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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, 

KSIĄŻĘ WOJSKA NIEBIE-

SKIEGO, SZATANA I INNE 

ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGU-

BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM 

ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BO-

ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.): 10-12 

        16-17:30 

1. Dziś Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy 

św. o godz. 13.00 odmówimy Litanię i Akt poświęcenia się 

Najśw. Sercu Pana Jezusa. Za wspólne odmówienie tego Ak-

tu w dniu dzisiejszym można uzyskać odpust zupełny, pod 

tymi warunkami co zawsze. 

2. Zbierane dziś ofiary na tacę przeznaczone są na Semina-

rium Duchowne. 

3. Za tydzień – I Niedzielą Adwentu rozpoczniemy nowy rok 

liturgiczny. W adwencie w dni powszednie o godz. 6.30 bę-

dzie odprawiana Msza św. ku czci Matki Bożej, czyli Roraty. 

Już dziś zapraszamy do wspólnego adwentowego czuwania. 

4. Można już nabywać opłatki wigilijne u p. Organisty – są 

one poświęcone. 

5. W dniach 6, 7, 8 grudnia (niedziela, poniedziałek, wtorek) 

będziemy przeżywali dni dorocznej adoracji Najśw. Sakram. 

tak zwane 40-to godzinne nabożeństwo, połączone 

z Rekolekcjami Adwentowymi. 

5. 6 XII (Niedziela) – Msze św. wg porządku niedzielnego 

7 i 8 grudnia (poniedziałek, wtorek) 

- 6.30 –Msza św. roratnia - po Mszy św. do godz. 10.00 ado-

racja Najśw. Sakram. 

- 10.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych, po Mszy św. do 

godz. 16.30 adoracja Najśw. Sakram. 

- 16.30 – Msza św. z nauką dla dzieci 

- 18.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży 

-19.30 – Msza św. z nauka dla dorosłych 

Okazja do spowiedzi - w poniedziałek i wtorek podczas Mszy św. 

6. Pragniemy poinformować, że ogłaszamy konkurs na naj-

lepszą Szopkę Bożonaro-dzeniową. Szopka ta powinna być 

wykonana rodzinnie – dzieci z rodzicami – 

z materiałów trwałych. Dostarczamy je do kościoła i ustawia-

my przy ołtarzu Matki Bożej. Prace te podpisujemy. 

7. W dniu 30 listopada przypada wspomnienie Św. Andrzeja 

Apostoła w tym dniu swoje imieniny obchodzą nasi księża – 

Ks. Proboszcz i Ks. Andrzej. Pragniemy zaprosić wszystkich 

na Msze św. w int. solenizantów: za Ks. Proboszcza w przy-

szłą niedziele (29 listopada) o godz. 10.00, zaś za Ks. An-

drzeja w sobotę (28 listopada), o godz. 7.00. 

8. Zapisy na wyjazd, na Światowe Dni Młodzieży będą pro-

wadzone w przyszłą niedzielę 29 XI i kolejną 06 XII, po 

Mszach Św. o godz. 10:00 i 11:30, a w dni powszednie, 

w czwartki przed i po Mszy Św. o godz. 18:00. 

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można 

w zakrystii. 
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Wiadomości Parafialne 
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA    22 listopada 2015r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Daniela. Patrzy-
łem w nocnych widzeniach, a oto na obło-
kach nieba przybywa jakby Syn Człowie-
czy. Podchodzi do Przedwiecznego i wpro-
wadzają Go przed Niego. Powierzono Mu 
panowanie, chwałę i władzę królewską, 
a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języ-
ki. Panowanie Jego jest wiecznym panowa-
niem, które nie przeminie, a Jego królestwo 
nie ulegnie zagładzie. 

Oto słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu. 
Pan króluje, oblókł się w majestat, * 
Pan odział się w potęgę i nią się przepasał, 
tak świat utwierdził, * 
że się nie zachwieje. 
   Twój tron niewzruszony na wieki, * 
   Ty od wieków istniejesz, Boże. 
   Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary, † 
   Twojemu domowi przystoi świętość * 
   po wszystkie dni, o Panie. 

 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Apokalipsy św. Jana 
Apostoła. Jezus Chrystus jest Świadkiem 
Wiernym, Pierworodnym umarłych i Wład-
cą królów ziemi. Tym, który nas miłuje 
i który przez swą krew uwolnił nas od na-
szych grzechów, i uczynił nas królestwem 
i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: Jemu 
chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto 
nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie 
oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą 
Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. 
Tak: Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi 
Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przy-
chodzi, Wszechmogący. 

Oto słowo Boże. 
 
 
 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Błogosławiony, który przybywa w imię 
Pańskie;  
błogosławione Jego królestwo, które nad-
chodzi. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 

EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według św. Jana. Piłat 
powiedział do Jezusa: "Czy Ty jesteś 
Królem żydowskim?" Jezus odpowie-
dział: "Czy to mówisz od siebie, czy też 
inni powiedzieli ci o Mnie?" Piłat od-
parł: "Czy ja jestem Żydem? Naród 
Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. 
Coś uczynił?" Odpowiedział Jezus: 
"Królestwo moje nie jest z tego świata. 
Gdyby królestwo moje było z tego 
świata, słudzy moi biliby się, abym nie 
został wydany Żydom. Teraz zaś króle-
stwo moje nie jest stąd". Piłat zatem 
powiedział do Niego: "A więc jesteś 
Królem?" Odpowiedział Jezus: "Tak, 
jestem Królem. Ja się na to narodziłem 
i na to przyszedłem na świat, aby dać 
świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest 
z prawdy, słucha mojego głosu". 
 

Oto słowo Pańskie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIEDZIELA 22.11.2015 

7.00 + Romana, Martę i Tadeusza Zakrzew-

skich. 

7.00 + Aleksandrę Zawada 20 greg. 

8.30 + Ryszarda Srebrzyckiego w 7 r. śm. 

i Elżbietę Gorczyńską. 

10.00 + Stanisława Wysockiego w 2 r. śm. 

Władysławę i Stefana Liwskich, zm. z rodz. 

Wysockich. 

11.30 + Bronisławę, Aleksandra i Tadeusza 

Dębskich. 

13.00 W int. parafian. 

18.00 + WYPONINKI. 

PONIEDZIAŁEK 23.11.2015 

7.00 + Aleksandrę Zawada 21 greg. 

7.00 + Adelę Stasiak i Teresę Prasał w 1 r. 

śm. 

7.00 + Zofię Fronczak w 1 r. śm. oraz Kazi-

mierza i Janusza Fronczak, Marka Rytel, 

Marię i Wacława Wojda. 

7.00 + Romana Bielskiego p.p. 

18.00 + WYPONINKI. 

18.00 + Annę, Eugeniusza i Wacława Ku-

nickich i zm. z rodz. Kunickich 

WTOREK 24.11.2015 

7.00 + Aleksandrę Zawada 22 greg. 

7.00 + Czesława i Jacka Jankowskich. 

7.00 + Wiktora, Zbigniewa i rodziców 

Szcześniak, Benignę Ruszczak i Ewę Nad-

ulską. 

7.00 + Mieczysława Kwiatkowskiego 1 

greg. 

18.00 + WYPONINKI. 

18.00 + Zm. z rodz. Siedleckich.  

ŚRODA 25.11.2015 

7.00   O Boże błog dla Sióstr ze zgr. Św. 

Katarzyny. 

7.00 + Stanisława i Stefanię Ruszteckich. 

7.00 + Cezarego Golasa, Józefa i Alicję 

Oleszek. 

7.00 + Mieczysława Kwiatkowskiego 2 

greg. 

18.00 + WYPONINKI. 

18.00 + Aleksandrę Zawada 23 greg. 

  Intencje mszalne 

 

Intencje mszalne c. d. 
CZWATEK 26.11.2015 

7.00 + Aleksandrę Zawada 24 greg. 

7.00 + Mieczysława Kwiatkowskiego 3 greg. 

7.00 + Eugeniusza Murawskiego p.p. 

7.00 + Eugenię Królikowską. 

18.00 + WYPONINKI. 

PIĄTK 27.11.2015 

7.00 + Aleksandrę Zawada 25 greg. 

7.00 + Piotra Bieleckiego. 

7.00 + Aleksandrę i Stanisława Szabłow-

skich. 

7.00 + Mieczysława Kwiatkowskiego 4 greg. 

18.00 + Janinę i Zbigniewa Pękul i zm. z 

rodz. 

18.00 + WYPONINKI. 

SOBOTA 28.11.2015 

7.00   Andrzeja Gawora (imieninowa). 

7.00 + Stefana Szewczyka w 4 r. śm. 

7.00 + Janusza i Stanisława w 3 r. śm. Szcze-

pańskich. 

7.00 + Mieczysława Kwiatkowskiego 5 greg. 

18.00 + WYPONINKI. 

18.00 + Aleksandrę Zawada 26 greg. 

NIEDZIELA 29. 11.2015 

7.00 + Stanisławę Gronek w 7 r. śm. 

7.00 + Aleksandrę Zawada 27 greg. 

8.30 + Mieczysława Kwiatkowskiego 6 greg. 

8.30 + Feliksę Kordziak. 

10.00    Ks. Proboszcz (imieninowa). 

11.30  

13.00 W int. parafian. 

18.00 + WYPONINKI. 

 24 LISTOPADA. ŚWIĘCI MĘCZENNICY WIETNAMSCY 

ANDRZEJ DUNG-LAC, PREZBITER, I TOWARZYSZE. 
   Pierwsi misjonarze, którzy przynieśli wiarę chrześcijańską do Wietnamu, przybyli tam w 1533 r. 

Ich działalność nie spotkała się z przychylnością władz, które wydalały obcokrajowców ze 

swojego terytorium. Przez kolejne trzy stulecia chrześcijanie byli prześladowani za swoją wiarę. 

Wielu z nich poniosło śmierć męczeńską, zwłaszcza podczas panowania cesarza Minh-Manga 

w latach 1820-1840. Zginęło wtedy od 100 do 300 tysięcy wierzących. Stu siedemnastu męczen-

ników z lat 1745-1862 św. Jan Paweł II kanonizował w Rzymie 18 czerwca 1988 r. Wśród nich 

jest 96 Wietnamczyków, 11 Hiszpanów i 10 Francuzów; było to ośmiu biskupów i pięćdziesięciu 

kapłanów; pozostali to ludzie świeccy. Prawie połowa kanonizowanych należała do Rodziny 

Dominikańskiej. Ponieważ zamieszkiwali oni teren apostolatu Tonkin Wschodni, który papież 

Innocenty XIII powierzył dominikanom z Filipin, nazywa się ich często męczennikami z Tonkinu. 

Andrzej Dung-Lac, który reprezentuje wietnamskich męczenników, urodził się jako Dung An 

Tran około 1795 r. w biednej, pogańskiej rodzinie na północy Wietnamu. W wieku 12 lat wraz 

z rodzicami, którzy poszukiwali pracy, przeniósł się do Hanoi. Tam spotkał katechetę, który 

zapewnił mu jedzenie i schronienie. Przez trzy lata uczył się od niego chrześcijańskiej wiary. 

Wkrótce przyjął chrzest i imię Andrzej. Nauczywszy się chińskiego i łaciny, sam został katechetą. 

Został wysłany na studia teologiczne. 15 marca 1823 r. przyjął święcenia kapłańskie. Często 

pościł, wiele czasu poświęcał na modlitwę. Dzięki jego przykładowi wielu tamtejszych mieszkańców przyjęło chrzest. W 1835 r. Andrzej Dung został 

aresztowany po raz pierwszy. Dzięki pieniądzom zebranym przez jego parafian został uwolniony. Żeby uniknąć prześladowań, zmienił swoje imię na 

Andrzej Lac i przeniósł się do innej prefektury, by tam kontynuować swą pracę misyjną. 10 listopada 1839 r. ponownie go aresztowano, tym razem 

wspólne z innym kapłanem, Piotrem Thi, którego odwiedził, by się u niego wyspowiadać. Obaj zostali zwolnieni z aresztu po wpłaceniu odpowiedniej 

kwoty. Po raz trzeci aresztowano ich po zaledwie kilkunastu dniach. Tam przeszli niezwykłe tortury. Obaj zostali ścięci mieczem 21 grudnia 1839 r. 

Andrzej był w pierwszej grupie męczenników wietnamskich beatyfikowanych w 1900 r. Tomasz Tran Van-Thieu urodził się w 1820 roku w Trung-

Quang w rodzinie chrześcijańskiej. Był seminarzystą wietnamskim. Po aresztowaniu proponowano mu uwolnienie, gdyby poślubił córkę mandaryna, co 

oczywiście wymagałoby zmiany wiary. Zniósł mężnie okrutne przymuszanie do odstępstwa od wiary i straszne tortury. Zginął uduszony 21 września 

1838 roku. Emanuel le Van-Phung (ur. 1796 r.) był mężnym katechetą wietnamskim, który odważył się dać schronienie katolickiemu kapłanowi ks. 

Piotrowi Doan Cong Qui. Odkryto to i obu zgładzono w Chan-doc 31 lipca 1859 r. Agnieszka Le Thi Thanh, znana również jako Agnieszka Ðê jest 

jedyną kobietą z grona 117 kanonizowanych w 1988 r. męczenników wietnamskich. Urodzona ok. 1781 r. w rodzinie chrześcijańskiej, była mężatką 

i matką sześciorga dzieci. W okresie prześladowania chrześcijan udzielała pomocy misjonarzom. Została aresztowana w marcu 1841 r. razem z księ-

dzem, którego ukrywała w swoim domu. Była torturowana, ale nie wyrzekła się wiary. Oprawcy nie zdążyli wykonać na niej wyroku, ponieważ 

w więzieniu zaraziła się czerwonką i zmarła 12 lipca 1841 r. Biskup Ignacy Delgado OP urodził się w Hiszpanii w 1761 r. W 19. roku życia wstąpił do 

Zakonu Kaznodziejskiego, gdzie rozpoczął studia teologiczne. Pod koniec nauki został wysłany na misje do Manili, gdzie przyjął święcenia kapłańskie 

w 1787 r. Od 1790 r. przebywał na misjach w Wietnamie. W wieku zaledwie 33 lat został mianowany biskupem koadiutorem Wschodniego Tonkinu. 

Wielką troską otaczał seminarium i kapłanów pracujących w rozległej diecezji. Odwiedził niemal wszystkie placówki, docierając do nich wszelkimi 

środkami komunikacji, często pieszo. Podczas kolejnej fali prześladowań, w maju 1833 r. został aresztowany i przez 3 miesiące przetrzymywany był 

w małej klatce. Został ścięty 12 lipca 1833 r. Ojciec Wincenty Pham Hiêu Liêm OP urodził się na północy Wietnamu w szlacheckiej, pobożnej rodzinie. 

Naukę w seminarium rozpoczął w 12. roku życia. Dominikanie pomogli mu wyjechać na Filipiny, gdzie od 1738 r. działała legalna uczelnia teologiczna. 

W 1753 roku Wincenty wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego, a w 1758 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach wrócił do Wietnamu, gdzie 

najpierw wykładał w seminarium, a potem poświęcił się ewangelizacji mieszkańców. 3 października 1773 r. został aresztowany ze swoimi dwoma 

świeckimi pomocnikami. Strasznie bity, był na noc zamykany w klatce. Został ścięty 7 listopada 1773 r.. Ojciec Hiacynt Casteñeda Puchasons OP 

urodził się 13 listopada 1743 r. w Walencji. Wstąpił do dominikanów w Hiszpanii i został wysłany na misje. Początkowo był w Chinach, gdzie został 

uwięziony i skazany na wydalenie. Powrócił do Makau, skąd został wysłany do Wietnamu w 1770 r. Na terenie nowej misji od początku musiał ewange-

lizować w ukryciu. W końcu, 12 lipca 1773 r. został aresztowany i uwięziony w nieludzkich warunkach. W jednym z więzień spotkał współbrata 

o. Liêm, z którym został ścięty 7 listopada 1773 r. Dominik Pham Trong Kham urodził się ok. 1780 r. w Wietnamie w katolickiej, zamożnej rodzinie 

urzędniczej. Zdobył wykształcenie i został sędzią. Miał żonę i dzieci. Był tercjarzem dominikańskim. W okresie prześladowań udzielał schronienia 

misjonarzom. W ramach represji jego dom zniszczono, a jego samego aresztowano. Został ścięty 13 stycznia 1859 r. razem z jednym ze swoich synów, 

Łukaszem Pham Trong Thìn, który urodził się ok. 1819 r. Tak jak ojciec był sędzią, a także dominikańskim tercjarzem. Został aresztowany w 1858 r., 

w czasie prześladowania chrześcijan. Mimo tortur nie dał się zmusić do podeptania krzyża. Biskup Józef Melchór García-Sampedro Suárez OP, urodzo-

ny 26 kwietnia 1821 r. w północnej Hiszpanii, od dzieciństwa chciał zostać księdzem. W 1845 r. wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego, a w 1847 r. 

w Madrycie przyjął święcenia kapłańskie. W następnym roku wyruszył przez Filipiny do Wietnamu. Dotarł tam w lutym 1849 r. i rozpoczął pracę 

misyjną. W 1855 r. został mianowany biskupem koadiutorem i tytularnym biskupem Tricomia. 8 lipca 1858 r. został aresztowany i w klatce przewiezio-

no go do stolicy. Został stracony w Hanoi 28 lipca 1858 r. Biskup Walenty Berrio-Ochoa OP urodził się w Hiszpanii 14 lutego 1827 r. w ubogiej, 

pobożnej rodzinie. Od dzieciństwa bywał u dominikanów, ponieważ jego ojciec, robił meble dla klasztoru. Najpierw ukończył diecezjalne seminarium 

duchowne, 14 czerwca 1851 r. przyjął święcenia kapłańskie i jeszcze przez dwa lata pracował w tym seminarium. Dopiero w 1853 r. wstąpił do domini-

kanów i wyjechał na misje na Filipiny. W marcu 1858 r. przybył do Wietnamu i z powodu prześladowań od początku musiał się ukrywać. Biskup Józef 

Sampedro, sam zagrożony, mianował go swoim zastępcą. Po trzech latach pracy misyjnej biskup Walenty został aresztowany 25 października 1861 r., 

a tydzień później, stracony jednocześnie z biskupem Hieronimem Hermosillą OP i o. Piotrem Almato OP. 

Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


