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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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Święty Janie, czczony na ziemi śląskiej 

jako męczennik za wiarę, uproś nam 

męstwo chrześcijańskie. Nieustraszony 

obrońco tajemnicy spowiedzi świętej, 

przez swoją prośbę u Boga podtrzymuj 

w nas zaufanie do spowiednika jako 

ojca i lekarza duszy. Uproś 

zrozumienie, jak bardzo nam w życiu 

potrzeba pokuty i przebaczenia. 

Pomóż, abyśmy dobrze korzystali 

z sakramentu pokuty. Amen.  

Modlitwa do  św. Jana Sarkandra 

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Dziejów Apostolskich. 
Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o 
wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał 
od początku aż do dnia, w którym dał pole-
cenia apostołom, których sobie wybrał przez 
Ducha Świętego, a potem został wzięty do 
nieba. Im też po swojej męce dał wiele do-
wodów, że żyje: ukazywał się im przez 
czterdzieści dni i mówił o królestwie Bo-
żym. A podczas wspólnego posiłku przyka-
zał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale ocze-
kiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej 
ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale 
wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem 
Świętym». Zapytywali Go zebrani: «Panie, 
czy w tym czasie przywrócisz królestwo 
Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to 
rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec usta-
lił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi 
na was, otrzymacie Jego moc i będziecie 
moimi świadkami w Jeruzalem i w całej 
Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». Po 
tych słowach uniósł się w ich obecności w 
górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kie-
dy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak 
wstępował do nieba, przystąpili do nich 
dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: 
«Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpa-
trujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od 
was do nieba, przyjdzie tak samo, jak wi-
dzieliście Go wstępującego do nieba». Oto 
słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Listu do Hebrajczyków. 
Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowa-
nej rękami ludzkimi, będącej odbiciem 
prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, 
aby teraz wstawiać się za nami przed obli-
czem Boga, ani nie po to, aby się wielekroć 
sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który 

co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, 
gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć 
wiele razy od stworzenia świata. A tymcza-
sem raz jeden ukazał się teraz na końcu wie-
ków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z sa-
mego siebie. A jak postanowione ludziom 
raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz 
jeden był ofiarowany dla zgładzenia grze-
chów wielu, drugi raz ukaże się nie w 
związku z grzechem, lecz dla zbawienia 
tych, którzy Go oczekują. Mamy więc, bra-
cia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca 
Świętego przez krew Jezusa. On nam zapo-
czątkował drogę nową i żywą, przez zasło-
nę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś ka-
płana wielkiego, który jest nad domem Bo-
żym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą 
pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego 
zła świadomego i obmyci na ciele wodą 
czystą. Trzymajmy się niewzruszenie na-
dziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufa-
nia Ten, który dał obietnicę. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak 
jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trze-
ciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego 
głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie 
grzechów wszystkim narodom, począwszy 
od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. 
Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. 
Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie 
przyobleczeni w moc z wysoka». Potem 
wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy 
ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosła-
wił, rozstał się z nimi i został uniesiony do 
nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką 
radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale 
przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosła-
wiąc Boga. Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 29 Maja 2022 
7.00 + Janinę w 20 r. śm., Feliksa 
Byk, Andrzeja i Adama Komisar-
skich. 
8.30 Dziękczynna z prośbą o dalsze 
Boże błog. i potrzebne łaski dla 
Grażyny i Ryszarda Nadrzyckich z 
okazji 47 r. ślubu. 
10.00 + Feliksę, Tadeusza, Edwar-
da, Zenona Stachurskich. 
11.30 + Stefana Biernackiego – 
greg. 29. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Zofię Magier i zm. z rodzi-
ny. 
PONIEDZIAŁEK 30 Maja 2022 
7.00 + Stefana Biernackiego – greg. 
30. 
7.00 + Władysława Zwierzchow-
skiego. 
7.00 + Stanisława, Zofię Gosiew-
skich. 
18.00 + Janinę, Aleksandrę, Fran-
ciszka, Mirosława Nerc, Genowefę 
Wodarek. 
18.00 + Wandę Gruberską pp. 
WTOREK 31 Maja 2022 
7.00 + Tadeusza Tomaszewskiego – 
greg. 1. 
7.00 + Antoninę Łuszcz ( od szwa-
gra Tomka Łuszcz z rodziną). 
7.00 + Jarosława Rabow pp. 
18.00 + Urszulę Podlaską pp. 
18.00 + Jana, Irenę Młynarskich, 
dziadków Młynarskich, Feliksa 
Frączyka. 
ŚRODA 1 Czerwca 2022 
7.00 + Tadeusza Tomaszewskiego – 
greg. 2. 

7.00 + Antoninę Łuszcz ( od syno-
wej Joanny Łuszcz z dziećmi) 
7.00 + Eugeniusza w 33 r. śm., Je-
rzego Podłuckich. 
18.00  
CZWARTEK 2 Czerwca 2022 
7.00 + Pawła Trzaskoma w 5 r. śm., 
7.00 + Wandę Elżbietę Bieńkowską 
pp. 
7.00 +  
18.00 + Tadeusza Tomaszewskiego 
– greg. 3. 
PIĄTEK 3 Czerwca 2022 
7.00 + Tadeusza Tomaszewskiego – 
greg. 4. 
7.00 + Irenę w 20 r. śm., Józefa Ma-
zur. 
7.00 + Antoninę Łuszcz ( od szwa-
gra Andrzeja ). 
18.00 + Zdzisława Chylińskiego w 4 
r. śm. 
SOBOTA 4 Czerwca 2022 
7.00 + Tadeusza Tomaszewskiego – 
greg. 5. 
7.00 +  
18.00 + Jerzego Celińskiego w 8 r. 
śm. 
NIEDZIELA 5 Czerwca 2022 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓ-
ŻAŃCA 
8.30 + Tadeusza Tomaszewskiego – 
greg. 6. 
10.00 + Anastazję, Wojciecha Le-
siak i zm. z rodziny. 
11.30 + Helenę, Zdzisława Jeszkie, 
Elżbietę Jurek. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 +  

1. Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
2. W środę rozpoczniemy miesiąc czerwiec poświęcony Najświętszemu Sercu Pana 

Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe w Niedziele o godz. 17.00, a w dni powszednie po 
Mszy św. wieczornej. 

3. W najbliższą środę 1 czerwca w czasie Mszy św. o godz. 18.00 uroczyście wprowa-
dzimy do naszej świątyni relikwii bł. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki. Uroczystości tej będzie przewodniczył Ks. Bp Michał Janocha. 

4. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W I piątek Msza św. 
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 7.00. Spowiedź rano i po południu 
od godz. 17.30. 

5. W I sobotę od godz. 9.00 kapłani udadzą się do chorych, ale tylko do tych, którzy 
indywidualnie o to poproszą i po wcześniejszym umówieniu się z kapłanem. 

6. W I sobotę zapraszamy na Msze św. o godz. 18.00 w intencji wynagradzającej Naj-
czystszemu Sercu Maryi i o nawrócenie grzeszników i nawrócenie Rosji. Po Mszy 
św. będzie wystawienie Najśw. Sakramenu i Różaniec. To nabożeństwo trwać bę-
dzie do godz. 21.00. Zakończy je błogosławieństwo Najśw. Sakramentem i Apel 
Jasnogórski. Niech to będzie też nasz czas czuwania przed Uroczystością Zesłania 
Ducha Św. 

7. W najbliższą niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Ducha Św. Przypominamy, 
że niedziela ta kończy okres Wielkanocny. Kończy się również czas spowiedzi i Ko-
munii św. wielkanocnej. 

8. W przyszłą niedzielę będzie zbiórka ofiar do puszek na budowę Świątyni Opatrzno-
ści Bożej. 

9. Jako wspólnota przełożonych i kleryków WSD DWP pragniemy skierować słowa 
zachęty i odwagi do młodych mężczyzn, którzy słyszą głos powołania kapłańskiego. 
Wierzymy, że Chrystus Pan także i dziś woła do serc wielu z Was i pragnie Was 
zaprosić do przygody oddania Mu swojego życia na służbę Kościoła i drugiego czło-
wieka. Seminarium naszej Diecezji stoi przed Wami otworem, aby pomóc w rozpo-
znaniu powołania i właściwego go kształtowania. Każdego młodego mężczyznę do-
świadczającego wołania Pana Jezusa „Pójdź za Mną” – zapraszamy do zapoznania 
się z warunkami rekrutacji do WSD DWP w Warszawie Tarchominie. Warunki te 
dostępne są na stronie internetowej seminarium oraz naszej diecezji. 

10. 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: Dariusz Robert Banach W ieczny odpoczynek... 


