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MODLITWA DO PATRONKI NASZEJ PARAFII
Maryjo, Matko Łaski Bożej! Ty znasz najskrytsze nasze myśli i wszystkie nasze sprawy.
Ty wiesz, jak bardzo potrzebujemy Twojej rady, natchnienia i pomocy. Wyjednaj nam
miłosierdziu Syna Twego. Niechaj Jego łaska nas umocni, abyśmy mogli wytrwale pełnić
Bożą wolę, z wielką pokorą i miłością. Amen.
PIERWSZE CZYTANIE
(Hi 7, 1-4. 6-7) Marność życia ludzkiego
Hiob przemówił w następujący sposób: «Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka?
Dni jego czyż nie są dniami najemnika? Jak sługa wzdycha on do cienia, i jak najemnik
czeka na zapłatę. Tak moim działem miesiące nicości i wyznaczono mi noce udręki. Położę
się, mówiąc do siebie: Kiedyż zaświta i wstanę? Przedłuża się wieczór, a niepokój mnie syci
do świtu. Dni moje lecą jak tkackie czółenko, i kończą się, bo braknie nici. Wspomnij, że dni
me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna». Oto słowo Boże
PSALM 147
Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.
DRUGIE CZYTANIE
(1 Kor 9, 16-19. 22-23) Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii
Bracia: Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem
ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii! Gdybym to
czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko
spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc
Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc nie
zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których
pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla

wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w
niej swój udział. Oto słowo Boże.
ALLELUJA
Jezus wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby.
EWANGELIA
(Mk 1, 29 - 39) Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy
Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja.
Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i
podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora,
gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało
się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów
wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, kiedy
jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił.
Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy
Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości,
abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich
synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie.
MODLITWA PRZYGOTOWANIA DO MSZY ŚWIĘTEJ
Wszechmogący, wieczny Boże, oto zbliżam się do najświętszych tajemnic Twojego Syna
Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zbliżam się do nich jak chory do lekarza
życia, jak nieczysty do źródła miłosierdzia, jak ślepy do światła wiecznej jasności, jak ubogi i
nędzny do Pana nieba i ziemi. Błagam Cię, abyś dzięki swej nieskończonej hojności uleczył
moją słabość, obmył moje grzechy, rozświetlił moje mroki, wzbogacił moje ubóstwo i okrył
nagość, abym mógł przyjąć Chleb aniołów, Króla nad królami i Pana nad panami z taką czcią i
pokorą, skruchą i pobożnością, z taką czystością i wiarą, z takim zamiarem i uwagą, jak tego
wymaga moje zbawienie. Spraw łaskawie, abym przyjął nie tylko znak zewnętrzny sakramentu
Ciała i Krwi Pańskiej, lecz istotę i całą moc tego sakramentu. Najłaskawszy Boże, daj mi tak
przyjąć Ciało Twego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które wziął z
Maryi Dziewicy, abym mógł być wcielony w Jego ciało mistyczne i zaliczony między Jego
członki. Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywać się bez zasłony w oblicze
umiłowanego Syna Twojego, którego teraz w czasie ziemskiej wędrówki pragnę przyjąć pod
postacią Chleba. Amen.
MODLITWY DZIĘKCZYNIENIA PO MSZY ŚWIĘTEJ
Dzięki Ci składam, Panie Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, za to, żeś mnie
grzesznika, niegodnego sługę swojego, bez żadnej mojej zasługi, a jedynie z Twego
miłosierdzia posilić raczył najdroższym Ciałem i Krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa
Chrystusa. Proszę Cię, niech ta Komunia święta nie stanie się dla mnie wyrokiem potępienia, ale
niech będzie dla mnie zbawiennym zadatkiem Twojego przebaczenia, zbroją mojej wiary i
puklerzem dobrej woli. Niech mnie ona uwolni od mych występków, wyniszczy we mnie
pożądliwość i zmysłowość, a wzmocni miłość i cierpliwość, pokorę, posłuszeństwo i wszystkie
cnoty. Niech mi będzie mocną obroną przeciw zasadzkom nieprzyjaciół tak widzialnych, jak
niewidzialnych. Niech całkowicie uspokoi we mnie poruszenia cielesne i duchowe. Niech przez
nią mocno przylgnę do Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga. Niech wreszcie będzie
szczęśliwym zakończeniem mojego życia. Proszę Cię także, abyś mnie grzesznika raczył
doprowadzić do tej niewymownej uczty, na której z Twoim Synem i Duchem Świętym jesteś
dla swoich wybranych prawdziwą światłością, całkowitym nasyceniem, wiekuistym weselem,
pełnią szczęścia i radością doskonałą. Amen.

Modlitwa do Zbawiciela
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach Twoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym ze świętymi Twymi chwalił Cię
Na wieki wieków. Amen.
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.
Modlitwa do NMP po Mszy Świętej
Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę,
by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały
szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci
Aniołowie i Archaniołowie - brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

OGŁOSZENIA
I NIEDZIELA
Dziś w I niedzielę miesiąca, po Mszy Świętej o g. 1000 uczcimy Pana Jezusa procesją
eucharystyczną.
„Kolęda dodatkowa”
W sobotę 3 lutego zakończyliśmy w naszej parafii Wizytę Duszpasterską, tzw. „kolędę”. Składamy
serdeczne podziękowania za świadectwo wiary tym wszystkim, którzy w osobie kapłana przyjęli
Chrystusa, który błogosławił nasze domy i rodziny. Składamy serdeczne Bóg zapłać, za wszelkie
złożone ofiary kolędowe. Jeśli z jakiś przyczyn błogosławieństwo kolędowe w naszych domach się
nie odbyło, a chcielibyśmy, żeby się odbyło, to zapraszamy do indywidualnego umówienia się z
kapłanem na wizytę kolędową.
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W LUTYM
GRUPA STARSZA (2 rok przygotowań) – Niedziela (11 lutego), g. 1700 – spotkanie na Sali
Teatralnej, a po spotkaniu Msza Święta o g. 1800.
GRUPA MŁODSZA (1 rok przygotowań) – Niedziela (18 lutego), g. 1700 – spotkanie na Sali
Teatralnej, a po spotkaniu Msza Święta o g. 1800.
PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ
We wtorek 6 lutego zapraszamy dzieci z klas III przygotowujące się do I Komunii Świętej na Mszę
Świętą połączoną z katechezą liturgiczną o g. 1800. Po Mszy Świętej będzie spotkanie dla dzieci i
rodziców.

Niedziela, 04.02. V NIEDZIELA ZWYKŁA
700
+Tadeusza Malinowskiego (4 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
10
W intencjach Wspólnot Żywego Różańca
00
12
Dziękczynno – błagalna w 50 rocznicę urodzin Piotra, o Boże błogosławieństwo,
wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla niego
00
18
+Zbigniewa Sudowskiego (3 rocznica)
Poniedziałek, 05.02. WSPOMNIENIE ŚW. AGATY, DZIEWICY I MĘCZENNICY
700
+Tadeusza Malinowskiego (5 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
W intencjach Radia Maryja i wszystkich dzieł przy nim powstałych
Wtorek, 06.02. WSPOMNIENIE ŚW. PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY
700
+Tadeusza Malinowskiego (6 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
++Juliannę (5 rocznica) i Czesława Kaczyńskich
Środa, 07.02.
700
+Tadeusza Malinowskiego (7 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
NOWENNA: +Wacława Łój; +Janusza Chmielewskiego (30 dzień po pogrzebie);
+Edmunda Banaszek (22 rocznica); ++Jana Makulca, Annę Czubek, Mariannę i
Wacława Brzezińskich;
Czwartek, 08.02.
700
+Tadeusza Malinowskiego (8 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
++Romana (3 rocznica), Joannę, Anastazję, Edmunda Wiechowskich
Piątek, 09.02.
700
+Tadeusza Malinowskiego (9 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
NOWENNA: +Janusza Chmielewskiego; +Marię Damasiewicz (1 rocznica); ++Marię
(10 rocznica), Jana Kędzierskich; +Ryszarda Klatkowskiego (1 rocznica); ++Apolonię,
Mariana, Krzysztofa Pieńkowskich, Bronisława Kołodziejczyka; Dziękczynno –
błagalna w intencji Edwarda, o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski,
opiekę Matki Bożej;
Sobota, 10.02. WSPOMNIENIE ŚW. SCHOLASTYKI, DZIEWICY
700
+Tadeusza Malinowskiego (10 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
7
Rez. p. Jerzak
00
18
W intencji rodziców modlących się na Różańcu za swoje dzieci, w intencji ich dzieci
oraz w intencji Koła Różańcowego Mężczyzn
Niedziela, 11.02. VI NIEDZIELA ZWYKŁA
700
+Zofię Szczęsną (intencja od Żywego Różańca)
00
10
+Tadeusza Malinowskiego (11 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
12
Dziękczynno – błagalna w 18 rocznicę urodzin Weroniki, o Boże błogosławieństwo,
wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej
00
18
+Jadwigę Książek (6 rocznica)

