różaniec, a po nim będzie czas na chwi-
lę modlitwy w ciszy. O prowadzenie różańca prosimy Koła Różańco-
we oraz inne grupy będące w parafii, ale włączmy się w nią wszyscy, 
kto tylko może. Niech będzie nas jak najwięcej. 

2. Trwa Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy dziś po Gorzkich Żalach, zaś w tygodniu w czasie wystawie-
nia Najśw. Sakramentu. 

3. W piątek ( 25 marca ) przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 
Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. Tego dnia przeżywać będziemy rów-
nież 30 rocznicę erygowania naszej Diecezji. Tego dnia ( w piątek ) z 
racji Uroczystości można spożywać pokarmy mięsne. 

4. Odpowiadając na apel Przewodniczącego Episkopatu Polski tego dnia 
o godz. 17.00 w jedności z Papieżem i całym Kościołem odmówimy 
Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Zaś o 
godz. 18.00 będzie odprawiona Msza św. w intencji pokoju w Ukrai-
nie oraz nawrócenia Rosji. 

5. W przyszłą Niedzielę będziemy zbierali ofiary do puszek na kwiaty do 
Grobu Pańskiego. 

6. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka dla ministrantów, kandydatów i lekto-
rów. Pragniemy już poinformować, że w Niedzielę Palmową mini-
stranci będą rozprowadzać palmy wielkanocne. 

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć ją można przy wyj-
ściu z kościoła bądź w zakrystii. Jest do nabycia nasz diecezjalny ty-
godnik „Idziemy”. Dziękujemy wam bardzo za waszą postawę i po-
moc w jego nabywaniu. Prosimy was, czyńcie to nadal.  

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Katarzyna Teresa Traczyk, Adam Ryszard Białowąs  W ieczny 
odpoczynek... 


