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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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Panie Jezu Chryste, dla nas przyjąłeś los ziarna 

pszenicy, które pada w ziemię i obumiera by wydać plon 

obfity (J 12, 24). 
Zapraszasz nas byśmy kroczyli za Tobą tą drogą, 

gdy mówisz: «Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto 

nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na 

życie wieczne» (J 12, 25). 
[…] Pomóż nam [w tym Wielkim Poście] towarzyszyć 

Ci nie tylko szlachetnymi myślami, 
lecz przejść Twoją drogę sercem, nawet więcej: 

konkretnymi uczynkami codziennego życia. 
Dopomóż nam wejść na drogę krzyża całymi sobą i na 

zawsze pozostać na Twej drodze. 
Uwolnij nas od lęku przed krzyżem, ze strachu przed 

wyśmianiem przez innych, z obawy, 
że nasze życie może się nam wymknąć, jeśli nie 

chwycimy wszystkiego, co niesie. 
Pomóż nam demaskować pokusy, 

które obiecują życie, lecz których ułudy zostawiają w 

nas ostatecznie pustkę i zawód. 
Pomóż nam nie chcieć zawładnąć życiem, ale je dawać. 

Dopomóż, abyśmy towarzysząc Ci na drodze 

pszenicznego ziarna, znaleźli w «traceniu życia» drogę 

miłości, drogę, 
która prawdziwie daje życie, życie w obfitości” (J 10, 

10).  

Kard. Joseph Ratzinger, Benedykt XVI 

Modlitwa na Wielki Post 

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi Jozuego. Pan rzekł do Jozuego: 
«Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską». Rozłożyli 
się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili 
Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem, na 
stepach Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z 
plonu tej krainy, chleby przaśne i ziarna prażone 
tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia, 
gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już 
więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku 
plonami ziemi Kanaan. Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apo-
stoła do Koryntian. Bracia: Jeżeli ktoś pozostaje 
w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co 
dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. 
Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojed-
nał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posłu-
gę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał 
z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grze-
chów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak 
więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannic-
two jakby Boga samego, który przez nas udziela 
napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednaj-
cie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił 
Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w 
Nim sprawiedliwością Bożą. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. 
W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszy-
scy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to 
szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: 
«Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». 
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 
«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy 
z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część wła-
sności, która na mnie przypada”. Podzielił więc 
majątek między nich. Niedługo potem młodszy 
syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie 
strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc 
rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki 
głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć 
niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jed-
nego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na 

swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napeł-
nić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się 
świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zasta-
nowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego 
ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymie-
ram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i 
powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i 
względem ciebie; już nie jestem godzien nazy-
wać się twoim synem: uczyń mnie choćby jed-
nym z twoich najemników”. Zabrał się więc i 
poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze dale-
ko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 
wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i 
ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już 
nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. 
Lecz ojciec powiedział do swoich sług: 
„Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie 
go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na 
nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: 
będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten 
syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a od-
nalazł się”. I zaczęli się weselić. Tymczasem 
starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i 
był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przy-
wołał jednego ze sług i pytał go, co to ma zna-
czyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a oj-
ciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ 
odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się na to i 
nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i 
tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto 
tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twoje-
go nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, 
żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak 
wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój mają-
tek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego 
utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: 
„Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszyst-
ko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było 
weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był 
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”». 
Oto słowo Pańskie. 



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 Buł-
ka, Danutę Stodolną. 
11.30 + Mariana Antosz, Stanisława, 
Wiktorię i s. Rafaelę Szymańskich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Aleksandra, Renatę Szajnok. 
PONIEDZIAŁEK 28 Marca 2022 
7.00 +Stanisława Magier, Alinę, Wła-
dysława Gromadka. 
7.00 + Stanisława Prokopa. 
7.00 + Mirosławę Malinowską – greg. 
30. 
18.00 + Wojciecha Grzegorza Bensch 
pp. 
18.00 + Zofię Słoń w 1 r. śm. 
WTOREK 29 Marca 2022 
7.00 +Helenę, Józefa, Wiktorię Ku-
śmierczyków, Floriana i Leszka Graf-
ka, zm. z rodz. Dobrowolskich, Domań-
skich, Drzewieckich. 
7.00 + Ilonę w 29 r. śm., Zbigniewa, 
Helenę, Wacława Zwolińskich, zm. z 
rodz. Przedwojów. 
7.00 + Ignacego, Janinę, Jana, Zuzan-
nę, Antoniego, Reginę Gorajskich. 
18.00 + Jana, Cecylię, Czesława Dziu-
bów. 
18.00 + Annę Wiesławę Rutkowską pp. 
ŚRODA 30 Marca 2022 
7.00 +Tadeusza i Bogdana Łukaszew-
skich. 
7.00 + Helenę, Antoniego, Kazimierza – 
Stanisława, Helenę Czarneckich, Eleo-
norę Zielińską, Walerię Janus. 
7.00 + Sławomira Tomasza Affek pp. 
18.00 + Marię Dziewanowską pp. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
 

CZWARTEK 31 Marca 2022 
7.00 + Krystynę, Stefana Wysockich. 
7.00 + Annę, Halinę, Eugeniusza Kosio-
rek, zm. z rodz. Kosiorków i Ostaszew-
skich. 
7.00 + Pelagię, Jana Bolińskich i zm. z 
rodz. Bolińskich. 
18.00 +  
PIĄTEK 1 Kwietnia 2022 
7.00 + Bolesława, Mariannę, Benedyk-
ta, Leokadię, Onufrego, Jerzego Kon-
dej. 
7.00 + Wacławę, Tadeusza Wiernic-
kich. 
18.00 + Mariannę Kaczorowską w 1 r. 
śm. 
SOBOTA 2 Kwietnia 2022 
7.00 + Katarzynę Mietiułka i zm. z ro-
dziny. 
7.00 + Ryszarda, Stefana, Władysławę 
Możdzyńskich. 
7.00 + Mariana Kęsickiego w 20 r. śm. 
18.00 + Stanisława Borkowskiego w 3 r. 
sm. I zm. z rodziny. 
NIEDZIELA 3 Kwietnia 2022 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓ-
ŻAŃCA 
8.30 + Grzegorza Kamińskiego w 1 r. 
śm. 
10.00 + Ryszarda Domżałę w 30 r. śm. 
11.30 ZA PARAFIAN 
13.00 UROCZYSTOŚCI KATYŃSKIE 
18.00 + Jerzego Granuszewskiego w 27 
r. śm i zm. z rodziny Czuber, Granu-
szewskich i Kicior. 

1. Dzisiaj zbierane są ofiary do puszek na kwiaty do Grobu Pańskiego. 
2. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W I piątek Msza św. o Najśw. 

Sercu Pana Jezusa o godz. 7.00, spowiedź rano i po południu od godz. 17.00. 
3. W I sobotę miesiąca od. godz. 9.00 uda się do chorych ks. Andrzej, ks. Adam roz-

pocznie odwiedziny chorych od godz. 14.00. Księża udadzą się tylko do tych, którzy 
indywidualnie o to poproszą i po wcześniejszym umówieniu się z kapłanem. Zapra-
szamy na Msze św. o godz. 18.00 o Niepokalanym Sercu Maryi, a po Mszy św. bę-
dzie wystawienie Najśw. Sakramentu i różaniec w intencji wynagradzającej Sercu 
Maryi i o nawrócenie grzeszników. To nabożeństwo będzie trwać do godz. 21.00. 
Zakończy je błogosławieństwo Najśw. Sakramentem i Apel Jasnogórski. Tego dnia 
nie będzie wystawienia od godz. 16.00. 

4. Pod koniec ubiegłego roku nasza parafia złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w sprawie przyznania nam funduszy na renowację obrazu 
św. Michała Archanioła ze Starego Kościoła. Wniosek był poprawnie sporządzony, 
bez żadnych błędów, został wysoko oceniony, ale niestety nie przyznano nam dota-
cji. Informujemy o tym z przykrością. Będziemy próbować dalej przy następnym 
rozdaniu środków, na pewno nie odpuścimy. 

5. W dniach 1 – 2 kwietnia w naszym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko 
– Praskiej klerycy zapraszają rozeznających drogę życiową na dzień otwarty. Będzie 
można poznać realia życia seminaryjnego, porozmawiać z alumnami, przełożonymi, 
a przede wszystkim pobyć sam na sam z Jezusem. Zapraszamy. 

6. W niedzielę 3 kwietnia o godz. 13. Będzie Msza św. w naszej parafii z racji Uroczy-
stości Katyńskich – to już 82 rocznica. Po Mszy św. program artystyczny, a po nim 
przemarsz do parku im. Wybickiego. Zapraszamy. 

7. Informujemy, że w Niedzielę Palmową ministranci będą rozprowadzać palmy wiel-
kanocne, tak jak to było w poprzednich latach. 

8. Od poniedziałku do soboty zapraszamy o godz. 16.00 na wystawienie Najśw. Sakra-
mentu i Różaniec w intencji pokoju na Ukrainie i o nawrócenie Rosji. 

9. Pragniemy przypomnieć, że Komunię Świętą w uzasadnionych przypadkach można 
przyjąć dwa razy w ciągu dnia. Drugi raz tego samego dnia można przyjąć Komunię 
św. jedynie podczas Eucharystii, w której się uczestniczy. 

10. Gazetka parafialna do wzięcia tylko w zakrystii. Każdy bierze tylko jeden egzem-
plarz. 

11. 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:   W ieczny odpoczynek... 


