
  29 września świętujemy dzień Archaniołów: Michała, Rafała i Ga-
briela. To im Bóg powierzył specjalne misje wobec ludzi. Archaniołowie 
nigdy nie byli ludźmi, jednak zaliczani są do świętych. O tych Archanio-
łach mamy wyraźne świadectwo w Piśmie Świętym. 
 Ich imiona określają pełnioną przez nich misję z woli Bożej.  
Michał - z hebrajskiego Mika´el znaczy - "któż jak Bóg" (tzn. któż może 
równać się z Bogiem?).  
Imię Gabriel - z hebrajskiego Geber´el - składa się z dwóch wyrazów: ge-
ber - silny oraz el - Pan Bóg. Imię to tłumaczone jest wiec jako "mąż Bo-
ży", "wojownik Boży". Jest też tłumaczone jako wyrażenie: „Bóg okazał 
się mocnym”. 
 Rafał to również imię pochodzenia hebrajskiego Rapha´el i oznacza "Bóg 
uzdrawia", "Bóg uleczył". Również można je tłumaczyć jako „Bóg jest 
uzdrowieniem” czy „Bóg uleczył (zbawił)” bądź też „lekarstwo Boga”.  
 Archanioł Michał według tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, kie-
dy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i skłonił do buntu część anio-
łów, wówczas św. Michał miał wystąpić jako pierwszy przeciwko niemu z 
okrzykiem "któż jak Bóg!". Występuje na kartach Pisma Świętego - Stare-
go i Nowego Testamentu. 
 Archanioł Michał jest patronem złotników i rytowników, żołnierzy, 
aptekarzy, krawców, szklarzy, malarzy, piekarzy, tokarzy, kupców, kon-
struktorów wag, pracowników banków, wzywany jest także w przypadku 
błyskawic i niepogody. Jest również patronem umierających i ich orędow-
nikiem na Sądzie. 
 Imię Gabriel w Starym Testamencie występuje dwa razy. W Nowym 
Testamencie uważany jest za szczególnego opiekuna Świętej Rodziny. Na-
tomiast papież Pius XIl w 1951 r. ogłosił go patronem telegrafu, telefonu, 
radia i telewizji. Jest również patronem doręczycieli i urzędników poczto-
wych, posłańców, kolekcjonerów znaczków pocztowych, łącznościowców 
i korespondentów prasowych. 
 Rafał jest przede wszystkim z Księgi Tobiasza, w której czytamy, 
jaką opieką otoczył Tobiasza w czasie podróży do Persji, a po powrocie 
do domu wyjawił Tobiaszowi i jego ojcu, kim jest: "Ja jestem Rafał, jeden 
z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat 
Pański" (Tb 12, 15). 
 Archanioł Rafał czczony jest jako patron chorych, pielgrzymów i 

podróżnych oraz aptekarzy, górników, dekarzy, marynarzy, emigrantów, 

wzywany w przypadku choroby oczu i zarazy.  
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 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/  Am 6, 1a. 4-7; Lekkomyślność bogaczy 

Ref: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego 
2/ 1 Tm 6, 11-16; Zachować przykazanie nieskalane aż do przyjścia 
Chrystusa 
3/ Łk 16, 19-31; Przypowieść o Łazarzu i bogaczu 

 



Różaniec 
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 
W intencji Róż Różańcowych 
Godzinki ku czci NMP 
Chrzest święty 
Adoracja Najświętszego Sakramentu 
1. Za + Marię Szarla (1 rocznica +) 
2. Za + Edeltraudę Ignasiak (od pracowników przedszkola) 
3. Do Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa w podziękowaniu za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Najświętszej Maryi Panny, 
św. Józefa i św. Michała Archanioła w intencji pracowników, ich ro-
dzin, emerytów i rencistów zakładu NITROERG S.A. A dla  wszyst-
kich ++ pracowników oraz członków Związku Zawodowego NSZZ 
Solidarność wypraszając dar nieba 

 
18.00 

18.00 

1. Za + Wiktorię Jędrzejewską (od Wandy)                                         
2. Za + Kazimierza Kiszkis ( od Krystyny Kozioł z rodziną z Siemie-
niowa) 

26.09.2022 

25 WRZEŚNIA: MSZE ŚWIĘTE ; 7.30; 10.30;  

Za + Helenę Wierzbicką (18 rocznica +) prosząc o życie wieczne 

27.09.2022; wsp. św. Wincentego a Paulo 

6.30 
7.00 
7.30 
8.00 

12.30 
17.45 
18.15 

1.10.2022; wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

1. Za + Józefę Mizyn (od Wiesława Platy z rodziną) 
2. Za + Grażynę Pszonka (od cioci Eleonory oraz Anny i Stanisława z 

rodzinami) 

28.09.2022; wsp. św. Wacława 

7.00 
 

7.00 
 

17.00 

Za + ojca Witolda Zych, ++ z rodziny i pokrewieństwa, dusze w 
czyśćcu cierpiące prosząc o dar nieba                                                
1. Za + Marię Mikoszek (30 dni po +) 
2. Za ++ rodziców Michalinę i Stefana Ojrzyńskich, chrzestną Broni-
sławę prosząc o radość życia wiecznego 

 29.09.2022; święto Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała 

30.09.2022; wsp. św. Hieronima 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

 
7.00 

Wtorek 

Poniedziałek 

Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MBNP z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
w intencji Anny Pytel z okazji 90 rocznicy urodzin 

7.30 
 
 

10.30 
 
 
 
 

15.15 

2.10.2022; XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

1. Dziś Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. O 14.30 zapraszamy na spo-

tkanie III Zakonu św. Franciszka. 
2. Również dzisiaj w Kamieńcu o godzinie 17.00 odbędzie się koncert zespołu 

ARMIA, wstęp wolny. 
3. W czwartek - Msza szkolna o 17.00. Po Mszy zapraszamy ministrantów 

i dzieci Maryi na spotkanie. 
4. Spotkanie Apostolstwa Maryjnego 30 września o 16.30. 
5. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. 
6. Odwiedziny chorych 1 października Krupski Młyn. Początek o 9.00. 
7. Od soboty rozpoczyna się miesiąc październik. Zapraszamy na nabo-

żeństw różańcowe, w sobotę o 6.30, a w niedzielę o 15.15. Błogosła-
wieństwo różańców w niedzielę o 15.15. 

8. 1 października diecezjalna pielgrzymka pracowników i wolontariuszy 
Caritas do Sanktuarium MB Pokornej w Rudach. Msza o 11.00. 

9. W przyszłą niedzielę zbiórka do skarbony na potrzeby Caritas diecezji i 
parafii. 

10. W przyszłą niedzielę na Górze św. Anny pielgrzymka hodowców go-
łębi i drobnego inwentarza oraz pielgrzymka orkiestr kalwaryjskich. 

11. Bóg zapłać w sposób szczególny rodzicom dzieci komunijnych, ofia-
rodawcom kwiatów i wszystkim zaangażowanym w pracę przy koście-
le, pielęgnowanie zieleni, złożone ofiary i sprzątanie kościoła. Sprząta-
nie za tydzień: Buczka 1,3,5. 

 Gość Niedzielny: poświęcenie kościoła w Kochcicach, jak nie dać się 
oszukać-o fałszywych wiadomościach sms wzywających do zapłaty za 
zaległości. Jest nowy numer Małego Gościa. 

Kancelaria poniedziałek i wtorek po Mszy świętej. 


