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MICHAŁA ARCHANIOŁA 

 

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 dni powszednie 
7.00; 18.00 

Godz. otwarcia kancelarii: 
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i świąt - kościelnych i państwowych;) 
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III. Poznanie Boga według nauczania Kościoła 
36 "Święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym 
światłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w 

sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich rzeczy" 
12. Bez tej zdolności człowiek nie mógłby przyjąć Objawienia 

Bożego. Człowiek posiada tę zdolność, ponieważ jest 
stworzony "na obraz Boży" 13. 

37 W konkretnych warunkach historycznych, w jakich się 
znajduje, człowiek napotyka jednak wiele trudności w 

poznaniu Boga za pomocą samego światła rozumu: Umysł 
ludzki zasadniczo mógłby o własnych siłach dojść do 

prawdziwego i pewnego poznania tak jedynego osobowego 
Boga, który przez swoją Opatrzność czuwa nad światem i nim 

rządzi, jak i prawa naturalnego, które Stwórca wypisał w 
naszych duszach. Skuteczne i owocne wykorzystanie za 

pomocą rozumu tych wrodzonych zdolności natrafia jednak w 
praktyce na liczne przeszkody. Prawdy dotyczące Boga oraz 

relacji między Bogiem i ludźmi przekraczają w sposób 
absolutny porządek rzeczy podpadających pod zmysły i gdy 

powinny one wyrazić się w czynach i kształtować życie, 
wymagają od człowieka poświęcenia i wyrzeczenia się siebie. 

Rozum ludzki natomiast w poszukiwaniu takich prawd 
napotyka trudności wynikające z wpływu zmysłów i 

wyobraźni oraz ze złych skłonności spowodowanych przez 
grzech pierworodny. Sprawia to, że w tych dziedzinach ludzie 
łatwo sugerują się błędem lub przynajmniej niepewnością w 

tym, czego nie chcą uznać za prawdę 14. 
38 Z tego powodu człowiek potrzebuje światła Objawienia 

Bożego nie tylko wtedy, gdy chodzi o to, co przekracza 
możliwości jego zrozumienia, lecz także, "by nawet prawdy 
religijne i moralne, które same przez się nie są niedostępne 
rozumowi, w obecnym stanie rodzaju ludzkiego mogły być 

poznane przez wszystkich w sposób łatwy, z zupełną 
pewnością i bez domieszki błędu" 15. CDN... 

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi Wyjścia. 
Amalekici przybyli, aby walczyć z Izra-
elitami w Refidim. Mojżesz powiedział 
wtedy do Jozuego: «Wybierz sobie mę-
żów i wyrusz z nimi do walki z Amale-
kitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z 
laską Bożą w ręku». Jozue spełnił pole-
cenie Mojżesza i wyruszył do walki z 
Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur 
wyszli na szczyt góry. Jak długo Moj-
żesz trzymał ręce podniesione do góry, 
Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce 
opuszczał, miał przewagę Amalekita. 
Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli 
kamień i położyli pod niego, i usiadł na 
nim. Aaron zaś i Chur podparli jego rę-
ce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. 
W ten sposób aż do zachodu słońca były 
ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak 
pokonał Jozue Amaleka i jego lud 
ostrzem miecza. Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Drugiego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Tymoteusza. 
Najmilszy: Trwaj w tym, czego się nau-
czyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od 
kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem nie-
mowlęcych znasz Pisma święte, które 
mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku 
zbawieniu przez wiarę w Chrystusie 
Jezusie. Wszelkie Pismo jest przez Boga 
natchnione i pożyteczne do nauczania, 
do przekonywania, do poprawiania, do 
wychowania w sprawiedliwości – aby 
człowiek Boży był doskonały, przyspo-

sobiony do każdego dobrego czynu. Za-
klinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, 
który będzie sądził żywych i umarłych, 
oraz na Jego pojawienie się i na Jego 
królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę i 
nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, 
podnoś na duchu z całą cierpliwością w 
każdym nauczaniu. 

Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Łu-
kasza. 
Jezus opowiedział swoim uczniom przy-
powieść o tym, że zawsze powinni się 
modlić i nie ustawać: «W pewnym mie-
ście żył sędzia, który Boga się nie bał i 
nie liczył się z ludźmi. W tym samym 
mieście żyła wdowa, która przychodziła 
do niego z prośbą: „Obroń mnie przed 
moim przeciwnikiem!” Przez pewien 
czas nie chciał; lecz potem rzekł do sie-
bie: „Chociaż Boga się nie boję ani z 
ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ 
naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją 
w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez 
końca i nie zadręczała mnie”». I Pan 
dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niespra-
wiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weź-
mie w obronę swoich wybranych, którzy 
dniem i nocą wołają do Niego, i czy bę-
dzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam 
wam, że prędko weźmie ich w obronę. 
Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie 
wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?» Oto 
słowo Pańskie. 



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. 
PONIEDZIAŁEK 17 Października 
2022 
7.00 + Hannę Marię Krawczak – 
greg. 20. 
7.00 + Henryka Kwiatkowskiego, ro-
dziców Lewińskich i Kwiatkowskich. 
7.00 + Bogdana Kobzińskiego pp. 
18.00 Wynagradzająca za grzechy 
nasze i całego świata jakimi obrażane 
jest Najśw. Serce Pana Jezusa i Nie-
pokalane Serce Maryi. 
WTOREK 18 Października 2022 
7.00 + Irenę Kamińską i zm. z rodzi-
ny Kamińskich, Zaborowskich, Sul-
kowskich. 
7.00 + Władysławę, Józefa, Tadeusza 
Bentyn, Genowefę, Józefa, Stefana 
Szulskich, zm. z rodziny Kęsickich. 
7.00 + Krzysztofa Kowalewskiego. 
18.00 + Hannę Marię Krawczak – 
greg. 21. 
ŚRODA 19 Października 2022 
7.00 + Hannę Marię Krawczak – 
greg. 22. 
7.00 + Józefę Affek w r. śm. i zm. z 

rodziny Affek. 
7.00 + Piotra Wiśniewskiego w 1 r. 
śm. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
CZWARTEK 20 Października 2022 
7.00 + Hannę Marię Krawczak – 
greg. 23. 
7.00 Danutę Wandę Czokow pp. 
18.00 +  
PIĄTEK 21 Października 2022 
7.00 + Hannę Marię Krawczak – 
greg. 24. 
7.00 + Kazimierza w 42 r. śm., Irenę, 
Barbarę Wiechowicz. 
7.00 + Zbigniewa Derlacz pp. 
18.00 + Urszulę Bakun. 
SOBOTA 22 Października 2022 
7.00 + Hannę Marię Krawczak – 
greg. 25. 
7.00 + Władysława, Mieczysławę, 
Waldemara Tobolczyków, Francisz-
ka, Mariannę Bagińskich, Jana, Da-
nutę Granuszewskich, Krzysztofa, 
Elżbietę Kaczmarków. 
7.00 O zdrowie i bł. Boże dla Rysia i 
Antosia Biegaj i ich rodziców. 
18.00 + Piotra Rzemek w 11 r. śm. 
NIEDZIELA 23 Października 2022 
7.00 + Hannę Marię Krawczak – 
greg. 26. 
8.30 + Mariannę, Jana, Mariana, Ta-
deusza Lewińskich, Zenobię, Mariana 
Kowalewskich. 
10.00 + Stanisława Zomkowskiego w 
7 r. śm. 
11.30 + Beatę Jędrasik w 20 r. śm., 
zm. z rodziny Jędrasików, Parzu-
chowskich, Ferenców. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Ryszarda Nesner. 

1. Dziś obchodzimy Dzień Papieski. Jednym z elementów tego dnia 
jest zbiórka ofiar na stypendia dla zdolnej młodzieży pochodzącej 
z niezbyt zamożnych rodzin. Przy kościele można złożyć ofiarę 
do puszek na ten cel. 

2. Dziś w godz. 19.00 – 21.00 zapraszamy na adorację Najświętsze-
go Sakramentu. 

3. We wtorek 18 października pragniemy włączyć się w kampanię 
„Milion dzieci modli się na różańcu” w intencji pokoju i jedności 
na świecie. Dlatego szczególnie gorąco zapraszamy w tym dniu 
wszystkich ( dzieci i dorosłych ) na różaniec o godz. 17.00. 

4. W środę o godz. 19.00 spotkanie dla rodziców dzieci pierwszoko-
munijnych.  

5. W kancelarii parafialnej przyjmujemy już na wypominki roczne, 
jednorazowe oraz listopadową Mszę św. zbiorową. 

6. Wszystkim ofiarodawcom, którzy złożyli ofiarę na renowację ob-
razu św. Michała Archanioła ze Starego Kościoła – bardzo dzię-
kujemy. 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. 

7. W tym tygodniu wspominamy jutro św. Ignacego Antiocheńskie-
go, bpa i męczennika, we wtorek święto św. Łukasza, ewangeli-
sty, w czwartek wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana a w so-
botę św. Jana Pawła II. 

8. Za tydzień ofiary składane na tacę będą przeznaczone na misje. 
9. Od 23 października ministranci będą rozprowadzać znicze. 
10. Policja ostrzega: nie daj się oszukać „ na policjanta”, funkcjona-

riusza CBŚP”, „prokuratora” czy „wnuczka”. Szczegóły w gablo-
cie. 

11. 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 po-
stawę i pomoc w jego nabywaniu. Prosimy was, czyńcie to nadal.  

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Urszula Perszon, Stanisława Boruc W ieczny odpoczynek... 


