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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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Msze św. w niedziele: 
7.00; 8.30; 10.00; 11.30;  
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7.00; 18.00 

Godz. otwarcia kancelarii: 
pon.—pt.:   16-17:30 
 
(bez czw., sob. oraz uroczystości 
i świąt - kościelnych i państwowych;) 
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II. Drogi prowadzące do poznania Boga 

33 Człowiek: zadaje sobie pytanie o istnienie Boga 
swoją otwartością na prawdę i piękno, swoim zmysłem 
moralnym, swoją wolnością i głosem sumienia, swoim 
dążeniem do nieskończoności i szczęścia. W tej 
wielorakiej otwartości dostrzega znaki swojej duchowej 
duszy. "Zalążek wieczności, który w sobie nosi, nie 
może być sprowadzany do samej tylko materii" 10 - jego 
dusza może mieć początek tylko w Bogu. 

34 Świat i człowiek świadczą o tym, że nie mają w sobie 
ani swej pierwszej zasady, ani swego ostatecznego celu, 
ale uczestniczą w Bycie samym w sobie, który nie ma 
ani początku, ani końca. W ten sposób tymi różnymi 
"drogami" człowiek może dojść do poznania istnienia 
rzeczywistości, która jest pierwszą przyczyną i 
ostatecznym celem wszystkiego, "a którą wszyscy 
nazywają Bogiem" 11. 

35 Władze człowieka uzdalniają go do poznania istnienia 
osobowego Boga. Aby jednak człowiek mógł zbliżyć się 
do Niego, Bóg zechciał objawić mu się i udzielić łaski, 
by mógł przyjąć to objawienie w wierze. Dowody na 

istnienie Boga mogą jednak przygotować człowieka do 
wiary i pomóc mu stwierdzić, że wiara nie sprzeciwia się 

rozumowi ludzkiemu. CDN... 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej. 
Wódz syryjski Naaman, który był trędo-
waty, zanurzył się siedem razy w Jorda-
nie, według słowa męża Bożego, a ciało 
jego na powrót stało się jak ciało małego 
chłopca i został oczyszczony. Wtedy 
wrócił do męża Bożego z całym orsza-
kiem, wszedł i stanął przed nim, mó-
wiąc: «Oto przekonałem się, że na całej 
ziemi nie ma Boga poza Izraelem! A 
teraz zechciej przyjąć dar od twego słu-
gi!» On zaś odpowiedział: «Na życie 
Pana, przed którego obliczem stoję – nie 
wezmę!» Tamten nalegał na niego, aby 
przyjął, lecz on odmówił. Wtedy Naa-
man rzekł: «Jeśli już nie chcesz, to niech 
dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para 
mułów unieść może, ponieważ odtąd 
twój sługa nie będzie składał ofiary ca-
łopalnej ani ofiary krwawej innym bo-
gom, jak tylko Panu». Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Drugiego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Tymoteusza. 
Najmilszy: Pamiętaj na Jezusa Chrystu-
sa, potomka Dawida. On według Ewan-
gelii mojej powstał z martwych. Dla niej 
znoszę niedolę aż do więzów jak zło-
czyńca; ale słowo Boże nie uległo spęta-
niu. Dlatego znoszę wszystko przez 
wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpi-
li zbawienia w Chrystusie Jezusie, wraz 
z wieczną chwałą. Nauka to godna wia-
ry: Jeżeli bowiem z Nim współumarli-
śmy, z Nim także żyć będziemy. Jeśli 

trwamy w cierpliwości, z Nim też królo-
wać będziemy. Jeśli się będziemy Go 
zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my 
odmawiamy wierności, On wiary docho-
wuje, bo nie może się zaprzeć siebie 
samego. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza. 
Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do 
Jeruzalem, przechodził przez pogra-
nicze Samarii i Galilei. Gdy wcho-
dzili do pewnej wsi, wyszło naprze-
ciw Niego dziesięciu trędowatych. 
Zatrzymali się z daleka i głośno za-
wołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się 
nad nami!» Na ten widok rzekł do 
nich: «Idźcie, pokażcie się kapła-
nom!» A gdy szli, zostali oczyszcze-
ni. Wtedy jeden z nich, widząc, że 
jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Bo-
ga donośnym głosem, padł na twarz 
u Jego nóg i dziękował Mu. A był to 
Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czyż 
nie dziesięciu zostało oczyszczo-
nych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się 
nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał 
chwałę Bogu, tylko ten cudzozie-
miec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, 
idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Oto 
słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 9 Października 2022 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FA-
TIMSKIEGO 
8.30 + Genowefę w 19 r. śm., Jana 
Kozińskich. 
10.00 + Hannę Marię Krawczak – 
greg. 12. 
11.30 + Wacława Ziemińskiego w 18 
r. śm i zm. z rodziny Ziemińskich i 
Młynarczyków. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 Dziękcz. w intencji Jagody Fa-
bisiak z okazji 10 urodzin z prośbą o 
Bł, Boże i potrzebne łaski dla niej i 
całej rodziny. 
PONIEDZIAŁEK 10 Października 
2022 
7.00 + Hannę Marię Krawczak – 
greg. 13. 
7.00 + Antoniego Wronę w 5 r. śm., 
zm. z rodziny Wronów, Dynakow-
skich, Kosewskich. 
7.00 + Tadeusza Sadowskiego pp. 
18.00 + Longinę, Ryszarda Łońskich, 
zm. z rodziny Łońskich, Sarnowskich, 
wujka Włodka, Jasia Woźniaka 
WTOREK 11 Października 2022 
7.00 + Krystynę, Romana, Józefa 
Przeździeckich. 
7.00 + Krystynę, Stefana Wysockich. 
7.00 + Bogdana Łepkowskiego w 4 r. 
śm. 
18.00 + Hannę Marię Krawczak – 
greg. 14 
ŚRODA 12 Października 2022 
7.00 + Hannę Marię Krawczak – 
greg. 15. 
7.00 + Kazimierza Drwęckiego w 3 r. 
śm. 

7.00 + Aurelię Teresę Paluszkiewicz 
pp. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
CZWARTEK 13 Października 2022 
7.00 + Hannę Marię Krawczak – 
greg. 16. 
7.00 Dziękczynna w r. urodzin An-
drzeja za otrzymane łaski z prośbą o 
Boże bł. i opiekę Matki Bożej. 
18.00 +  
PIĄTEK 14 Października 2022 
7.00 + Hannę Marię Krawczak – 
greg. 17. 
7.00 + Józefa Chodorskiego w 1 r. śm. 
18.00 + Janinę Adamczyk i zm. rodzi-
ców z obu stron. 
SOBOTA 15 Października 2022 
7.00 + Hannę Marię Krawczak – 
greg. 18. 
7.00 + Tadeusza Rockiego i zm. z ro-
dziny Rockich i Magierów. 
7.00 + Adama Ostrowskiego i zm. z 
rodziny. 
18.00 Dziękcz. – błag. w intencji Łu-
kasza w podziękowaniu za otrzymane 
łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki 
Bożej. 
NIEDZIELA 16 Października 2022 
7.00 + Jadwigę, Tadeusza, Ryszarda, 
Bogdana Gromadka. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Danutę Tokarską w 12 r. śm., 
Stanisława, Stefanię Sienkiel, zm. z 
rodziny Wójtowicz, Drączkowskich, 
Tokarskich. 
11.30 + Mariana Bułkę w 2 r. śm. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Hannę Marię Krawczak – 
greg. 19. 

1. Od 14 października będziemy przyjmować na wypominki rocz-
ne, jednorazowe oraz na listopadową Mszę św. zbiorową. 

2. W tym tygodniu przypada w czwartek wspomnienie św. Honora-
ta Koźmińskiego, a w sobotę św. Teresy od Jezusa, dziewicy i 
doktora Kościoła. 

3. Dziś w kościołach jest liczenie wiernych – mamy gorącą prośbę, 
by wychodzić w miarę wolno, by osoby liczące nas, mogły to 
spokojnie zrobić. Dziękujemy. 

4. W czwartek 13 października o godz. 16.45 rozdanie różańców 
dla dzieci komunijnych. 

5. W piątek o godz. 18.00 Msza św., a po niej spotkanie dla mło-
dzieży przygotowującej się do bierzmowania i ich rodziców. 

6. W najbliższą niedzielę obchodzony będzie Dzień Papieski. Jed-
nym z elementów tego dnia jest zbiórka ofiar na stypendia dla 
zdolnej młodzieży pochodzącej z niezbyt zamożnych rodzin. 
Przy kościele zbiórkę przeprowadzą Panie z Kółek Różańco-
wych. 

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

8. Od 23 października ministranci będą rozprowadzać znicze. 
9. Policja ostrzega: nie daj się oszukać „ na policjanta”, funkcjona-

riusza CBŚP”, „prokuratora” czy „wnuczka”. Szczegóły w ga-
blocie. 

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć ją można przy 
wyjściu z kościoła bądź w zakrystii. Jest do nabycia nasz diece-
zjalny tygodnik „Idziemy”. Dziękujemy wam bardzo za waszą 
postawę i pomoc w jego nabywaniu. Prosimy was, czyńcie to na-
dal.  

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Jarosław Lodzik, Teodor Sroka W ieczny odpoczynek... 


