
Opłata dowolnaNumer 39 (1106) 26 września 2021 r.

Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

W Piśmie Świętym obłok jest symbolem 
obecności Boga, który objawia się człowiekowi, 
który do niego coś mówi. Bóg mówił z Mojże-
szem, ale my też mamy szansę i możliwość po-
rozmawiania z Nim. Ten, Który Jest ma słowo do 
przekazania. Mojżesz otrzymał Bożego Ducha, 
podobnie jego współpracownicy – siedemdzie-
sięciu starszych Izraela, którzy wpadli w unie-
sienie prorockie – uwielbiali Boga i głosili Jego 
wolę z wielką mocą. 

Dar duchowy został udzielony również dwom 
mężczyznom, którzy nie przyszli na umówiony 
termin do Namiotu Spotkania. Bóg w swojej 
pasji obdarowywania człowieka nie jest ograni-
czony czasem i przestrzenią; wszędzie jest obec-
ny i wszędzie może działać. Nie wiemy dlaczego 
Eldad i Medad nie przyszli na wspólną modlitwę 
odpowiedzialnych za los Narodu Wybranego – 
nie mogli, nie chcieli, chorowali, przestraszyli 
się odpowiedzialności, ktoś im przeszkodził. 
Różne mogą być przyczyny i wymówki, ale naj-
ważniejsze jest, że Bóg o nich nie zapomniał. 
Udzielił im swego Ducha tam, gdzie aktualnie 
przebywali, w obozie, pośród namiotów miesz-
kalnych, pośród zagród dla zwierząt, w tej czę-
ści świata, którą określamy profanum. Pan tak 
zadziałał poprzez tych ludzi, by z ich niemocy 
wyprowadzić dobro, by objawić swą chwałę 
właśnie pośrodku codziennych, ludzkich spraw. 
Do Boga należymy bowiem zawsze i wszędzie, 
a nie tylko wtedy gdy pójdziemy do kościoła, 
pomodlimy się, pojedziemy na pielgrzymkę. 

1. czytanie (Lb 11, 25-29)
Nie zazdrościć darów Bożych
Psalm (Ps 19 (18), 8 i 10. 12-13. 14 (R.: por. 9a))
Nakazy Pana są radością serca
2. czytanie (Jk 5, 1-6)
Marność dostatków doczesnych
Ewangelia (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)
Unikać okazji do grzechu

Bóg ma swój sposób działania
Rozważania do Słowa Bożego z XXVI Niedzieli Zwykłej (26 września)

Imiona tych dwóch mężczyzn, którzy pozostali 
w obozie izraelskim wiążą się z miłością. Eldad 
znaczy „Boża miłość”, a Medad – „Ukochany”. 

Prorokowanie Eldada i Medada nie podobało 
się Jozuemu, który po latach zostanie następcą 
Mojżesza, ale teraz jeszcze był zazdrosny i nie 
rozumiał istoty rzeczy. Mojżesz wykazujący się 
wielką dojrzałością i myśleniem wspólnotowym 
ucieszył się, że Bóg tak hojnie rozlewa charyzmat 
proroctwa w swoim ludzie, który w całości powi-
nien stać się ludem Pana głoszącym Jego chwałę. 
W tym jest też przesłanie dla nas, polskich kato-
lików żyjących trzydzieści kilka wieków po tych 
wydarzeniach. Należymy do Pana Boga i On nas 
powołał do życia zgodnego z Jego planem. Czło-
wiek żyjący po Bożemu, otwarty na Bożą miłość, 
ogłasza chwałę swego Stwórcy i Pana. 

Dziś w refrenie psalmu śpiewamy, że nakazy 
Pana są radością serca, ale czy tak jest w rze-
czywistości? Czy Boże przykazania, natchnienia 
Ducha Pańskiego, są dla mnie ważne i święte? 
Nawet Apostołom zdarzało się myśleć tylko 
po ludzku. Niedawno słyszeliśmy Piotra, któ-
ry chciał obronić Jezusa przed krzyżem, a dziś 
Jan – przecież umiłowany uczeń – jakby zapo-
mniał o miłości Bożej i wobec ludzi, gdyż jest 
zazdrosny o to, że ktoś nienależący do grona 
Dwunastu działa w imię Jezusa. Apostołowie 
zauważyli człowieka, którego określili zda-
niem: nie chodzi z nami. Nie powiedzieli tu  
o chodzeniu z Jezusem, czy za Jezusem; w ogó-
le zapomnieli o Jezusie. Zamiast relacji z Jezu-
sem, na pierwszym miejscu postawili relację ze 
sobą. Można sobą i swoimi sprawami, zasłonić 
Jezusa i często przychodzi to niepostrzeżenie.  
Z tego też powodu warto modlić się słowami 
dzisiejszego psalmu: Oczyść mnie z błędów 
przede mną ukrytych. Jezus działa jako Zbawi-
ciel tak jak chce. On posługuje się Kościołem, 
który jest narzędziem, sakramentem zbawie-
nia, ale w Chrystusie.  (xIJ) 

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)

UNIKAJ OKAZJI DO GRZECHU
Bóg żadnego człowieka nie skazuje na piekło. 

Za każdego z nas Jezus Chrystus oddał swoje ży-
cie. Często zapominamy, że nasze życie, a w osta-
teczności piekło lub niebo, to konsekwencja 
naszych wyborów. Dla jednych wystarczy prze-
życie piekła w swoim domu rodzinnym, piekła 
małżeńskiego, a dla jeszcze innych przeżycie 
kilku miesięcy albo lat w więzieniu, aby odciąć 
się jednoznacznie od takiego sposobu życia. 
Są też tacy ludzie, którzy doświadczyli znaków  
i cudów, i nawet to nie zmieniło ich życia. Czy do-
świadczyłeś takich chwil, krótszych lub dłuższych, 
które mógłbyś nazwać piekłem? Co ma wpływ 
na przemianę twojego życia? Piekło to straszna  
i wieczna rzeczywistość dla człowieka, dlatego też 
Jezus mówi o grzechu, który prowadzi do śmierci 
wiecznej dość radykalnie. Czy prosisz Jezusa, aby 
ujrzeć czym jest grzech i jakie wprowadza skut-
ki do twojego życia? Czy prosisz z determinacją  
o wiarę, która pozwoli ci ujrzeć przekleństwo grze-
chu?  [www.onjest.pl] 

Módlmy się. Boże, Ty przez przebaczenie  
i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc, 
udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy 
dążąc do obiecanego nam nieba, stali się uczest-
nikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, 
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO 
w środę o godz. 19.00 w dolnym kościele. xIJ

Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda – ze 
względu na trwający stan wyjątkowy obo-
wiązujący również w Pratulinie, a także po 
konsultacjach przeprowadzonych ze służbami 
mundurowymi odpowiedzialnymi za czuwa-
nie nad bezpieczeństwem w tym regionie 
– zdecydował o odwołaniu Diecezjalnej Piel-
grzymki Jubileuszowej do Pratulina w dniu  
3 października. Dziękczynienie za beatyfika-
cję Błogosławionych Męczenników z Pratuli-

na będzie miało jedynie wymiar parafialny.  
W naszej parafii będziemy mówić o Błogo-
sławionych na wszystkich Mszach świętych.  
W czasie adoracji Najświętszego Sakramen-
tu po Mszy świętej o godz. 13.00 szczególnie 
podziękujemy za Ich beatyfikację i poprosimy  
o wstawiennictwo. 

W niedzielę 3 października po zakończe-
niu każdej Mszy świętej w dolnym kościele 
osoby chętne będą mogły za darmo obej-

rzeć:  Film: „Pratulin. Opowieść męczeńskie-
go Podlasia”. Czas ok. pół godziny. 

Po Mszy świętej o godz. 18.00 zapraszamy 
na następujący film: 

Film: „Modlitwa o Polskę - z ziemi podla-
skiej”. Fabularyzowany dokument opowiada 
o męczeństwie Unitów Podlaskich oraz o ży-
ciu współczesnych spadkobierców ich wiary 
i tradycji – mieszkańcach Pratulina. Czas ok.  
1 godzina.   Zapraszamy!

Dziękczynienie za błogosławionych Męczenników z Pratulina w 25. rocznicę ich beatyfikacji w niedzielę 3 października
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Zawierzeni u Matki Boskiej Parczewskiej – relacja
18 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin  

w Parczewie odbyła się I Diecezjalna Pielgrzymka Osób Zawierzo-
nych Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi. Był to szczegól-
ny czas, którego hasłem przewodnim były słowa wypowiedziane 
przez bł. kard. Stefana Wyszyńskiego „Maryja mi światłem”.

W programie pielgrzymki znalazły się konferencja formacyjna, mo-
dlitwa różańcowa, świadectwa osób zawierzonych oraz Eucharystia pod 
przewodnictwem ks. bp. Kazimierza Gurdy. Grupa pielgrzymów z całej 
diecezji przybyła do Parczewa, aby wspólnie zainaugurować stałą forma-
cję osób zawierzonych. Gościliśmy przedstawicieli z wielu parafii: Białej 
Podlaskiej, Łukowa, Siedlec, Radoryża Kościelnego, Wisznic, Dębowej Kło-
dy, Kodeńca, Radzynia Podlaskiego, Kąkolewnicy, Terespola, Kałuszyna, 
Garwolina.

Pielgrzymka była odpowiedzią na potrzebę dalszej drogi formacyjnej 
dla osób, które przeszły drogę 33-dniowych rekolekcji, przygotowujących 
do zawierzenia.

Konferencję wygłosił ks. Grzegorz Suwała, który wskazywał, że „moc 
zawierzenia w życiu człowieka jest ogromna; ono tak naprawdę wszystko 
w naszym życiu rozpoczyna. To codzienne kroczenie z Panem Jezusem  
i Jego Matką - Maryją. Przyszedł czas, by pójść krok dalej i rozważyć, 
przemyśleć, co należy zrobić, aby tego nie stracić. Zawierzenie nie może 
być tylko chwilą uniesienia, ale stylem życia. To świadectwo codzienno-
ści, które należy wnieść w konkretną społeczność. Każdy z nas ma swoje 
plany na życie; mniej lub bardziej projektuje codzienność swojego życia. 
Moment zawierzenia to czas, kiedy mamy te nasze plany zestawiać z wolą 
Boga, przyjmować ją i wypełniać” – wyliczał ks. Grzegorz.

Kolejnym punktem Pielgrzymki była modlitwa różańcowa, której prze-
wodniczył Kustosz Sanktuarium ks. kan. Jacek Nazaruk. Po niej był czas na 
budowanie braterskiej wspólnoty przy wspaniałych wypiekach parafian 

z Parczewa. Był to moment wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i snucie 
planów na przyszłość.

Zanim rozpoczęła się Eucharystia wybrzmiały dwa świadectwa: Lidii  
z Radzynia Podlaskiego oraz Wojciecha z Łukowa. Dzięki życzliwości FARO.
TV, będziemy mogli do nich wrócić na kanale You Tube do czego serdecz-
nie zachęcamy, ponieważ świadectwa były bardzo poruszające i głębokie. 
Po świadectwach została odprawiona Msza święta pod przewodnictwem 
Biskupa Kazimierza Gurdy, która była centralnym punktem Pielgrzymki.

Wyrażamy nadzieję na to, że u tronu Pani Parczewskiej - Królowej Ro-
dzin będziemy spotykać się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, a zwień-
czeniem każdego roku formacyjnego będą kolejne wrześniowe piel-
grzymki. „Ważne jest, aby dbać o to, co wydarzyło się w naszych sercach 
podczas rekolekcji zawierzenia; nie można na tym poprzestać, a wówczas 
przyniesie to wszystko piękne owoce” – wskazuje ks. Suwała.

Pielgrzymka okazała się wspaniałym czasem tworzenia Dzieła Ma-
ryi w naszej diecezji. Chwała Panu za ten czas, za otwartość naszych 
duszpasterzy z ks. Biskupem na czele, za każdą osobę, która doświadcza  
w sowim życiu prowadzenia przez Maryję. Ona oświeca drogę, pomaga 
wyjść z ciemności i zawsze prowadzi do Jezusa.

Organizatorzy wydarzenia zapraszają do stałej współpracy i tworze-
nia konkretnej wspólnoty osób zawierzonych z naszej diecezji. Planów 
jest wiele, a już dziś zapraszamy na cykliczne audycje „Czarno na białym”  
w Katolickim Radio Podlaskie w ostatnie środy każdego miesiąca o godzinie 
21.40 oraz na łamy tygodnika diecezjalnego „Echo Katolickie”, gdzie będzie 
można znaleźć materiały formacyjne. Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

nnn
Wierni zawierzeni Maryi z naszej parafii i z parafii katedralnej uczest-

niczyli w tej pielgrzymce. Bogu dzięki za wspólny autokarowy wyjazd, za 
modlitwę i trud pielgrzymowania – ks. Ireneusz Juśkiewicz

Film „Wyszyński  
– zemsta czy przebaczenie”

Oficjalna produkcja uroczystości beatyfikacyjnych kard. Wyszyńskiego oraz matki Róży Czac-
kiej. Spektakularna filmowa realizacja opowiadająca nieznane szerszej publiczności losy wojenne 
księdza porucznika Stefana Wyszyńskiego – przyszłego Prymasa Polski.

Film przywołuje mało znany wątek w biografii Stefana Wyszyńskiego – jego udział w Po-
wstaniu Warszawskim. Pokazuje również postać matki Róży Czackiej i jej pracę na rzecz innych. 
Wojenna zawierucha i trudne decyzje, z którymi musieli się wówczas zmierzyć, przyczyniły się 
do ukształtowania późniejszego kierunku nauczania Prymasa.

Reżyser filmu Tadeusz Syka w rozmowie z PAP podkreślił, że jest to film uniwersalny. „Ten film 
nie jest o księdzu, ale o człowieku. Mimo że jest to historia z 1944 roku, możemy doskonale ją 
odnieść do naszego życia codziennego” - wyjaśnił.

Syka w rozmowie z PAP zwrócił także uwagę na fakt, że chociaż na temat Prymasa Tysiąclecia 
powstało wiele książek, to okres 1939-1945 jest w większości pomijany. „A okazuje się, że to ten 
czas go ukształtował. Dzięki temu przez cały okres stalinizmu i PRL Wyszyński mógł uderzyć ręką 
w stół, powiedzieć „Non possumus”, spojrzeć komunistom w oczy” – podkreślił reżyser.

Jak również wskazał, „w filmie pokazujemy, jak ten marmur Wyszyńskiego dopiero się kształ-
tował. To wszystko działo się w Laskach pod Warszawą, pod okiem matki Elżbiety Róży Czackiej, 
która w pewnym sensie też Wyszyńskiego ukształtowała”.                Źródło: www.pap.pl 



Strona 3OPIEKUN nr 3926 września 2021 r.

W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas  
przepisywania intencji Mszy Św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie  

w celu poprawienia. Kościół św. Józefa jest otwierany  
na pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y

Poniedziałek 27 września 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. WINCENTEGO À PAULO, PREZBITERA

1. czytanie (Za 8, 1-8) Zapowiedź wybawienia
Psalm (Ps 102 (101), 16-17. 18-19. 20-21. 29 i 22-23 (R.: por. 17))

Pan się objawi w chwale na Syjonie
Ewangelia (Łk 9, 46-50) Nauka pokory

6.30 1. Gregorianka:+ Jadwigę Pawluczuk – of .mąż
2. + Andrzeja Staręgę – of. sąsiedzi ze Strzały

7.00 1. Gregorianka: + Zygmunta i Mariannę Machałów – of. Jadwiga  
i Barbara Machała

2. + Janinę Rudnicką – of. koleżanki i koledzy syna Andrzeja
3. + Ewę Tarkowską – Pęczkowską – of. rodzina Marciszewskich
4. Dz.-bł. w 15 r. ślubu Magdaleny i Sebastiana oraz w 14 r. ślubu 

Justyny i Wojciecha z prośbą o Boże błogosławieństwo, światło 
i dary Ducha Świętego dla nich i ich dzieci

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 1
18.00 1. + Jana w 20 r., Mariannę, Alfreda i Teresę – of. p. Świętońscy

2. Dz.-bł. z okazji urodzin syna Jasia z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę św. Józefa i Matki Bożej – of. rodzice

3. Dz.-bł. w int. Grażyny i Antoniego Kobylińskich w 50 r. ślubu 
z prośbą o Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo Świętej 
Rodziny – of. małżonkowie

Wtorek 28 września 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. WACŁAWA, MĘCZENNIKA

1. czytanie (Za 8, 20-23) Narody będą szukały prawdziwego Boga
Psalm (Ps 87 (86), 1b-3. 4-5. 6-7 (R.: por. Za 8, 23))

Pan Bóg jest z nami, wszyscy się radujmy
Ewangelia (Łk 9, 51-56) Jezus przeciwny natychmiastowemu karaniu

6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk
2. + Irenę, Wacława, Wandę, Michała, zm. z rodz. Ślebzaków, Mi-

chalinę, Wacława, Ryszarda z rodz. Jakubiaków oraz Stanisławę 
Kęzbok – of. Alicja Ślebzak

3. + Wacława z racji imienin, Eugenię, Roberta
7.00 1. Gregorianka: + Zygmunta i Mariannę Machałów

2. + Wacława – of. p. Karcz
3. + Helenę i Antoniego Wyrzykowskich, ich rodziców i rodzeństwo 

– of. T. i B. Kosińscy
4. + Wacława Kupę – of. córka

17.30 Różaniec prowadzony przez czcicieli św. Joanny Beretty Mola
18.00 1. + Wacława Karcz w dniu imienin

2. Dz.-bł. w int. Agaty i Marcina w 25 r. ślubu z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. Jubilaci

3. W intencji czcicieli św. Joanny Beretty Molla
Modlitwy za wstawiennictwem św. Joanny Beretta Molla – błogosławień-

stwo matek oczekujących narodzin dziecka
Środa 29 września 2021 r.

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
1. czytanie (Dn 7, 9-10. 13-14) Zastępy aniołów służą Bogu

1. czytanie (Ap 12, 7-12a) Michał i jego aniołowie walczą z szatanem
Psalm (Ps 138, 1-2a. 2b-3. 4-5 (R.: 1c))  
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu

Ewangelia (J 1, 47-51) Ujrzycie aniołów Bożych
6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk

2. + Romana i zm. z rodz. Staręgów
3. Dz.-bł. w intencji Bożeny i Pawła w 31 r. ślubu z prośbą o dary 

Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. małżon-
kowie

7.00 1. Gregorianka: + Zygmunta i Mariannę Machałów
2. Dz.-bł. w dniu imienin Michała z prośbą o błogosławieństwo Boże  

w życiu i potrzebne łaski, opiekę św. Michała Archanioła i św. Józefa
3. + Michalinę, Lucjana, Tadeusza, Witolda Cymermanów, Lucynę, 

Kazimierza Kołodziejaków
4. + Helenę i Jana Stolarczyk w 3 r. o spokój duszy – of. dzieci

17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. Dz.-bł. w int. 1 r. urodzin Ksawerego z prośbą o zdrowie, opiekę 
Matki Bożej i wstawiennictwo św. Józefa – of. pradziadkowie

II. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodziny
III. + Roberta Wilczura i Tadeusza Wilczura i zm. rodziców z obu 

stron rodziny
IV. + Waldemara Oskrobę w 5 msc. od śmierci
V. + Halinę Stańczuk – of. siostra Marianna Chmielewska
VI. + Jarosława Jaroszczyka – of. chrześniak Michał
VII. O opiekę Niepokalanej Mamy i św. Józefa na drodze do zbawie-

nia i o łaski Bożego Miłosierdzia w chwili przejścia do wieczno-
ści dla Pawła Karczewskiego i jego rodziny

VIII. + Marka Czerskiego – of. żona
IX. O łaskę uwolnienia ze skutków zła w rodzinie – of. rodzina
X. Dz.-bł. z prośbą o dary Ducha Świętego dla całej rodziny – of. mama
XI. Dz.-bł. w 51 r. ślubu Krystyny i Władysława z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzina
XII. + O radość życia wiecznego dla ś.p. Marka Czerskiego  

– of. Rycerka Zdzisława
XIII. Dz.-bł. w dniu imienin ks. Michała z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa oraz dary Ducha 
Świętego w posłudze kapłańskiej – of. mama

XIV. + Marka Czerskiego – of. Marzena Czerska
XV. + Stanisławę Omelańczuk – of. Koło Żywego Różańca nr 5
XVI. Dz.-bł. w 3 r. ślubu Karola i Karoliny oraz ich córek Aleksandry 

i Alicji o wstawiennictwo św. Józefa, zdrowie i potrzebne łaski 
– of. dziadek

XVII. O Boże błogosławieństwo Świętej Rodziny i św. Józefa z racji 43 r. 
ślubu Bożeny i Jerzego Szczepaników i o łaskę zdrowia dla nich

XVIII. + Arkadiusza Wyczółkowskiego – of. DK z parafii św. Józefa
2. + Heronima Pietruczuka z racji imienin – of. rodzina
3. + Lucjana Stefaniuka w 9 r., Jadwigę, Wiesławę, Arkadiusza  

i zm. z obu stron rodziny – of. rodzina
Błogosławieństwo i instalacja figury św. Michała Archanioła
Różaniec w intencji Ojczyzny prowadzony przez Cristeros
19.00 Krąg biblijno-liturgiczny i Nieszpory (godz. 20.30) w dolnym kościele

Czwartek 30 września 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. HIERONIMA, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA

1. czytanie (Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12) Czytanie Prawa Bożego wobec ludu
Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)) Nakazy Pana są radością serca

Ewangelia (Łk 10, 1-12) Rozesłanie uczniów na głoszenie królestwa Bożego
6.30 1. Gregorianka (zakończenie): + Jadwigę Pawluczuk

2. + Wiesławę Soczewkę w 4 msc. od śmierci – of. rodzina
7.00 1. Gregorianka (zakończenie): + Zygmunta i Mariannę Machałów

2. + Antoniego Stefaniuka w 23 r., Helenę, Aleksandra, Stanisławę 
– of. córka

3. + Stanisławę i Bolesława Ślaz – of. córka Barbara
4. + Lucjana w 31 r. – of córki

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 1
18.00 1. + Andrzeja w 25 r., Lidię, Pelagię, Lucjana, Leokadię, Leszka  

i Włodzimierza – of. Marianna Roguska
2. + Józefa Duka w 5 r. – of. Barbara Duk
3. Dz.-bł. w int. Sylwii i Daniela w 3 r. ślubu z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę św. Józefa i z podziękowaniem za szczęśliwy poród
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 1 października 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS,

DZIEWICY, DOKTORA KOŚCIOŁA pierwszy piątek miesiąca
1. czytanie (Ba 1, 15-22) Wygnańcy wyznają grzechy Izraela

Psalm (Ps 79 (78), 1b-2. 3-4. 5 i 8. 9 (R.: por. 9cd))
Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego

Ewangelia (Łk 10, 13-16) Kto gardzi Chrystusem, gardzi Tym, który Go posłał
6.30 1. + Janusza Soczewkę w 3 r. – of. syn z rodziną

2. + Mariana Rumowskiego w 11 r. – of. siostra z rodziną
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7.00 1. + Teresę z racji imienin i Józefa Bobrowskich – of. córka
2. + Tadeusza Jakimiak i Jadwigę – of. córka
3. + Marię w 27 r., Henryka, Krzysztofa i Sławomira – of. rodzina

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.15 Spowiedź pierwszopiątkowa
18.00 1. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela Podniesińskich – of. Jadwiga 

Machała
2. Dz.-bł. w 10 r. ślubu Magdaleny i Łukasza i w 45 r. ślubu Eugenii  

i Mariana z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bo-
żej i św. Józefa – of. jubilaci

3. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z racji pierw-
szego piątku miesiąca

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nabożeństwo różańcowe

Sobota 2 października 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW pierwsza sobota miesiąca

1. czytanie (Wj 23, 20-23) Anioł strzeże w czasie drogi
Psalm (Ps 91, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11 (R.: por. 11))

Aniołom kazał, aby strzegli ciebie
Ewangelia (Mt 18, 1-5. 10)

Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego
6.30 1. + Jolantę Wiśniewską – of. bratowa Halina

2. + Antoniego Kalickiego w 11 r. – of. córka i żona
7.00 1. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela Podniesińskich

2. Dz.-bł. w 70 r. urodzin Danuty z prośbą o Boże błogosławieństwo 
dla niej, jej dzieci, synowych, zięcia i wnuków – of. p. Nikitiuk

3. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi  
z prośbą o wyzwolenie z nałogów – of. KWC

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP – różaniec prowadzony przez 
członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

15.00 Ślub: Maciej Ołdakowski i Agata Krystyna Popek
17.00 Ślub: Michał Głuchowski i Karolina Małycha
18.00 1. + Jana Szymczuka w 21 r., zm. z rodz. Tobotów, Wereszków, 

Gereszów – of. żona
2. Dz.-bł. w int. Zdzisława z okazji urodzin z prośbą o łaskę zdrowia 

i Boże błogosławieństwo – of. żona
3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP – różaniec wynagradzający i roz-
myślanie

20.00 Spotkanie formacyjne Duchowych Niewolników NMP
Niedziela 3 października 2021 r.

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA pierwsza niedziela miesiąca
1. czytanie (Rdz 2, 18-24) Stworzenie niewiasty
Psalm (Ps 128 (127), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 5))

Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi
2. czytanie (Hbr 2, 9-11) Chrystus, który uświęca, jak i ludzie,  

którzy mają być uświęceni, z Jednego są wszyscy
Ewangelia (Mk 10, 2-16) Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Teresę, Edwarda, Tadeusza, Mariannę, Władysława, zm. z rodz. 

Suprynów i Sysików – of. Danuta Sysik
8.30 1. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela Podniesińskich

2. + Zm. z rodz. Golców – of. rodzina
3. + Teściów Stanisławę i Jana, męża Stanisława i Honoratę Wardulińską

10.00 1. Dz.-bł. w 45 r. ślubu Jadwigi i Władysława z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo dla nich, ich dzieci z rodzinami – of. jubilaci

2. Dz.-bł. w 18 r. ślubu Moniki i Roberta z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. małżonkowie

3. Dz.-bł. w 2 r. urodzin Hani z prośbą o łaskę zdrowia oraz Boże 
błogosławieństwo dla niej – of. babcia

11.30 1. Dz.-bł. w 10 r. ślubu Joanny i Radosława Kowal z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla nich i ich dzieci Ewy i Szymona – of. jubilaci

2. Dz.-bł. w int. Huberta z okazji 15 r. urodzin z prośbą o łaskę zdrowia, 
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

13.00 1. W intencji Parafian
2. W intencji wszystkich Kół Różańcowych w parafii – of. Opieku-

nowie Kół Różańcowych
Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna, spotkanie 

Kół Żywego Różańca

15.30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z I roku i ich rodziców  
– wręczenie Pisma Świętego i różańca

16.30 1. + Franciszka, Wawrzyńca Kobylińskich, Mariannę, Stanisława, 
Mariana, Józefa Łozów – of. żona

18.00 1. + Annę, Józefa, Krzysztofa, Grażynę, Witolda, zm. z rodz. Szach-
nowskich – of. córki Maria i Elżbieta

2. W intencji społeczności akademickiej, nauczycieli, wychowaw-
ców i pracowników administracji Wyższej Szkoły Innowacyjnej 
Collegium Mazovia

Nabożeństwo różańcowe i adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

 n DZIŚ W NIEDZIELĘ 26 września:
•	 Gościmy ks. Pawła Siedlanowskiego, który wygłosi Słowo Boże i zbierze 

ofiary do puszki na rzecz Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla 
Dzieci. Zobacz: www.hospicjumsiedlce.pl 

•	 Taca przeznaczona na ogrzewanie naszego kościoła. 
•	 Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele. Zapraszamy do wspólnej 

modlitwy. 
 n WTOREK 28 WRZEŚNIA:

•	O godz. 15.00 wzorem lat ubiegłych zapraszamy wszystkich chętnych na 
modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast w in-
tencji Ojczyzny przy Krzyżu na ul. Granicznej i przy Krzyżu u zbiegu ulic So-
kołowskiej i Żytniej (Topaz). Informacje o inicjatywie: www.iskra.jezuici.pl

•	O godz. 18.00 Msza święta sprawowana w intencjach czcicieli św. Jo-
anny Beretta Molla. Po liturgii błogosławieństwo matek oczekujących 
narodzin dziecka. 
 n ŚRODA 29 WRZEŚNIA: 

•	Nowenna do świętego Józefa
17.00 – różaniec św. Józefa 
17.45 – pieśń, odczytywanie intencji, litania do św. Józefa
18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czci-
cieli św. Józefa; różaniec za Ojczyznę prowadzony przez Cristeros. Trwa 
nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii. 
•	Przeżywamy ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIE-

LA I RAFAŁA. Po Mszy świętej o godz. 18.00 nastąpi poświęcenie i in-
stalacja figury św. Michała Archanioła. Zachęcamy do nabożeństwa do 
św. Michała Archanioła, zwłaszcza we wtorek – dzień, który w tradycji 
Kościoła jest poświęcony aniołom i archaniołom. Figurę ofiarował  mło-
dy mężczyzna wdzięczny św. Michałowi Archaniałowi. 

•	SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO o godz. 19.00  
w dolnym kościele. 2 października będzie druga rocznica powstania 
tego dzieła w naszej parafii. 
 n CZWARTEK 30 WRZEŚNIA:

•	 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy po Mszy 
świętej wieczorowej do godz. 21.00. 
 n PIĄTEK 1 PAŹDZIERNIKA:

•	 ROZPOCZYNAMY MIESIĄC RÓŻAŃCOWY. Nabożeństwa w pierwszych 
trzech dniach października po Mszy świętej o godz. 18.00. W zakrystii 
będzie grafik dla poszczególnych grup i wspólnot do prowadzenia mo-
dlitwy różańcowej. 

•	 Pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź podczas Mszy świętych i wie-
czorem od godz. 17.15. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa po Mszach o godz. 7.00 i 18.00. 
 n SOBOTA 2 PAŹDZIERNIKA:

•	Wyjazd duszpasterski do chorych od godz. 9.00. Chorych zgłaszamy  
w tym tygodniu w zakrystii i kancelarii. 

•	 Próba scholi dziecięcej „Światełko” o godz. 10.00 w sali przy zakrystii. 
•	 Próba Młodzieżowej Diakonii Muzycznej „Płomyki” o godz. 11.30 

w sali przy zakrystii. 
•	 Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwa do Niepokalanego Serca 

NMP po Mszy świętej o godz. 7.00 i 18.00. Różaniec w intencji wyzwo-
lenia Ojczyzny z nałogów prowadzony przez członków Krucjaty Wyzwo-
lenia Człowieka po Mszy świętej o godz.7.00. Po Mszy świętej o godz. 
18.00 różaniec wynagradzający i rozmyślanie. 

•	 W kościele o godz. 20.00 spotkanie Duchowych Niewolników NMP 
i kandydatów – osób, które planują udział w 33 dniowych Rekolekcjach 
oddania życia Jezusowi przez Maryję. 
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Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Stanisława Omelańczuk 

+ Stanisław Sylwester Szmurło

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narzeczo-
nymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii. 

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
Na Kościół:    z ul. Nowy Świat 3  – 200 zł 
Dziękujemy osobom, które składają ofiary na tacę i wpłacają na konto parafialne. 

Z nauczania bł. Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Jesteśmy członkami Ciała 
Chrystusowego 

Gy jesteś Ciałem Chrystusowym i współczłonkiem, 
więc Ty jesteś Kościołem Bożym. Jest to tak odważ-
nie powiedziane! Ale dlaczego mam być Kościo-
łem? Dlatego, że w tobie jest Trójca Święta – tak jak  
w Kościele. Dlatego, że w tobie jest Słowo Wcielone, 
żyjący Chrystus – tak jak w Kościele. W tobie jest 
nieustannie Duch Święty, który jest Duchem Ojca  
i Syna, i nieustannie mówi w tobie. Ciebie ogrania 
najlepsze serce Krewniaczki Trójcy Świętej, Matki 
Boga Wcielonego, Maryi. Na tobie jest wszystko, co 
Kościół wziął z krzyża Chrystusowego i ma dla cie-
bie. Po tobie spłynęła woda chrztu świętego i jesteś 
ochrzczonym człowiekiem.

Taki jest mój Kościół i ja jestem w tej chwili ogarnięty moim Kościo-
łem. Ja go noszę w sobie. Cały mój Kościół – Ecclesia – jest we mnie.  
A zarazem jestem z Kościołem i w Kościele. Nieraz przyglądam się swemu 
ciału. Troszczę się o nie, czynię różne konieczne zabiegi, daję mu odpo-
czynek, pokarm, lekarstwo. Znam swoje ciało. A mój Kościół jest moim 
ciałem. I on też potrzebuje tych detalicznych moich zabiegów, aby całe 
ciało było zdrowe. Może teraz zrozumiemy, co powiedział Chrystus: Ten, 
który słucha słowa Bożego i strzeże go, ten matką moją jest. Słucham 
Kościoła – ja! Strzegę Kościoła – ja! Matką jestem – ja! Matką tego wiel-
kiego Chrystusa – Kościoła! 

Za taki Kościół Prymas Wyszyński oddawał życie. Uwięziony w Ko-
mańczy, prosił Matkę Bożą: O jedno proszę, byś wziąwszy wszystko 
moje, chciała bronić Kościoła Chrystusowego, Tobie oddanego. Ochraniaj 
go płaszczem macierzyńskim, skryj go w sercu Twoim. 

Anna Rastawicka, Maryjo, okaż się nam Matką, Częstochowa 2021 r. 

 n NIEDZIELA 3 PAŹDZIERNIKA:
•	 W parafii będziemy gościli ks. Jarosława Mitrzaka, który wygłosi Słowo 

Boże i zbierze ofiary do puszki na misje w Rosji. 
•	 Pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy świętej o godz. 13.00 adora-

cja Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna (jeśli warunki 
pogodowe pozwolą) oraz spotkanie z Kołami Żywego Różańca. 

•	 O godz. 15.30 w kościele spotkanie dla rodziców i kandydatów do 
bierzmowania z grupy pierwszej (klasy ósme). W czasie spotkanie 
będzie obrzęd przekazania Pisma Świętego i różańca. Po spotkaniu 
uczestniczymy w Eucharystii o godz. 16.30. 

nnn
•	 W tym tygodniu mogą się zgłaszać chłopcy z klasy ósmej i starsi chętni 

do udziału w Diecezjalnej Szkole Lektora. Uczestnicy tego kursu 
lektorskiego zostaną w marcu 2022 r. pobłogosławieni do posługi 
przez ks. biskupa Kazimierza Gurdę. Więcej informacji u ks. Ireneusza. 

•	 Potrzebujemy animatorów do posługi we wspólnocie Ruchu Świa-
tło-Życie i do prowadzenia małych grup kandydatów do bierzmowania. 

•	 Jakub Augustyniak, kawaler z parafii tutejszej i Iwona Panfil, pan-
na z parafii św. Stanisława w Mławie – zapowiedź 1

•	Michał Sawiak, kawaler z parafii tutejszej i Klaudia Grzesik, panna  
z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie – zapowiedź 1

Narodowe rekolekcje przed  
zawierzeniem narodu i Kościoła 
w Polsce św. Józefowi

7 października w Narodowym Sanktuarium  
św. Józefa w Kaliszu abp Stanisław Gądecki  
dokona aktu Zawierzenia Narodu i Kościoła  
w Polsce Świętemu Józefowi. 

Wydarzenie poprzedzą narodowe rekolekcje, które będą przeżywane 
pod hasłem „Ojcowskiemu Sercu zawierzamy”.

– Zawierzenie to wymaga od nas przede wszystkim ducha wiary, du-
chowego otwarcia i dyspozycyjności. Przez ten akt, przywołujący wstawien-
nictwa i opieki św. Józefa, wielkiego orędownika, zobowiązujemy się, że 
na wszystko, co się dzieje w naszym życiu osobistym, rodzinnym i w życiu 
naszej Ojczyzny będziemy spoglądać w duchu wiary – powiedział w roz-
mowie z KAI biskup kaliski Damian Bryl.

Duchowny zachęca wiernych, aby należycie przygotowali się do tej 
uroczystości poprzez udział w narodowych rekolekcjach.

Rekolekcje w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu rozpocz-
ną się 3 października Mszą św. pod przewodnictwem biskupa kaliskiego 
Damiana Bryla i zakończą 7 października. Tematyka dotyczyć będzie kilku 
przestrzeni związanych ze św. Józefem: Opiekun Kościoła, małżeństwo, 
życie, ojcostwo oraz istota i cel modlitwy zawierzenia.

Pierwszego dnia rekolekcji odbędzie się koncert pt. „Św. Józef w mu-
zyce baroku Indian Boliwijskich” w wykonaniu chóru pod dyrekcją Jacka 
Sykulskiego z Poznania ze wstępem ks. prof. Piotra Nawrota.

Nauki rekolekcyjne głosić będą: ks. Dariusz Dąbrowski, ks. Krzysztof 
Wons, ks. Piotr Górski, ks. Marcin Wiśniewski i ks. Dominik Chmielewski. 
Nauki zostaną wygłoszone w dwóch blokach: porannym i popołudnio-
wym.

– Zapraszam wszystkich diecezjan, aby w miarę swoich możliwości 
czasowych uczestniczyli w wybranych przez siebie punktach programu re-
kolekcyjnego. Na każdy dzień rekolekcji chcę szczególnie zaprosić konkretne 
grupy wiernych. Wszystkich pozostających w swoich domach, zachęcam, 
aby przeżyli ten błogosławiony czas korzystając z licznych transmisji w me-
diach – zachęca ordynariusz diecezji kaliskiej.

Całość będzie transmitowana przez Telewizję Internetową Dom Józefa 
i Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej, a także Radio Maryja i Telewizję Trwam. 
Źródło: www.ekai.pl 
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Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1200 egz. wydaje 
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Nowe wezwania w litanii do św. Józefa (cz.3)
„Sługa/Szafarz zbawienia” (łac. Mini-

ster salutis); wezwanie to zostało zaczerpnięte  
z homilii św. Jana Chryzostoma do Ewangelii 
według św. Mateusza

Rozważanie treści tego wezwania należy 
rozpocząć od objawienia się Józefowi we śnie 
Anioła Pańskiego i jego słów: nie bój się Józefie 
wziąć Maryi do siebie…Porodzi Ona syna, któ-
remu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój 
lud od jego grzechów. (Mt 1, 18 – 25). I Józef 
był posłuszny temu wezwaniu. Nie oddalił Ma-
ryi, ale przyjął Ją do siebie. Potem udał się do 
Betlejem, by wpisać do rejestrów Cesarstwa, 
że jego Syn jest obywatelem tego świata, ale 
też jego Zbawicielem. Był świadkiem pokłonu 
pasterzy i Mędrców ze Wschodu, dokonał ob-
rzezania i nadał dziecku imię „Jezus”. Nadając 

imię Jezus-Jehosua, co znaczy „Bóg, który zba-
wia”, zapowiedział Jego misję jako Zbawiciela. 
Ofiarowując razem z Maryją Jezusa w świątyni, 
dziwił się temu co mówił Symeon, że jego Syn 
jest zbawieniem, które Bóg przygotował wobec 
wszystkich narodów. Dziwił się, nie rozumiał, 
ale na każdym etapie swojego życia pokornie, 
z wielkim oddaniem wypełniał wszystko, bo 
wiedział, że został ojcem, by służyć Jezusowi 
w Jego misji zbawienia, by Jezus mógł tą misję 
wypełnić. Dzięki Jego zaangażowaniu w życie 
Jezusa mogło się dokonać zbawienie. Józef tak 
ukształtował Jezusa, tak Go wychował, że jako 
dojrzały mężczyzna wziął odpowiedzialność 
za życie wieczne wszystkich ludzi, świadomie 
przyjął zadanie, które powierzył mu Bóg Ojciec, 
zgodził się na krzyż. (AZ) cdn.

W „Echu Katolickim”

•	Jak	uchronić	się	przed	religijnością	infantylną	
i magiczną? 
•	Czy	dzieci	mogą	przyjmować	sakrament	chorych	

i dlaczego nie jest to ostatnie namaszczenie?
•	Gdy	rozum	skręca	ostro	w	lewo,	zasady	logiki	

zaczynają szwankować - przykłady w artykule 
„Wojna z kotletem”.
•	Na	 jakie	wsparcie,	w	 tym	finansowe,	mogą	

liczyć seniorzy?
•	Atopowe	 zapalenie	 skóry	 to	 choroba,	 która	

stygmatyzuje. Jak z nią żyć?

Dwie studentki psychologii poruszają często  
w dyskusjach trudne tematy. Dziś rozmawiają  
o introwertykach i ekstrawertykach:
– Wszyscy dookoła namawiają introwertyków 
do słynnego „wyjścia z domu i otworzenia się na 
ludzi”.
– A dlaczego nikt nie namawia ekstrawertyków do 
zamknięcia „gęby” i zastanowienia się nad sobą?
ZDZIWIENIE
W domu sobotnie sprzątanie. Wszyscy zaangażo-
wani, za wyjątkiem dziadka, który próbuje zaba-
wiać trzyletniego wnuczka:
 – Wiesz, wnusiu, mnie to już nic nie dziwi.
 – Mnie, dziadku, też jeszcze nic nie dziwi.
DUCH CZASU
Kto pamięta „powiedzonka” z dzieciństwa?  
Czy dziś takie są? Jak wtedy brzmiały:
 – Nie dłub w nosie, boś nie prosię.
 – Sorry resory.
 – Nie pokazuj języka, bo ci krowa nasika.
 – Chcesz cukierka? Idź do Gierka.
 – Beksalala pojechała do szpitala.
 – Zatkało kakało?
 – Kto pierwszy ten szerszy, kto drugi tego Bozia lubi.
PORÓWNANIE
W domu permanentny spór o to, kto jest lepszy. 
W jednym obozie mama z córkami, a po drugiej 
stronie barykady tato z synami. Mama pyta:
– Niby w czym, wy mężczyźni, jesteście od nas lepsi?
 – Na przykład byliśmy na księżycu, a wy nie!
RODZINA
Ponad rok temu wyszła ustawa zakazująca praco-
dawcom samorządowym zatrudniania najbliższej 
rodziny. Jeden z menadżerów dzieli się z innym 
swymi wątpliwościami:
 – Jak mam teraz kogoś zatrudnić, skoro „wszyscy 
Polacy to jedna rodzina”?!
TRUDNE
Podczas randki chłopak pyta dziewczynę:
 – Czy masz jakieś problemy życiowe?
 – Tak mam dwa. Pierwszy to trudne zasypianie,  
a drugi to trudne wstawanie.
STARY CZŁOWIEK
Żona przychodzi zdenerwowana do domu. Mąż 
pyta:
– Co się stało, kochanie?
– Nie cierpię, kiedy spotykam jakiegoś starego 
człowieka!
– Skarbie, nie wszyscy są młodzi.
– Tak. Ale najbardziej wnerwiło mnie to, że w li-
ceum chodziliśmy z nim do tej samej klasy.
W SENNĄ UPALNĄ NIEDZIELĘ
Po Mszy św. ksiądz kaznodzieja przychodzi do za-
krystii i skarży się innym kapłanom:
 – Te moje kazania, to są jak modlitwa Pana Jezusa 
w Ogrójcu.
– A dlaczego?
– Bo tam też tak było: jeden się pocił, a wszyscy spali.

INTRA CZY EKSTRA

Powierzamy się świętemu  
Michałowi Archaniołowi (29 IX)
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele! 
Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha 
bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, 
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe, 
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

O wielki Książę niebieski, najwierniejszy stró-
żu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, 
chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak 
ufając Twojej dobroci, powodowany potężnym 
wpływem Twoich modlitw i licznymi twymi do-
brodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie 
mego anioła stróża i w obecności wszystkich 
aniołów niebieskich, których biorę za świadków 
mego nabożeństwa ku Tobie, Ciebie dziś obieram 
za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Po-
stanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze, bądź 
przy mnie przez całe życie moje, abym nigdy nie 
obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. 
Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatań-
skim, głównie atakującym wiarę i czystość,  
a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i za-
prowadź mnie do ojczyzny wiecznej. Amen. 

Źródło: www.stacja7.pl 

Akt poświęcenia się 
św. Michałowi Archaniołowi


