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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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II. Przekazywanie wiary - katecheza 
4 Bardzo wcześnie nazwano katechezą całość wysiłków 

podejmowanych w Kościele, by formować uczniów i 
pomagać ludziom wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym, 

ażeby przez wiarę mieli życie w Jego imię, by 
wychowywać ich i kształtować w tym życiu i w ten 

sposób budować Ciało Chrystusa 2. 

5 "Katecheza jest wychowywaniem w wierze dzieci, 
młodzieży i dorosłych; obejmuje przede wszystkim 

wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawane na ogół w 
sposób systematyczny i całościowy w celu 
wprowadzenia wierzących w pełnię życia 

chrześcijańskiego" 3. 

6 Katecheza łączy się z niektórymi elementami 
pasterskiej misji Kościoła, chociaż się z nimi nie 

utożsamia. Mają one aspekt katechetyczny, 
przygotowują do katechezy lub z niej wynikają. Są to: 
pierwsze głoszenie Ewangelii, czyli przepowiadanie 

misyjne w celu wzbudzenia wiary; poszukiwanie racji 
wiary; doświadczenie życia chrześcijańskiego; 

celebracja sakramentów; włączenie do wspólnoty 
eklezjalnej; świadectwo apostolskie i misyjne 4. 

7 "Katecheza... jest ściśle złączona i związana z całym 
życiem Kościoła. Od niej bowiem w największej mierze 

zależy nie tylko rozprzestrzenianie się Kościoła w 
świecie i jego wzrost liczebny, ale jeszcze bardziej jego 

rozwój wewnętrzny i jego zgodność z zamysłem 5. 
CDN... 

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi Wyjścia. 
Pan rzekł do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo 
sprzeniewierzył się lud twój, który wypro-
wadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko 
zawrócili z drogi, którą im nakazałem, i 
utworzyli sobie posąg cielca odlanego z 
metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu 
ofiary, mówiąc: „Izraelu, oto twój bóg, który 
cię wyprowadził z ziemi egipskiej”». I jesz-
cze powiedział Pan do Mojżesza: «Widzę, 
że lud ten jest ludem o twardym karku. Po-
zwól Mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. 
Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wiel-
kim ludem». Mojżesz jednak zaczął usilnie 
błagać Pana, Boga swego, i mówić: 
«Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój prze-
ciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z 
ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? 
Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, 
Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego 
siebie, mówiąc do nich: „Uczynię potom-
stwo wasze tak licznym jak gwiazdy niebie-
skie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam 
waszym potomkom, i posiądą ją na wieki”». 
Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamie-
rzał zesłać na swój lud. Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Paw-
ła Apostoła do Tymoteusza. 
Dzięki składam Temu, który mnie umocnił, 
Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że 
uznał mnie za godnego wiary, skoro prze-
znaczył do posługi sobie mnie, dawniej 
bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostą-
piłem jednak miłosierdzia, ponieważ działa-
łem z nieświadomością, w niewierze. A nad 
miarę obfita okazała się łaska naszego Pana, 
wraz z wiarą i miłością, która jest w Chry-
stusie Jezusie. Nauka to godna wiary i zasłu-

gująca na całkowite uznanie, że Chrystus 
Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszni-
ków, spośród których ja jestem pierwszy. 
Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we 
mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał 
całą wielkoduszność jako przykład dla tych, 
którzy w Niego wierzyć będą na życie 
wieczne. A Królowi wieków, nieśmiertelne-
mu, niewidzialnemu, Bogu samemu – cześć 
i chwała na wieki wieków. Amen. Oto sło-
wo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. 
W owym czasie przybliżali się do Jezusa 
wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słu-
chać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w 
Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszni-
ków i jada z nimi». Opowiedział im wtedy 
następującą przypowieść: «Któż z was, gdy 
ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zo-
stawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na 
pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znaj-
dzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na 
ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół 
i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, 
bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. Po-
wiadam wam: Tak samo w niebie większa 
będzie radość z jednego grzesznika, który 
się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dzie-
więciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebu-
ją nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, ma-
jąc dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, 
czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i 
nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znala-
złszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i 
mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam 
drachmę, którą zgubiłam”. Tak samo, po-
wiadam wam, radość nastaje wśród aniołów 
Bożych z powodu jednego grzesznika, który 
się nawraca». Oto słowo Pańskie.  



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. 
PONIEDZIAŁEK 12 Września 2022 
7.00 + Bogusława Bartkiewicza – 
greg. 15. 
7.00 + Elżbietę Jaskowiak, Grażynę 
Wodyńską, Mariannę Grzelak. 
7.00 + Kazimierza Stanisława Czar-
neckiego w 19 r. śm. 
18.00 + Janinę, Stanisława Miętek, 
Krzysztofa Reszkę. 
18.00 + Rajmundę, Mieczysława Po-
lkowskich. 
WTOREK 13 Września 2022 
7.00 + Bogusława Bartkiewicza – 
greg. 16. 
7.00 O Boże błog. i potrzebne łaski 
dla Eugenii. 
7.00 + Jerzego w 5 r. śm., Aleksandra 
Łuczak 
18.00 + Ryszarda Maciejaka w 5 r. 
śm. 
18.00 + Krystynę, Stefana Wysockich. 
ŚRODA 14 Września 2022 
7.00 + Bogusława Bartkiewicza – 
greg. 17. 

7.00 + Witolda Rockiego i zm. z rodz. 
Rockich i Magierów. 
7.00 + Elżbietę Janinę Olechowicz pp. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 

CZWARTEK 15 Września 2022 
7.00 + Antoninę Łuszcz ( od bratani-
cy ). 
7.00 + Elżbietę Jachowską. 
18.00 + Bogusława Bartkiewicza – 
greg. 18. 
PIĄTEK 16 Września 2022 
7.00 + Bogusława Bartkiewicza – 
greg. 19. 
7.00 + Genowefę Perkowską w 45 r. 
śm. i zm. z rodziny. 
7.00 + Jadwigę Dusza pp. 
18.00 +  
SOBOTA 17 Września 2022 
7.00 + Bogusława Bartkiewicza – 
greg. 20. 
7.00 Wynagradzająca za grzechy na-
sze i całego świata jakimi obrażane 
jest Najśw. Serce Pana Jezusa i Nie-
pokalane Serce Maryi. 
18.00 +  
NIEDZIELA 18 Września 2022 
7.00 + Janinę Adamczyk i zm. rodzi-
ców z obu stron. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Izabelę Sawicką w 30 r. śm. 
11.30  
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 +Bogusława Bartkiewicza – 
greg. 21.  

1. Dziś ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na Seminarium Duchowne. 
2. Również dzisiaj rozpoczyna się w naszej parafii cykl konferencji przedślub-

nych dla narzeczonych. Spotkania będą się odbywały w Niedziele o godz. 
19.00 w salce przy kancelarii. 

3. W czwartek ( 15 września ) w naszej wspólnocie włączymy się w odmawia-
nie Nowenny Pompejańskiej ( 8 dzień Nowenny ).Zawierzać  będziemy 
wszystkie parafie, ośrodki duszpasterskie, kapłanów, domy i zgromadzenia 
zakonne i wszystkie rodziny. Odmawianie nowenny rozpoczniemy po wie-
czornej Mszy św. Wystawimy Najśw. Sakrament, następnie odmówimy 3 
części Różańca, zakończymy modlitwę błogosławieństwem. Prosimy o włą-
czenie się w to wszystkich wspólnot w naszej parafii i wszystkich was. 

4. W tym tygodniu przypada we wtorek wspomnienie św. Jana Chryzostoma 
Bpa, w środę święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w czwartek wspomnie-
nie NMP Bolesnej, w piątek wspomnienie męczenników Korneliusza i Cy-
priana, w sobotę wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego Bpa. 

5. Rozpoczynamy zapisy uczniów kl. I średnich oraz wyższych do sakramentu 
bierzmowania. Mogą się też zapisać osoby, które z różnych powodów do tej 
pory tego nie uczyniły. Zgłaszamy się do ks. Adama. 

6. W dniu 25 września ( Niedziela ) będziemy przeżywać w naszej Parafii od-
pust ku czci św. Michała Archanioła, patrona naszej parafii. Suma odpusto-
wa z procesją o godz. 13.00. bardzo prosimy o kwiatki do sypania w czasie 
procesji. 

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

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

9. Dnia 18 września ( Niedziela ) ulicami Warszawy przejdzie Narodowy 
Marsz dla życia i Rodziny. Rozpocznie się o godz. 11.00 na Placu Zamko-
wym a następnie przejdzie aż pod kościół Św. Krzyża, gdzie o godz. 13.00 
zakończy się to Mszą św. Hasło tegorocznego marszu to – „I ślubuję Ci”. 
Zapraszamy wszystkich, którym na sercu leży obrona życia i wartości ro-
dzinne i którzy dawać o nich świadectwo poprzez tę wspólną manifestację. 

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 naby-
waniu. Prosimy was, czyńcie to nadal. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Jarosław Artur Kruszewski, Aurelia Paluszkiewicz, Bogdan 
Kabziński W ieczny odpoczynek... 


