
MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 

 

Jak powstała ta modlitwa? Przytaczam to, co ogłosił przegląd 

„Ephemerides Liturgicae" z 1955 roku, str. 58-59. Ojciec Domenico 

Pechenino tak tam pisze:  Pewnego poranka wielki papież Leon XIII 

zakończył Mszę świętą i uczestniczył w innej ,   odprawiając dziękczy-

nienie, jak to  miał zwyczaj czynić. W pewnej chwili zauważono, że 

energicznie podniósł głowę, a następnie utkwił swój wzrok w czymś, co 

się unosiło nad głową kapłana odprawiającego Mszę świętą. [Leon 

XIII] wpatrywał się niewzruszenie, bez mrugnięcia okiem, ale z uczu-

ciem przerażenia i zdziwienia, mieniąc się na twarzy. Coś dziwnego, 

coś nadzwyczajnego działo się z nim. Wreszcie, jakby przychodząc do 

siebie, dał lekkim, ale energicznym uderzeniem dłoni znak, wstał i udał 

się do swego prywatnego gabinetu. Na pytanie zadane przyciszonym 

głosem: „Czy Ojciec Święty czuje się dobrze? 

Może czegoś potrzebuje?", odpowiedział: „Nic, nic". 

Po upływie pół godziny kazał przywołać Sekretarza Kongregacji Ry-

tów, dał mu zapisany arkusz papieru i polecił wydrukować go 

oraz przesłać do wszystkich w świecie biskupów, ordynariuszy diecezji. 

Co on zawierał? Treść modlitwy, którą odmawiamy razem z ludem po 

zakończeniu Mszy świętej, z prośbą  i gorącym wołaniem do Księcia 

wojska niebieskiego, błagając, aby Bóg strącił szatana do piekła . 

PAPIESKIE INT. MODLITWY - IX; Módlmy się, aby zasoby naszej planety 
nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy, z ich  poszanowaniem. 

ŚW. MICHAŁ 
ARCHANIOŁ 

NIEDZIELA  23 ZWYKŁA 
 KRUPSKI MŁYN, 6 WRZEŚNIA 2020 

 

36/2020 

 CZYTANIA NIEDZIELNE   
 1/ Iż 55, 1-3; Pokarm dla biednych 
Ref : OTWIERASZ RĘKE, KARMISZ NAS DO SYTA. 
2/ Rz 8, 35-39; Nic nie odłączy nas od miłości Boga 
3/ Mt 14, 13-21; Cudowne rozmnożenie chleba. 

 



 
Za + męża/ojca/dziadka Józefa Szramek (2 r.),  
++ z rodzin Szramek, Wośko, Saran, Bryś. 

7.00 
18.00 

7.00 
 

18.00 

1/ Za + Stanisława Zająca (od Kazi i Kazimierza z rodz.)/ 
2/ Do Miłos. B za + męża Tadeusza Ponitka (w r ur i śmierci) i za ++ 
z rodziny , o dar życia w./ 

7.09.2020  

6.09. MSZE ŚWIĘTE 7.30 I 10.30 // 

Za Parafian 
 
Za ++ Stanisława i Genowefę Sroka./ 

 8.09.2020; Narodzenie NMP 

 
18.15 

12.09.2020; MB Piekarskiej 

1/ Za + syna Macieja Jóźwik, + matkę Marię, o dar życia w. 
2/ Za pielgrzymów na Górę św. Anny. [po Mszy –informacje.] 

9.09.2020 

7.00 
 
 
 

Za ++ kapłanów) [8] 
Za ++ rodziców Annę i Alberta, 
teściów Wandę i Henryka, br. 
Herberta oraz ++ dziadków i krewnych z rodzin Gretszel i Hajda. 

17.00 
 
 

Msza szkolna: 1/ Za + córkę  Małgorzatę Budzisz 
2/ Za + Kazimierza Szatan  
(od pracowników Szkoły)/ 

 10.09.2020 

11.09.2020 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

18.00 
 

Wtorek 

Poniedziałek 

10.00—Powitanie Pielgrzymów 
Na Górze św. Anny 

7.30 
 

10.30 
 
 

15.15 

 ZW24; 13.09.2020;  

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

1.   Zachęcamy do udziału w obchodach kalwaryjskich! (11-13 IX) 
2. Kancelaria paraf.: poniedziałek i środa po Mszy. 
3. dzieciom przypominamy o Mszy szkolnej.  
4. Bóg zapłać za udział w Białym Tygodniu. Rodzicom za ofiarę na kł. 
6. Gość Niedzielny: Między szkołą a parafią (16);  Nasze dziedzictwo 

(20);  Urodziny Maryi (22); Kryzysy Kościoła (26); Zgromadzenie koń-
ca swiata (28); Szkoła pod nadzorem (30); W godzinę śmierci.. (38); 
Powołanie - 4 Malgaszy i Gruzin (VI);  Myśli o myślach (39);  Alterna-
tywne wakacje (70);  Episkopat o LGBT—komentarz (74) 

 6 ix—KOLEKTA—UBEZP. KOŚCIOŁA  

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 prosi-
my, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe 
duchy, które na zgubę dusz  ludzkich po tym świecie krążą, 
mocą Bożą strąć do piekła.  

SPOTKANIA DUSZPASTERSKIE.: Dzieci Maryi - czwartek 16.10 
               Ministranci - po Mszy szkolnej 

 

Próby scholi odbywać się będą w każdą niedzielę o godz. 9.30 po-
cząwszy od 20 września. (w salce k. chóru). Do grupy scholi i funk-
cji psalterzystów zapraszamy dzieci i młodzież  od IV klasy szkoły 
podstawowej.  


