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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. Pragnienie Boga 

 
29 Człowiek może jednak zapomnieć o tym "głębokim i 

żywotnym połączeniu z Bogiem" 2, może go nie dostrzegać, a 
nawet wprost je odrzucać. Źródła takich postaw mogą być 

bardzo zróżnicowane 3: bunt przeciw obecności zła w świecie, 
niewiedza lub obojętność religijna, troski doczesne i bogactwa 

4, zły przykład wierzących, prądy umysłowe wrogie religii, a 
wreszcie skłonność człowieka grzesznego do ukrywania się ze 
strachu przed Bogiem 5 i do ucieczki przed Jego wezwaniem 6. 

30 "Niech się weseli serce szukających Pana" (Ps 105, 3). 
Nawet jeśli człowiek może zapomnieć o Bogu lub Go 

odrzucić, to Bóg nie przestaje wzywać każdego człowieka, 
aby Go szukał, a dzięki temu znalazł życie i szczęście. Takie 
szukanie wymaga od człowieka całego wysiłku jego rozumu, 
prawości woli, "szczerego serca", a także świadectwa innych, 

którzy uczyliby go szukania Boga. 

Jakże wielki jesteś, Panie, i godny, by Cię sławić. Wspaniała 
jest Twoja moc, a Twojej Mądrości nikt nie zmierzy. Pragnie 
Cię sławić człowiek, cząstka Twego stworzenia, który dźwiga 
swój śmiertelny los; nosi świadectwo swego grzechu i dowód 
tego, że Ty pysznym się sprzeciwiasz. A jednak pragnie Cię 
sławić ta cząstka Twego stworzenia. Ty sam sprawiasz, że 
znajduje on ukojenie w wielbieniu Ciebie. Stworzyłeś nas 

bowiem dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie 
spocznie w Tobie 7.CDN... 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi proroka Amosa. 
Tak mówi Pan wszechmogący: 
«Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na 
górze Samarii. Leżą na łożach z kości sło-
niowej i wylegują się na dywanach; jedzą 
oni jagnięta z trzody i cielęta ze środka obo-
ry. Improwizują na strunach harfy i jak Da-
wid wynajdują instrumenty muzyczne. Piją 
czaszami wino i najlepszym olejkiem się 
namaszczają, a nic się nie martwią upad-
kiem domu Józefa. Dlatego teraz ich popro-
wadzę na czele wygnańców, i zniknie krzy-
kliwe grono hulaków». Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Paw-
ła Apostoła do Tymoteusza. 
Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawie-
dliwością, pobożnością, wiarą, miłością, 
wytrwałością, łagodnością. Walcz w do-
brych zawodach o wiarę, zdobywaj życie 
wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim 
złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu 
świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który 
ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa – Te-
go, który złożył dobre wyznanie za Poncju-
sza Piłata – ażebyś zachował przykazanie 
nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się 
naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je, 
we właściwym czasie, błogosławiony i jedy-
ny Władca, Król królujących i Pan panują-
cych, jedyny mający nieśmiertelność, który 
zamieszkuje światłość niedostępną, którego 
nikt z ludzi nie widział ani nie może zoba-
czyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen. 
Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Łuka-
sza. 
Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył 

pewien człowiek bogaty, który ubierał się 
w purpurę i bisior i dzień w dzień uczto-
wał wystawnie. U bramy jego pałacu leżał 
żebrak pokryty wrzodami, imieniem Ła-
zarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze 
stołu bogacza. A także psy przychodziły i 
lizały jego wrzody. Umarł żebrak i anioło-
wie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł 
także bogacz i został pogrzebany. Gdy 
cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, 
ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na 
jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, 
ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby 
koniec swego palca umoczył w wodzie i 
ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w 
tym płomieniu”. Lecz Abraham odrzekł: 
„Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś 
swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób 
– niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a 
ty męki cierpisz. A ponadto między nami 
a wami zionie ogromna przepaść, tak że 
nikt, choćby chciał, stąd do was przejść 
nie może ani stamtąd nie przedostają się 
do nas”. Tamten rzekł: „Proszę cię więc, 
ojcze, poślij go do domu mojego ojca. 
Mam bowiem pięciu braci: niech ich 
ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to 
miejsce męki”. Lecz Abraham odparł: 
„Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich 
słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie – od-
rzekł tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych 
poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpo-
wiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków 
nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych 
powstał, nie uwierzą”». Oto słowo Pań-
skie. 



NIEDZIELA 25 Września 2022 
7.00 + Bogusława Bartkiewicza – 
greg. 28. 
8.30 + Ewę Kowalczyk. 
10.00 + Artura w 8 r. śm. i Norber-
ta w 7 r. śm. Kowalskich. 
11.30 + Krystynę, Michała, Wero-
nikę, Stefana, Mirosława Gawryło-
wiczów, Balbinę, Eustachego Wi-
śniewskich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 +Wiesławę Siwka, Janusza 
Dróżdż. 
PONIEDZIAŁEK 26 Września 
2022 
7.00 + Bogusława Bartkiewicza – 
greg. 29. 
7.00 + Barbarę Radomską ( od ko-
leżanek z pracy Marty) 
7.00  
18.00 + Tadeusza Sadowskiego. 
18.00 + Teresę Józefę Kręźlewicz 
pp. 
WTOREK 27 Września 2022 
7.00 + Marię w 1 r. śm., Genowefę, 
Romana Rutkowskich. 
7.00 + Władysława, Józefę Rafal-
skich. 
7.00 + Stanisława Śmietańskiego w 
3 r. śm. 
18.00 + Bogusława Bartkiewicza – 
greg. 30. 
18.00 + Jana Miętek pp. 
ŚRODA 28 Września 2022 
7.00 + Hannę Marię Krawczak – 
greg. 1. 
7.00 + Jana Grzyb w 5 r. śm., jego 
rodziców i teściów. 

7.00 + Wojciecha Szymańskiego. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
CZWARTEK 29 Września 2022 
7.00 + Halinę, Franciszka Szafran i 
zm. z rodziny. 
7.00 + Aurelię Dziedzic. 
7.00 + Zofię, Stanisława Sosiń-
skich, zm. z rodziny Sosińskich i 
Oleksiaków. 
18.00 + Hannę Marię Krawczak – 
greg. 2. 
PIĄTEK 30 Września 2022 
7.00 + Hannę Marię Krawczak – 
greg. 3. 
7.00 + Ewę Rogosz. 
7.00 + Feliksa Szpygiel w 9 r. śm. 
18.00 + Leokadię Angielczyk. 
SOBOTA 1 Października 2022 
7.00 + Hannę Marię Krawczak – 
greg. 4. 
7.00 + ks. Tadeusza Armijaka w 2 
r. śm. 
18.00 W intencji Alicji i Tadeusza 
Sempławskich z okazji 50 r. ślubu 
dziękczynna z prośbą o dalsze 
błog. Boże i opiekę MB. 
18.00 Intencja wynagradzająca. 
NIEDZIELA 2 Października 2022 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓ-
ŻAŃCA 
8.30 + Hannę Marię Krawczak – 
greg. 5. 
10.00 +  
11.30 + Janusza Bułkę w 4 r. śm. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Genowefę w 19 r. śm., Jana 
Kozińskich. 

1. Dziś uroczystość odpustowa ku czci św. Michała Archanioła – patrona naszej parafii. 
Uroczysta suma z procesją o godz. 13.00. Zapraszamy. 

2. W tym tygodniu przypada we wtorek wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana; 
w środę św. Wacława, męczennika; w czwartek święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki 
Katedralnej w Warszawie – Pradze; w piątek św. Hieronima, kapłana i doktora Ko-
ścioła. 

3. Przyjmujemy już zapisy intencji mszalnych na rok 2023. 
4. Od soboty – październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa w naszym 

kościele będą w Niedziele oraz w tygodniu o godz. 17.00. 
5. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 

w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi. Po Mszy św. będzie wysta-
wienie Najśw. Sakramentu i odmówimy Różaniec. To nabożeństwo trwać będzie do 
godz. 21.00. Zakończy je błogosławieństwo Najśw. Sakramentem i Apel Jasnogórski. 
Tego dnia nie będzie wyjątkowo różańca o godz. 17.00, ale dopiero po wieczornej 
Mszy św. 

6. 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. 

7. Trwają zapisy uczniów klas I Szkoły średniej do bierzmowania i tych wszystkich, któ-
rzy do tej pory tego sakramentu nie przyjęli a chcieliby to uczynić. Zgłaszamy się do 
ks. Adama. 

8. W naszym Caritasie nie przyjmujemy już żadnej odzieży, proszę zatem już tych rzeczy 
nie przynosić. 

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. Pro-
simy was o dalszą pomoc i wpłaty. 

10. Pragniemy was poinformować, że w tym tygodniu obraz ten został zabrany do pra-
cowni konserwatorskiej, gdzie zostanie poddany zabiegom konsewatorskim i odno-
wieniu. 

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

12. Za tydzień w Niedzielę ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na Dom św. Fausty-
ny w Ostrówku. 

13. W trakcie pandemii Covid 19 w szpitalu nowodworskim  zlikwidowano kaplicę. 
Obecnie powstała możliwość ponownego otwarcia kaplicy, ale przeznaczone na ten 
cel pomieszczenie wymaga remontu. Koszt tego jest przewidywany na kwotę prawie 
53 tyś zł. Prosimy zatem każdego, kto chciałby pomóc i wesprzeć to własnym groszem 
o pomoc. W przyszłą Niedzielę ( 2 października ) po Mszach św. zostanie przeprowa-
dzona zbiórka do puszek przed kościołem na ten cel. Z góry dziękujemy za ofiarność. 

14. 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: Irena Teodozja Woźniak, Zofia Stefania Muszyńska, Zbigniew 
Markowski, Halina Turczyńska W ieczny odpoczynek... 


