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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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I. Życie człowieka - znać i kochać Boga. 
1 Bóg, w samym sobie nieskończenie doskonały i szczęśliwy, 

zamysłem czystej dobroci, w sposób całkowicie wolny, 
stworzył człowieka, by uczynić go uczestnikiem swego 

szczęśliwego życia. Dlatego w każdym czasie i w każdym 
miejscu jest On bliski człowiekowi. Bóg wzywa człowieka i 

pomaga mu szukać, poznawać i miłować siebie ze wszystkich 
sił. Wszystkich ludzi rozproszonych przez grzech zwołuje, by 

zjednoczyć ich w swojej rodzinie - w Kościele. Aby to 
zrealizować, posłał swego Syna jako Odkupiciela i 

Zbawiciela, gdy nadeszła pełnia czasów. W Nim i przez Niego 
Bóg powołuje ludzi, by w Duchu Świętym stali się Jego 

przybranymi dziećmi, a przez to dziedzicami Jego 
szczęśliwego życia. 

2 Aby to Boże wezwanie zabrzmiało w całym świecie, 
Chrystus posłał Apostołów, których wybrał, dając im nakaz 

głoszenia Ewangelii: "Idźcie... i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto 
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 
świata" (Mt 28, 19-20). Mocą tego posłania Apostołowie 

"poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi 
i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły" (Mk 16, 

20). 
3 Ci, którzy z pomocą Bożą przyjęli wezwanie Chrystusa i 

odpowiedzieli na nie dobrowolnie, sami z kolei zostali 
przynaglani miłością Chrystusa do głoszenia Dobrej Nowiny 
na całej ziemi. Skarb otrzymany od Apostołów został wiernie 

zachowany przez ich następców. Wszyscy wierzący w 
Chrystusa są powołani do przekazywania go z pokolenia na 

pokolenie, głosząc wiarę, przeżywając ją we wspólnocie 
braterskiej oraz celebrując ją w liturgii i w modlitwie 1 
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PIERWSZE CZYTANIE. 

Czytanie z Księgi Mądrości. 
Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo 
któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są 
myśli śmiertelników i przewidywania 
nasze zawodne, bo śmiertelne ciało 
przygniata duszę i ziemski namiot ob-
ciąża rozum pełen myśli. Mozolnie od-
krywamy rzeczy tej ziemi, z trudem 
znajdujemy, co mamy pod ręką – a któż 
wyśledzi to, co jest na niebie? Któż po-
znał Twój zamysł, gdy nie dałeś Mądro-
ści, nie zesłałeś z wysoka Świętego Du-
cha swego? I tak ścieżki mieszkańców 
ziemi stały się proste, a ludzie poznali, 
co Tobie miłe, i zostali ocaleni przez 
Mądrość. Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apo-
stoła do Filemona. 
Najdroższy: Ja, stary Paweł, a teraz jesz-
cze więzień Chrystusa Jezusa – proszę 
cię za moim dzieckiem, za tym, którego 
zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. 
Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest ser-
ce moje, przyjmij do domu. Zamierza-
łem go trzymać przy sobie, aby zamiast 
ciebie oddawał mi usługi w kajdanach, 
które noszę dla Ewangelii. Jednakże 
postanowiłem nie czynić niczego bez 
twojej zgody, aby dobry twój czyn był 
nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Mo-
że bowiem po to oddalił się od ciebie na 
krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, 
już nie jako niewolnika, lecz więcej niż 
niewolnika, jako brata umiłowanego. 
Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż 

więcej dla ciebie zarówno w doczesno-
ści, jak i w Panu. Jeśli więc się poczu-
wasz do łączności ze mną, przyjmij go 
jak mnie. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  

Słowa Ewangelii według Świętego Łu-
kasza. 
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On od-
wrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś 
przychodzi do Mnie, a nie ma w niena-
wiści swego ojca i matki, żony i dzieci, 
braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie 
może być moim uczniem. Kto nie dźwi-
ga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie 
może być moim uczniem. Bo któż z 
was, chcąc zbudować wieżę, nie usią-
dzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy 
ma na wykończenie? Inaczej, gdyby 
położył fundament, a nie zdołałby wy-
kończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczę-
liby drwić z niego: „Ten człowiek za-
czął budować, a nie zdołał wykończyć”. 
Albo jaki król, mając wyruszyć, aby 
stoczyć bitwę z drugim królem, nie usią-
dzie wpierw i nie rozważy, czy w dzie-
sięć tysięcy ludzi może stawić czoło 
temu, który z dwudziestu tysiącami nad-
ciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wypra-
wia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze 
daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak 
więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się 
wszystkiego, co posiada, nie może być 
moim uczniem». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 4 Września 2022 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓ-
ŻAŃCA 
8.30 + Bogusława Bartkiewicza – 
greg. 7. 
10.00 W INTENCJI MŁODZIEŻY 
SZKÓŁ PONADPODSTAWO-
WYCH. 
11.30 W INTENCJI DZIECI SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Konstancję, Józefa Szczeciń-
skich, dziadków Dzięgielewskich, 
Szczecińskich, Ryszarda Borkowskie-
go. 
PONIEDZIAŁEK 5 Września 2022 
7.00 + Bogusława Bartkiewicza – 
greg. 8. 
7.00 + Sławomira Markowskiego pp. 
7.00 + Tadeusza Sadowskiego ( od 
sąsiadów ). 
18.00 ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH 
WTOREK 6 Września 2022 
7.00 + Andrzeja Malinowskiego, Jó-
zefę, Stefana Dąbrowskich. 
7.00 + Bogdana Przybysza. 
7.00 + Ewę Sobierajską pp. 
18.00 + Bogusława Bartkiewicza – 
greg. 9. 
18.00 + Bożenę Trojanowską pp. 
ŚRODA 7 Września 2022 
7.00 + Bogusława Bartkiewicza – 
greg. 10. 
7.00 + Antoniego Kazimierza Gumul-
skiego. 
7.00 + Alinę Ciejka i zm. z rodziny. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
CZWARTEK 8 Września 2022 
7.00 + Bogusława Bartkiewicza – 
greg. 11. 
7.00 + Stanisława, Bronisławę, Anto-

niego Dąbrowskich, Wiktora Szcze-
śniaka, Benignę, Benedykta Rusz-
czak, Ewę Nadulską. 
18.00 + Ryszarda Gidlewskiego w 3 r. 
śm., Czesława, Czesławę Fabisiak. 
PIĄTEK 9 Września 2022 
7.00 + Bogusława Bartkiewicza – 
greg. 12. 
7.00 + Mieczysława Kwiatkowskiego 
w r. śm. 
7.00 + Henryka Więcławskiego w 1 r. 
śm. 
18.00 + Jadwigę, Zbigniewa, Leszka 
Szyndler, Halinę, Wojciecha Szy-
dłowskich. 
SOBOTA 10 Września 2022 
7.00 + Bogusława Bartkiewicza – 
greg. 13. 
7.00 + Jana Michałowskiego w 8 r. 
śm. 
7.00 + Stefanię, Mariannę, Teresę, 
Albinę, Czesława, Stanisława, Józefa, 
Krzysztofa, Mariusza Zakrzewskich, 
Jacka Capigę. 
18.00 + Mariannę Szubcilską w 3 r. 
śm., Janinę Szmidt w 3 r. śm. 
NIEDZIELA 11 Września 2022 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FA-
TIMSKIEGO 
8.30 Dziękcz. w 28 r. ślubu Alicji i 
Andrzeja z prośbą o dalsza Bożą 
opiekę, potrzebne łaski i opiekę Mat-
ki Bożej. 
10.00 + Grzegorza Podgórskiego w 32 
r. śm., zm. z rodziny Podgórskich, 
Szadkowskich. 
11.30 + Bogusława Bartkiewicza – 
greg. 14. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Kazimierza Mazowieckiego, 
Irenę, Mikołaja Grzegorczyków. 

1. Dziś I Niedziela miesiąca, o godz. 17.30 zapraszamy na nabożeństwo adoracyjne. 
2. Zbieramy dziś ofiary do puszek na Katolicki Ośrodek Adopcyjny. 
3. Jutro o godz. 18.00 będzie Msza św. zbiorowa za zmarłych. Intencje można składać 

w zakrystii, a ich wyczytywanie rozpoczniemy o 17.40. 
4. W tym tygodniu będziemy przeżywać w środę wspomnienie bł. Ignacego Kłopotow-

skiego, kapłana; w czwartek święto Narodzenia NMP. 
5. W przyszłą niedzielę ( 11 września ) rozpoczniemy w naszej parafii cykl konferencji 

przedślubnych dla narzeczonych. Spotkania będą się odbywały w Niedziele o godz. 
19.00 w Sali przy kancelarii. 

6. Również w przyszłą niedzielę 11 września po Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się 
spotkanie z rodzicami kl. III przygotowujących się do I Komunii Świętej. Obecność 
obowiązkowa. 

7. Taca zbierana w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na Seminarium Duchowne. 
8. Od przyszłej niedzieli rozpoczniemy zapisy młodzieży kl. I Szkoły średniej do Sa-

kramentu Bierzmowania. Mogą się zgłaszać także osoby klas wyższych, bądź ci, 
którzy z różnych powodów do tej pory tego sakramentu nie przyjęli. Chętni zgłasza-
ją się do Ks. Adama. 

9. Wszystkim ofiarodawcom, którzy złożyli ofiarę na renowację obrazu św. Michała 
Archanioła ze Starego Kościoła – bardzo dziękujemy. Polecamy was Bogu i wsta-
wiennictwu M.B. Nieustającej Pomocy w czasie Mszy św. w środę o godz. 18.00. 
Prosimy was o dalszą pomoc i wpłaty. 

10. Pragniemy przypomnieć, że w ciągu tygodnia spowiadamy pół godziny przed Mszą 
św. 

11. W naszej Diecezji od dnia 8 września do 31 października zostaje podjęta inicjatywa 
modlitwy Nowenną Pompejańską. Pragniemy w 30 r. ustanowienia Diecezji War-
szawsko – Praskiej zawierzyć Maryi wszystkie parafie, ośrodki duszpasterskie, ka-
płanów, domy i zgromadzenia zakonne i wszystkie rodziny. Nowenna będzie odma-
wiana w wybranych parafiach znajdujących się na granicy naszej diecezji. Nasza 
parafia została poproszona przez ks. Bpa Ordynariusza, by włączyć się w tę nowennę 
dnia 15 września ( 8 dzień nowenny). Podejmiemy tę prośbę, o szczegółach i prze-
biegu tego nabożeństwa poinformujemy w przyszłą niedzielę. 

12. 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: Tadeusz Sadowski W ieczny odpoczynek... 


