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 poranna
Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga
i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną
do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia,
otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu,
wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez
ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Prośba o pokorę
Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm, który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli. Wstawiaj
się za mną do Pana, abym zachwycony Bogiem wołał do Niego w każdej chwili
mego życia: Któż jak Bóg! Amen.

Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu zastępów anielskich, przybywaj
na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności. Zostaliśmy stworzeni
na obraz Boga, odkupieni życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, a przez chrzest staliśmy się świątynią Ducha Świętego. Uproś nam łaskę
wierności, byśmy tej godności w sobie strzegli, nawet w najcięższych pokusach
szatańskich. W Tobie, święty Michale, Kościół ma swego Stróża i Obrońcę.
Ty prowadzisz ochrzczonych do niebieskiej szczęśliwości. Błagaj Boga,
Dawcę Pokoju, aby zniweczył moc szatana, siewcy zamętu i nie dozwolił mu
trzymać ludzi w niewoli grzechu, ani szkodzić Kościołowi. Obrońco chwały
Najwyższego! Zanieś nasze prośby do Boga i wyjednaj nam
Jego miłosierdzie. Amen.
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami! Niepokalane Serce Maryi, bądź
naszym ratunkiem! Święty Michale Archaniele, módl się za nami!
Red. ks. Proboszcz
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Tam, gdzie cię Bóg postawi,
tam masz kwitnąć...
Pamiętacie to motto i zawołanie?
Kowie, Marce, Grucki, Październia, Domy Celne, Kierocie, WędzinaCentrum. Rekolekcje wielkopostne, przeżyte nawet najlepiej, nie czynią z nas aniołów
i świętych. Po ich zakończeniu wracamy do codzienności z podobnymi wyzwaniami,
słabościami, pokusami. Jednak, choć niby tak samo, jest inaczej: dzięki rekolekcjom Bóg
odnawia w nas i umacnia wiarę, nadzieję i miłość, odkrywa przed nami nasze najpoważniejsze blokady i ograniczenia, szczególne osobiste wezwania. Jeśli rekolekcje
są dobrze przeżyte, wydają konkretny owoc: czyli realistycznie widzimy u siebie to, czego
zwykle nie chcemy dostrzegać, bierzemy realną odpowiedzialność za własne grzechy, słabości,
zranienia i potrafimy je adekwatnie nazwać. Stajemy się osobami bardziej wolnymi,
pokorniejszymi, bardziej zdolnymi do miłości innych osób, przebaczenia, wyrozumiałości,
miłosierdzia, spotkania, podejmowania trudnych spraw w naszym życiu. Doświadczamy
pokoju i radości, wielkiej odwagi bycia świadkami Chrystusa i gorącego pragnienia dzielenia
się Jego Ewangelią z innymi. To Bóg zaprasza WAS do różnych form życia parafialnego
(Róż Różańcowych żeńskich i męskich, do Liturgicznej Służby Ołtarza, do Caritas, do Duszpasterskiej Rady Parafialnej itp.). Przeżywanie swojego życia we wspólnocie parafialnej
pozwala nam na wyjście z lęków, z samotności, z różnych cierpień duchowych i fizycznych.
I wtedy doznasz prawdziwej radości z życia. Nic więcej nie potrzebujesz. Oddanie się przez
Was w niewolę miłości Matki Bożej Nieustającej Pomocy sprawi, że w życiu i w momencie
śmierci otrzymacie z Jej rąk bilet do NIEBA. Dziękuję Wam za wspólny przeżyty czas
świętych rekolekcji, za wasze świadectwo żywej wiary. Dziękuję Bogu, że spotkałem na swojej
drodze życia Was, Drodzy Moi Przyjaciele i ks. Proboszcza Adama Jankowskiego, bez reszty
Wam oddanego. Jesteście dla mnie Wszyscy małym przedsionkiem nieba. Niech Pan Bóg was
prowadzi po ścieżkach wiary i do zobaczenia.
Ks. Bogdan Węgrzyn, Rekolekcjonista
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/nauka dla dzieci i młodzieży/

… Panie Jezu, gdzie jest Weronika? Jej już nie ma; poszła bawić
dzieci…
… Panie Jezu, gdzie jest Szymon? Jego już nie ma; poszedł
na emeryturę…
… Panie Jezu, gdzie są płaczące niewiasty, ich nie ma; bo poszły
kupić sobie nowe rzeczy do ciucholandu…

