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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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"WIERZĘ" - "WIERZYMY" 

26 Gdy wyznajemy naszą wiarę, zaczynamy od słów: "Wierzę" lub 
"Wierzymy". Dlatego wykład wiary Kościoła wyznawanej w Credo, 

celebrowanej w liturgii oraz przeżywanej w praktykowaniu 
przykazań i w modlitwie, zaczynamy od pytania, co to znaczy 

"wierzyć". Wiara jest odpowiedzią człowieka daną Bogu, który mu 
się objawia i udziela, przynosząc równocześnie obfite światło 
człowiekowi poszukującemu ostatecznego sensu swego życia. 

Rozważymy więc najpierw to poszukiwanie Boga przez człowieka 
(rozdział pierwszy), następnie Objawienie Boże, przez które Bóg 

wychodzi naprzeciw człowiekowi (rozdział drugi), wreszcie 
odpowiedź wiary (rozdział trzeci). 

 
I. Pragnienie Boga 

 
27 Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został 
on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać 

człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i 
szczęście, których nieustannie szuka: 

Szczególny charakter godności ludzkiej polega na powołaniu 
człowieka do łączności z Bogiem. Człowiek jest zaproszony do 

rozmowy z Bogiem już od chwili narodzin: istnieje on bowiem tylko 
dlatego, że stworzony przez Boga z miłości jest zawsze z miłości 
zachowywany, i nie żyje w pełnej zgodności z prawdą, jeżeli w 

sposób wolny nie uzna tej miłości i nie odda się Stworzycielowi 1. 
28 W ciągu historii, aż do naszych czasów, ludzie w rozmaity sposób 

wyrażali swoje poszukiwanie Boga przez wierzenia i akty religijne 
(modlitwy, ofiary, kulty, medytacje itd.). Mimo niejednoznaczności, 

jaką one mogą w sobie zawierać, te formy wyrazu są tak powszechne, 
że człowiek może być nazwany istotą religijną. On z jednego 

[człowieka] wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą 
powierzchnię ziemi. Określił właściwe czasy i granice ich 

zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po 
omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo 

w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy (Dz 17, 26-28). 
CDN... 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi proroka Amosa. 
Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie 
ubogiego, a bezrolnego pozostawia-
cie bez pracy, którzy mówicie: 
«Kiedyż minie nów księżyca, byśmy 
mogli sprzedawać zboże, i kiedy sza-
bat, byśmy mogli otworzyć spi-
chlerz? A będziemy zmniejszać efę, 
powiększać sykl i wagę podstępnie 
fałszować. Będziemy kupować bied-
nego za srebro, a ubogiego za parę 
sandałów, i plewy pszeniczne bę-
dziemy sprzedawać». Poprzysiągł 
Pan na dumę Jakuba: «Nie zapomnę 
nigdy wszystkich ich uczynków». 
Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszego Listu Święte-
go Pawła Apostoła do Tymoteusza. 
Polecam przede wszystkim, by proś-
by, modlitwy, wspólne błagania, 
dziękczynienia odprawiane były za 
wszystkich ludzi: za królów i za 
wszystkich sprawujących władzę, 
abyśmy mogli prowadzić życie ciche 
i spokojne z całą pobożnością i god-
nością. Jest to bowiem dobre i miłe 
w oczach Zbawiciela naszego, Boga, 
który pragnie, by wszyscy ludzie zo-
stali zbawieni i doszli do poznania 
prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, 
jeden też pośrednik między Bogiem 

a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, 
który wydał siebie samego na okup 
za wszystkich, jako świadectwo, w 
oznaczonym czasie. Ze względu na 
nie ja zostałem ustanowiony głosi-
cielem i apostołem – mówię prawdę, 
nie kłamię – nauczycielem pogan w 
wierze i prawdzie. Chcę więc, by 
mężczyźni modlili się na każdym 
miejscu, podnosząc ręce czyste, bez 
gniewu i sporów. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza. 
Jezus powiedział do uczniów: «Kto 
w bardzo małej sprawie jest wierny, 
ten i w wielkiej będzie wierny; a kto 
w bardzo małej sprawie jest nieucz-
ciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy 
będzie. Jeśli więc w zarządzaniu nie-
godziwą mamoną nie okazaliście się 
wierni, to kto wam prawdziwe dobro 
powierzy? Jeśli w zarządzaniu cu-
dzym dobrem nie okazaliście się 
wierni, to któż wam da wasze? Ża-
den sługa nie może dwom panom 
służyć. Gdyż albo jednego będzie 
nienawidził, a drugiego miłował; al-
bo z tamtym będzie trzymał, a tym 
wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i 
Mamonie!» Oto słowo Pańskie. 



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 + Stanisławę, Stefana, Michała 
Mędreckich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 +Bogusława Bartkiewicza – 
greg. 21. 
PONIEDZIAŁEK 19 Września 2022 
7.00 + Bogusława Bartkiewicza – greg. 
22. 
7.00 + Barbarę Antosiewicz. 
7.00 O powrót do Kościoła dla Jerzego 
i córki Ewy 
18.00 + Stanisława, Władysławę Osu-
chowskich i zm. z rodziny. 
WTOREK 20 Września 2022 
7.00 + Antoninę Łuszcz ( od szwagra 
Józefa z rodziną ). 
7.00 + Alinę, Zbigniewa Kałka. 
7.00 + Tadeusza Świetlickiego w 2 r. 
śm., Hannę Piotrowską w 1 r. śm. 
18.00 + Bogusława Bartkiewicza – 
greg. 23. 
18.00 + Stefana w 10 r. śm., Antonie-
go, Genowefę, Barbarę Olkowskich, 
Stanisława, Juliannę, Franciszkę Ko-
walskich, zm. z rodz. Szuland, Sulima, 
Rabów, Fajfer. 
ŚRODA 21 Września 2022 
7.00 + Bogusława Bartkiewicza – greg. 
24. 
7.00 + Stefana Kwiatkowskiego. 
7.00 + Jadwigę, Aleksandra Drosio. 
Stanisława Olszewskiego, Jana Nowa-

ka i zm. z rodziny Pasik. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 

CZWARTEK 22 Września 2022 
7.00 + Bogusława Bartkiewicza – greg. 
25. 
7.00 O dalszą Bożą opiekę, litość i mi-
łosierdzie dla Tomasza i Ani. 
18.00 + Zygmunta Słoń w 28 r. śm. 
PIĄTEK 23 Września 2022 
7.00 + Bogusława Bartkiewicza – greg. 
26. 
7.00 + Hannę, Tadeusza, Lucynę To-
bolczyków, Irenę Bogusława Maza-
nek. 
7.00 +  
18.00 + Hipolita, Annę, Jadwigę, Józe-
fa Szatraj. 
SOBOTA 24 Września 2022 
7.00 + Karolinę Dutkiewicz w 6 r. śm., 
Hipolita Dutkiewicz w r. śm. 
7.00  
7.00  
18.00 + Bogusława Bartkiewicza – 
greg. 27. 
NIEDZIELA 25 Września 2022 
7.00 + Bogusława Bartkiewicza – greg. 
28. 
8.30 + Ewę Kowalczyk. 
10.00 + Artura w 8 r. śm. i Norberta w 
7 r. śm. Kowalskich. 
11.30 + Krystynę, Michała, Weronikę, 
Stefana, Mirosława Gawryłowiczów, 
Balbinę, Eustachego Wiśniewskich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 +  

1. Zapraszamy dziś na modlitwę adoracyjną przed Najśw. Sakramentem w godz. 
19.00 – 21.00. 

2. Uczniowie kl. I szkoły średniej oraz ci, którzy z różnych przyczyn do tej pory 
tego nie uczynili mogą się zapisać do Sakramentu Bierzmowania. Zgłaszać się 
należy do ks. Adama. 

3. Po Mszy św. wieczornej o godz. 19.00 w salce przy kancelarii kolejne spotkanie 
z cyklu konferencji dla narzeczonych. 

4. O dnia 23 września ( piątek ) będziemy przyjmować zapisy intencji mszalnych 
na rok 2023 od godz. 16.00. 

5. Nasz Caritas nie przyjmuje już żadnej odzieży. Prosimy by już tych rzeczy nie 
przynosić. Prosimy o przekazywanie tej informacji innym. 

6. W tym tygodniu przypada we wtorek wspomnienie św. męczenników Andrzeja 
Kim i towarzyszy, w środę święto św. Mateusza Ap., w piątek św. Ojca Pio. 

7. W przyszłą niedzielę 25 września będziemy przeżywać Uroczystość odpustową 
ku czci św. Michała Archanioła. Suma odpustowa z procesją o godz. 13.00. Za-
praszamy. 

8. Na UKSW w Warszawie jest możliwość zapisania się kursy umożliwiające zdo-
bycie wiedzy biblijno – teologicznej oraz przygotowujących do pełnienia posługi 
katechisty parafialnego. Absolwenci tych kursów są merytorycznie i metodolo-
gicznie przygotowani do prowadzenia katechez dla dorosłych, szczególnie rodzi-
ców dzieci mających przyjąć chrzest, I Komunię i Bierzmowanie. Chętnych za-
praszamy do zapoznania się ze szczegółami, które są na plakacie wywieszonym 
w gablocie przed Kościołem. 

9. Wszystkim ofiarodawcom, którzy złożyli ofiarę na renowację obrazu św. Micha-
ła 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. 

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

11. W dniu 24 września ( sobota ) w Sanktuarium św. Ojca Pio w Warszawie na Go-
cławiu odbędzie się Diecezjalny Dzień Chorego. O godz. 11.00 będzie Msza św. 
z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych. Mszy św. będzie przewodni-
czył ks. Bp Jacek Grzybowski. Zapraszamy. 

12. Także 24 września ( sobota ) w naszej parafii o godz. 10.00 odprawiona będzie 
Msza św. o błog. Boże na rozpoczęcie działania wszystkich wspólnot działają-
cych w naszej parafii. Zapraszamy więc wszystkie wspólnoty na tę Mszę św. 

13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć ją można przy wyjściu z ko-
ścioła 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: Danuta Czokow, Barbara Zofia Boniecka, Zbigniew Derlacz, 
Emilia Pykiel W ieczny odpoczynek... 


