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ŚWIĘTY MICHALE ARCHA-

NIELE BROŃ NAS W WALCE, 

A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI 

I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA 

BĄDZ NAM OBRONĄ NIECH 

GO BÓG POSKROMIĆ RACZY, 

POKORNIE PROSIMY A TY, 
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SKIEGO, SZATANA I INNE 

ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGU-

BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM 

ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BO-
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Parafia p.w. św. Michała 

Archanioła 

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
ul. Warszawska 1a 

tel. 022/775 23 32 

e-mail:  
kancelaria@ndmswmichal.pl 

Godz. otwarcia kancelarii:  

pon.—pt. (bez czw., 
oraz uroczystości i świąt, kościel-

nych i państwowych): 10-12 

          16-17:30 

1. Dzisiejsza niedziela Zesłania Ducha Świętego, 

kończy czas paschalny. Kończy się także czas spo-

wiedzi i Komunii św. wielkanocnej. W godzinach 

od 19 do 21 zapraszamy dziś na Adorację Naj-

świętszego Sakramentu. 

2. Również dzisiaj w naszej parafii obchodzimy 

rocznicę I Komunii św. 

Prosimy o modlitwę w intencji dzieci i ich rodzi-

ców. 

3. Ofiary zbierane na tacę przeznaczone są na orga-

nizację Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 

4. Jutro 16 maja (poniedziałek) przeżywać będzie-

my Uroczystość Św. Andrzeja Boboli, kapłana 

i męczennika, patrona Polski i Metropolii War-

szawskiej. 

5. W czwartek (19 maja) przypada Święto Jezusa 

Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 

6. W przyszłą niedzielę (22maja) będziemy obcho-

dzić Uroczystość Najświętszej Trójcy. 

7. W związku ze zbliżającą się Uroczystością Bo-

żego Ciała prosimy o kwiatki dla bielanek na pro-

cesję. 

8. Dnia 13 maja (piątek), po ciężkiej chorobie 

zmarła s. Judyta. Pracowała u nas jako katechetka 

w gimnazjum. Polecamy jej duszę Bogu i Waszym 

modlitwom. 

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – na-

być ją można w zakrystii. 
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Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 

Wiadomości Parafialne 
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO                                                                                             15 maja 2016r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł 
dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy 
razem na tym samym miejscu. Nagle dał się sły-
szeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego 
wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywa-
li. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się 
rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. 
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, 
i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im 
Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeru-
zalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod 
słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się 
tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci 
przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdu-
mienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, 
którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jak-
żeż więc każdy z nas słyszy swój własny język 
ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, 
i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, 
Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych 
części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze 
z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy 
i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych 
językach wielkie dzieła Boże». 

Oto słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.  
1 Błogosław, duszo moja, Pana, * 
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki! 
24 Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, * 
ziemia jest pełna Twoich stworzeń. 
   29 Kiedy odbierasz im oddech, marnieją * 
   i w proch się obracają. 
   30 Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, * 
   i odnawiasz oblicze ziemi. 
31 Niech chwała Pana trwa na wieki, * 
niech Pan się raduje z dzieł swoich. 
34 Niech miła Mu będzie pieśń moja, * 
będę radował się w Panu. 
 

DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzy-
mian. Bracia: Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podo-
bać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, 
lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was 
mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, 
ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was 

mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu 
na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek 
usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Te-
go, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co 
wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do 
życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego 
w was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnika-
mi, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo 
jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. 
Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie 
śmierć popędom ciała – będziecie żyli. Albowiem 
wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami 
Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by 
się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Du-
cha przybrania za synów, w którym możemy wołać: 
«Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadec-
twem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. 
Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzi-
cami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro 
wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć 
udział w chwale. 

Oto słowo Boże. 
 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych  
i zapal w nich ogień swojej miłości. 

Alleluja, alleluja, alleluja. 
 

EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Jezus 
powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie 
miłujecie, będziecie zachowywać moje przyka-
zania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta 
da wam, aby z wami był na zawsze.  
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 
naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do 
niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie 
miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. 
A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, 
który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, 
przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Świę-
ty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On 
was wszystkiego nauczy i przypomni wam 
wszystko, co Ja wam powiedziałem». 

Oto słowo Pańskie. 
 



NIEDZIELA 15.05.2016 
7.00   O Boże błog dla Jana z okazji 
urodzin. 
8.30 + Wypominki roczne. 
10.00   O szczęśliwą podróż i bezpiecz-
ny powrót dla dzieci i młodzieży Nie-
pełnosprawnej. 
11.30   Rocznica I Komunii Świętej. 
13.00   W int. parafian. 
18.00 + Zofię Jastrzębską i zm. z rodz. 
 
PONIEDZIAŁEK 16.05.2016 
7.00   O Boże błog. i wszelkie potrzeb-
ne łaski dla Siostry Zofii. 
7.00 + Ryszarda Traczyka. 
7.00 + Jana i Zofię Umińskich i zm. 
z rodz. 
18.00 + Zofię i Piotra Kozów. 
18.00 + Kazimierza Dąbrowskiego. 
 
WTOREK 17.05.2016 
7.00 + Jana i Mariannę Orzechowskich. 
7.00 + Zofię i Wawrzyńca Chyla 
i dziadków Sokół. 
7.00 + Jana, Walerię, Helenę, Marcele-
go, Marię i Leonarda oraz zm. z rodz. 
Jaczyńskich i Trojanowskich. 
18.00   Wynagradzająca Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za grzechy osobiste,          
rodzinne i społeczne w Polsce, z proś-
bą, by w naszej Ojczyźnie Królestwo 
Boże było głoszone zgodnie z Dekalo-
giem. 
18.00 + Eugeniusza Pierzchałę i Emilię 
Liwską. 
 
ŚRODA 18.05.2016 
7.00 + Walerię, Władysława i Szczepa-
na Nawrockich i Józefę Wojnarowską. 
7.00 + Tadeusza Jendor p.p. 
18.00   Nowenna do MBN Pomocy. 
18.00 + Zofię i Stanisława Stasiorek. 
18.00 O szczęśliwe rozwiązanie dla 
Patrycji.  

  Intencje Mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności 

odeszli: 

Śp. Janusz Benesz 

Śp. Tadeusz Bagiński 

Śp. Jadwiga Kurowska 

Śp. Tadeusz Lisicki 

Wieczny odpoczynek… 

Ochrzczeni: 
1. Filip Szewczyk, 
2. Gustaw Sawicki. 

CZWARTEK 19.05.2016 
7.00 + Edwarda Krzyworzeka p.p. 
7.00 + Zygmunta Bieleckiego p.p. 
7.00 + Zenona Brenda p.p. 
18.00 + Eugeniusza w 9 r. śm. i Helenę Pie-
trzak, zm. z rodz. Malilowskich i Izydorów. 
PIĄTEK 20.05.2016 
7.00 + Elżbietę Michaluk p.p. 
18.00 + Jana Angielczyk. 
18.00 + Jacka, Cecylię i Jerzego Bułka. 
18.00 + Alicję Prokop i zm. rodziców, Nata-
lię i Tadeusza Przytuła. 
SOBOTA 21.05.2016 
7.00 + Helenę i Piotra Płodziszewskich w 21 
r. śm. 
7.00 + Aleksandra w 13 r. śm., Stanisławę 
i Alinę Biernackich. 
7.00 + Irenę i Zygmunta Lewandowskich. 
18.00 + Zofię, Michała Jabłońskich, Jana, 
Irenę i Jana Stępniewskich, Halinę Kobla 
i dziadków z obu stron. 
NIEDZIELA 22.05.2016 
7.00 + Helenę, Stanisława, Stefana, Mariana, 
Henryka, Marię, Jadwigę Kowalskich oraz 
zm. z rodz. Kępińskich. 
8.30 + Eugeniusza Gańko i zm. z rodz. Gań-
ko i Lesiak. 
10.00 + Feliksę, Mieczysława, Karolinę 
i Stanisława Dudek. 
11.30 + Mariannę, Lucjana, Mariana i Euge-
niusza Bułka i Andrzeja Drwęckiego. 
13.00   W int. parafian. 
18.00 + Stanisława, Irenę, Włodzimierza, 
Barbarę, Jerzego i Edwarda Rakowskich.  

15 maja. Święta Zofia, wdowa, męczennica. 

 Greckie imię Zofia znaczy tyle, co "mądrość". W IV w. Konstantyn I Wielki wysta-

wił w Konstantynopolu bazylikę ku czci "Mądrości Bożej", którą w wieku VI cesarz Justynian 

(+ 565) rozbudował i upiększył tak dalece, iż należała do najwspanialszych świątyń chrześci-

jaństwa. Być może, że właśnie ta świątynia Hagia Sophia (Świętej Mądrości Bożej) spopula-

ryzowała imię Zofii. 

 Posiadamy wiele żywotów św. Zofii w różnych językach, co świadczy, jak bardzo jej 

kult był powszechny. Są to jednak żywoty bardzo późne (wiek VII i VIII) i podają tak nieraz 

sprzeczne informacje, że trudno z nich coś pewnego wydobyć. Według tych tekstów Zofia 

miała mieszkać w Rzymie w II w. za czasów Hadriana I. Była wdową i miała trzy córki: Pi-

stis, Elpis i Agape (Wiarę, Nadzieję i Miłość). Dziewczynki miały mieć odpowiednio 12, 10 i 9 lat. Namiestnik 

Antioch wezwał Świętą, by złożyła ofiarę kadzidła na ołtarzu bogini Diany. Kiedy Zofia stanowczo odmówiła, 

wyprowadzono jej nieletnie dzieci i poddano na oczach matki wyszukanym torturom. Nie załamało to wszakże 

bohaterskiej matki. Owszem, zdobyła się na to, że zachęcała swoje dzieci do wytrwania. Namiestnik, zdumiony 

takim męstwem, miał pozostawić Zofię przy życiu. Ta jednak zmarła z boleści za córkami na ich grobie. 

 Inna wersja wspomina, że Zofia miała pochodzić z Mediolanu. Tam też miała ponieść wraz z córkami 

męczeńską śmierć. Papież Paweł I (756-767) sprowadził jej relikwie do kościoła S. Silvestro in Capite w Rzymie. 

Ze wszystkich opisów jedno wydaje się pewne: że taka Święta żyła, miała trzy córki i została umęczona za wiarę. 

Utwierdza nas w tym kult Zofii, bardzo wczesny i powszechny zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Dalszy 

rozwój jej kultu miał miejsce w połowie VII w. z chwilą sprowadzenia jej relikwii do alzackiego klasztoru 

w Eschau oraz za pontyfikatu papieża Sylwestra II. Obecnie relikwie wszystkich męczennic znajdują się w krypcie 

kościoła św. Pankracego w Rzymie. Zofia jest patronką matek, wdów, wzywana bywa w niedoli i w przypadku 

szkód wyrządzonych przez przymrozki. W ikonografii św. Zofia przedstawiana jest w otoczeniu trzech córek: 

Wiary, Nadziei i Miłości, trzymających w dłoniach krzyże. Mają często korony na głowach, a także miecze 

w dłoniach. 

21 maja. Święci Krzysztof Magallanes, prezbiter, i Towarzysze, męczennicy. 

 Krzysztof (Cristóbal) Magallanes Jara urodził się w 1869 r. w Meksyku, w rodzinie 

rolników: Rafaela Magallanes i Klary Jara. W młodości był pasterzem. W wieku 19 lat wstąpił 

do seminarium duchownego. Po przyjęciu święceń (w roku 1899) został proboszczem parafii 

w Totatiche (Meksyk). Podjął tam dzieło budowy szkół, drukarni prasy, centrów katechizacji dla 

dzieci i dorosłych. Zorganizował także budowę elektrowni. Przygotowywał okolicznych rolni-

ków do podjęcia współpracy z mieszkańcami miast. Dla indian Huichol założył misję w Azqu-

eltán. Słynął z nabożeństwa do Matki Bożej. Kiedy antychrześcijański rząd Meksyku nakazał 

likwidację wszystkich seminariów duchownych, Krzysztof zebrał alumnów i otworzył własne seminarium. Zostało 

ono jednak wkrótce wykryte i zamknięte. Magallanes nie zniechęcił się - otwierał kolejne seminaria. Gdy ta meto-

da okazała się nieskuteczna, zorganizował prywatne zajęcia dla kandydatów do kapłaństwa. Fałszywie oskarżony 

o sprzyjanie siłom rewolucyjnym rebelii Cristero, został aresztowany 21 maja 1927 roku podczas podróży do 

jednego z gospodarstw, gdzie miał odprawić Eucharystię. Rozdał swój ostatni majątek wykonawcom wydanego na 

niego wyroku, udzielił im rozgrzeszenia, a następnie, bez żadnego procesu, został zastrzelony 25 maja 1927 r. 

w Colotitlan (Meksyk). Do ostatniej chwili umacniał rozstrzelanego razem z nim wikariusza, o. Augustyna Caloca. 

Beatyfikował go w 1992 r. św. Jan Paweł II; osiem lat później, 21 maja 2000 r., dokonał on też jego kanonizacji. 

Początek XX w. to czas prześladowania Kościoła w Meksyku. Kapłani, którzy decydowali się na pracę na tych 

terenach, świadomi byli nieuchronnej śmierci. Mimo to nie brakło misjonarzy. W latach dwudziestych XX w. na 

terenie Meksyku zginęło 25 wspominanych dzisiaj świętych - kapłanów i osób świeckich. Żaden z nich nie miał 

wytoczonego procesu, żaden nie mógł się bronić. Łączyła ich szczególne umiłowanie Eucharystii, nabożeństwo do 

Maryi oraz posługa biednym. W 2012 roku na ekrany wybranych kin wszedł film "Cristiada", opowiadający histo-

rię chrześcijan w Meksyku w tamtym czasie. 
Por.: http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


