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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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e-mail:  
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Strona internetowa: 
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Msze św. w niedziele: 
7.00; 8.30; 10.00; 11.30;  
13.00; 18.00 
Msze św. w dni powszednie 
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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BÓG WYCHODZI NAPRZECIW CZŁOWIEKOWI 
50 Za pomocą rozumu naturalnego człowiek może w sposób pewny 
poznać Boga na podstawie Jego dzieł. Istnieje jednak inny porządek 

poznania, do którego człowiek nie może dojść o własnych siłach; 
jest to porządek Objawienia Bożego 1 . Na mocy swego całkowicie 

wolnego postanowienia Bóg objawia się i udziela człowiekowi. 
Czyni to, objawiając swoją tajemnicę, swój zamysł życzliwości, 

który odwiecznie przygotował w Chrystusie dla dobra wszystkich 
ludzi. Objawia w pełni swój zamysł, posyłając swego umiłowanego 

Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i Ducha Świętego. 
OBJAWIENIE BOŻE  

I. Bóg objawia swój "zamysł życzliwości" 
51 "Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić samego 

siebie i ukazać tajemnicę swej woli, dzięki której ludzie przez 
Chrystusa, Słowo, które stało się ciałem, mają dostęp do Ojca w 
Duchu Świętym i stają się współuczestnikami Bożej natury 2 . 

52 Bóg, który zamieszkuje "światłość niedostępną" (1 Tm 6, 16), 
pragnie udzielać swojego Boskiego życia ludziom stworzonym w 

sposób wolny przez Niego, by w swoim jedynym Synu uczynić ich 
przybranymi synami 3 . Objawiając siebie samego, Bóg pragnie 
uzdolnić ludzi do dawania Mu odpowiedzi, do poznawania Go i 

miłowania ponad to wszystko, do czego byliby zdolni sami z siebie. 
53 Boski zamysł Objawienia spełnia się równocześnie "przez czyny 

i słowa wewnętrznie ze sobą połączone 4 oraz wyjaśniające się 
wzajemnie. Plan ten jest związany ze szczególną "pedagogią Bożą". 
Bóg stopniowo udziela się człowiekowi, przygotowuje go etapami 
na przyjęcie nadprzyrodzonego Objawienia, którego przedmiotem 
jest On sam, a które zmierza do punktu kulminacyjnego w Osobie i 
posłaniu Słowa Wcielonego, Jezusa Chrystusa. Święty Ireneusz z 
Lyonu wielokrotnie mówi o tej pedagogii Bożej, posługując się 

obrazem wzajemnego przyzwyczajania się do siebie Boga i 
człowieka: "Słowo Boże zamieszkało w człowieku i stało się Synem 
Człowieczym, by przyzwyczaić człowieka do objęcia Boga, a Boga 

do zamieszkiwania w człowieku, zgodnie z upodobaniem Ojca 5. 
CDN... 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej. 
Siedmiu braci razem z matką zostało schwy-
tanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż 
król chciał ich zmusić, aby skosztowali wie-
przowiny zakazanej przez Prawo. Jeden z 
nich, przemawiając w imieniu wszystkich, 
tak powiedział: «O co masz zamiar pytać i 
jakie zdobywać od nas wiadomości? Jeste-
śmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli 
przekroczyć ojczyste prawa». Drugi zaś 
brat, w chwili gdy oddawał ostatnie tchnie-
nie, powiedział: «Ty zbrodniarzu, odbierasz 
nam to obecne życie. Król świata jednak 
nas, którzy umieramy za Jego prawa, 
wskrzesi i ożywi do życia wiecznego». Po 
nim był męczony trzeci. Na żądanie natych-
miast wysunął język, a ręce wyciągnął bez 
obawy i mężnie powiedział: «Z Nieba je 
otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, 
a spodziewam się, że od Niego ponownie je 
otrzymam». Nawet sam król i całe jego oto-
czenie zdumiewali się odwagą młodzieńca, 
jak za nic miał cierpienia. Gdy ten już za-
kończył życie, takim samym katuszom pod-
dawano czwartego. Konając, tak powiedział: 
«Lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, 
bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że 
znów przez Niego zostaną wskrzeszeni. Dla 
ciebie bowiem nie będzie zmartwychwstania 
do życia». Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Drugiego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Tesaloniczan. 
Bracia: Sam Pan nasz, Jezus Chrystus, i 
Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i 
przez łaskę udzielił nam wiecznego po-
cieszenia i dobrej nadziei, niech pocie-
szy serca wasze i niech utwierdzi w każ-

dym działaniu i dobrej mowie. Poza 
tym, bracia, módlcie się za nas, by sło-
wo Pańskie szerzyło się i rozsławiało, 
podobnie jak to jest pośród was, abyśmy 
byli wybawieni od ludzi przewrotnych i 
złych, albowiem nie wszyscy mają wia-
rę. Wierny jest Pan, który umocni was i 
ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w 
Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i 
będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje 
serca wasze ku miłości Bożej i cierpli-
wości Chrystusowej. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Łu-
kasza. 
Jezus powiedział do saduceuszów, któ-
rzy twierdzą, że nie ma zmartwychwsta-
nia: «Dzieci tego świata żenią się i za 
mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani 
zostaną za godnych udziału w świecie 
przyszłym i w powstaniu z martwych, 
ani się żenić nie będą, ani za mąż wy-
chodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, 
gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bo-
żymi, będąc uczestnikami zmartwych-
wstania. A że umarli zmartwychwstają, 
to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest 
mowa o krzewie, gdy Pana nazywa 
„Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i 
Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem 
umarłych, lecz żywych; wszyscy bo-
wiem dla Niego żyją». Oto słowo Pań-
skie. 



NIEDZIELA 6 Listopada 2022 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓ-
ŻAŃCA 
7.00 + Teresę Traczyk – greg. 6. 
8.30 + Karolinę w 20 r. śm., Józefa w 
35 r. śm. Wiśniewskich, Edwarda Ko-
walewskiego w 45 r. śm., zm. z rodzi-
ny Piaseckich, Wiśniewskich. 
10.00 + Euzebię, Stefana, Jana, Felik-
sę Affek. 
11.30 + Józefa Brodowskiego w 24 r. 
śm. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 WYPOMINKI 
PONIEDZIAŁEK 7 Listopada 2022 
7.00 + Kazimierza, Janinę, Barbarę, 
Stanisława, Franciszka, Dominika 
Marczewskich, Teresę Zakrzewską i 
zm. z rodziny 
7.00 + Jana, Lucynę Stromeckich i 
zm. z obu rodzin. 
7.00 + Emilię Pykiel pp. 
18.00 WYPOMINKI 
18.00 + Teresę Traczyk – greg. 7. 
WTOREK 8 Listopada 2022 
7.00 + Stanisława, Czesławę Cyran-
kowskich. 
7.00 + Irenę Teodozję Woźniak pp. 
7.00 + Mariusza Nerć w 2 r. śm. 
18.00 WYPOMINKI 
18.00 + Teresę Traczyk – greg. 8. 
ŚRODA 9 Listopada 2022 
7.00 + Urszulę Kuczyńską. 
7.00 + Kazimierę Czajka w 26 r. śm. 
7.00 + Jadwigę Ostrowską i zm. z ro-
dziny. 

18.00 WYPOMINKI 
18.00 + Teresę Traczyk – greg. 9. 
CZWARTEK 10 Listopada 2022 
7.00 + Krystynę, Stefana Wysockich. 
7.00 + Helenę Kubajewską w 4 r. śm., 
dziadków Gwiazdowskich. 
7.00 +  
7.00 + Teresę Traczyk – greg. 10. 
18.00 WYPOMINKI 
PIĄTEK 11 Listopada 2022 
7.00 +  
7.00 +  
10.00 ZA OJCZYZNĘ 
18.00 + Teresę Traczyk – greg. 11. 
18.00 WYPOMINKI 
SOBOTA 12 Listopada 2022 
7.00 + Jana w 14 r. śm., Genowefę 
Kozińskich. 
7.00 + Joannę, Bogumiła Siudej. 
7.00 +  
18.00 WYPOMINKI 
18.00 + Teresę Traczyk – greg. 12. 
NIEDZIELA 13 Listopada 2022 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FA-
TIMSKIEGO 
8.30 +  
10.00 + Janinę w 18 r. śm., Władysła-
wa Rucińskich. 
11.30 + Eugeniusza Lipińskiego w 32 
r. śm, zm. z rodziny Lipińskich, Żbi-
kowskich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 WYPOMINKI 
18.00 + Teresę Traczyk – greg. 13. 

1. Dziś I Niedziela miesiąca, o godz. 17.00 zapraszamy na nabożeń-
stwo adoracyjne. 

2. W piątek 11 listopada w rocznicę odzyskania niepodległości o 
godz. 10.00 będzie Msza św. w intencji Ojczyzny, na którą za-
praszamy. 

3. W tym tygodniu w środę przypada święto Rocznicy Poświęcenia 
Bazyliki Laterańskiej, w czwartek wspomnienie św. Leona Wiel-
kiego, papieża, a piątek św. Marcina z Tours, bpa, w sobotę św. 
Jozafata bpa i męczennika. 

4. Od piątku rozpoczynamy nowennę przed uroczystością Chrystu-
sa Króla Wszechświata. 

5. Dzisiaj zbieramy ofiary do puszek z okazji dnia solidarności z 
Kościołem prześladowanym – w tym roku jest to Ukraina. Za 
ofiary dziękujemy. 

6. W przyszłym roku dnia 6 stycznia ( Trzech Króli ) nasza parafia 
pragnie zorganizować Orszak trzech Króli. Już zgłosiliśmy naszą 
parafię do centralnego biura. Jak do wszystkiego tak i w tym 
przypadku potrzebne będą fundusze i pomoc. W przyszłą nie-
dzielę więcej powiemy na ten temat i będziemy przed kościołem 
zbierać do puszek fundusze na ten cel. 

7. Obecnie na koncie wpłat na Remont Starego Kościoła znajduje 
się 47058 zł 30 gr. ( stan konta z dnia 3.11.2022 r. ). Za wszelkie 
wpłaty dziękujemy i prosimy o dalszą pomoc i wpłaty. 

8. 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.  

 


