
MODLITWA DO ŚWIĘTEGO 
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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 NIE-

BIESKIEGO, SZATANA I INNE 
ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGU-

BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM 
ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BO-

ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. 
AMEN. 
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e-mail:  
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Strona internetowa: 
http://ndmswmichal.pl/ 
Msze św. w niedziele: 
7.00; 8.30; 10.00; 11.30;  
13.00; 18.00 
Msze św. w dni powszednie 
7.00; 18.00 

Godz. otwarcia kancelarii: 
pon.—pt.:   16-17:30 
 
(bez czw., sob. oraz uroczystości 
i świąt - kościelnych i państwowych;) 
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Etapy Objawienia 
Przymierze z Noem 

56 Gdy przez grzech została rozbita jedność rodzaju 
ludzkiego, Bóg dąży najpierw do ocalenia ludzkości, 

ratując jej poszczególne części. Przymierze z Noem po 
potopie 9 wyraża zasadę ekonomii Bożej wobec 

"narodów", czyli ludzi zgromadzonych "według swych 
krajów i swego języka, według szczepów i według 

narodów" (Rdz 10, 5) 10. 
57 Ten zarazem kosmiczny, społeczny i religijny 

porządek wielości narodów 11, ma na celu ograniczenie 
12 pychy upadłej ludzkości, która - jednomyślna w swej 
przewrotności 13 - o własnych siłach chciała dojść do 

swojej jedności, budując wieżę Babel 14 . Jednak z 
powodu grzechu 15 politeizm oraz bałwochwalstwo 

narodu i jego przywódcy nieustannie zagrażają pogańską 
przewrotnością tej tymczasowej ekonomii. 

58 Przymierze z Noem pozostaje w mocy, dopóki trwa 
czas narodów 16 , aż do powszechnego głoszenia 
Ewangelii. Biblia sławi niektóre wielkie postacie 

należące do "narodów": "sprawiedliwego Abla", króla i 
kapłana Melchizedeka 17 , będącego figurą Chrystusa 18 , 
oraz sprawiedliwych "Noego, Daniela i Hioba" (Ez 14, 
14). Pismo święte pokazuje w ten sposób, jakie wyżyny 

świętości mogą osiągnąć ci, którzy żyją według 
przymierza zawartego z Noem w oczekiwaniu, aby 
Chrystus "rozproszone dzieci Boże zgromadził w 

jedno" (J 11, 52). 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Drugiej Księgi Samuela. 
Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u 
Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: «Oto 
my jesteśmy kości twoje i ciało. Już dawno, 
gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś 
wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do 
ciebie: Ty będziesz pasł mój lud – Izraela, i 
ty będziesz wodzem nad Izraelem». Cała 
starszyzna Izraela przybyła do króla do He-
bronu. I zawarł król Dawid przymierze z 
nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili 
więc Dawida na króla nad Izraelem. Oto 
słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Kolosan. 
Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił 
do uczestnictwa w dziale świętych w świa-
tłości. On to uwolnił nas spod władzy ciem-
ności i przeniósł do królestwa swego umiło-
wanego Syna, w którym mamy odkupienie – 
odpuszczenie grzechów. On jest obrazem 
Boga niewidzialnego – Pierworodnym wo-
bec każdego stworzenia, bo w Nim zostało 
wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i 
to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzial-
ne, czy to Trony, czy Panowania, czy 
Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez 
Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest 
przed wszystkim i wszystko w Nim ma ist-
nienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On 
jest Początkiem. Pierworodnym spośród 
umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we 
wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w 
Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez 
Niego znów pojednać wszystko z sobą: 
przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w 
niebiosach, wprowadziwszy pokój przez 
krew Jego krzyża. Oto słowo Boże. 

EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Święte-
go Łukasza. 
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał 
i patrzył. A członkowie Sanhedry-
nu szydzili: «Innych wybawiał, 
niechże teraz siebie wybawi, jeśli 
jest Mesjaszem, Bożym Wybrań-
cem». Szydzili z Niego i żołnie-
rze; podchodzili do Niego i poda-
wali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty 
jesteś Królem żydowskim, wybaw 
sam siebie». Był także nad Nim 
napis w języku greckim, łaciń-
skim i hebrajskim: «To jest Król 
żydowski». Jeden ze złoczyńców, 
których tam powieszono, urągał 
Mu: «Czyż Ty nie jesteś Mesja-
szem? Wybaw więc siebie i nas». 
Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty 
nawet Boga się nie boisz, chociaż 
tę samą karę ponosisz? My prze-
cież – sprawiedliwie, odbieramy 
bowiem słuszną karę za nasze 
uczynki, ale On nic złego nie 
uczynił». I dodał: «Jezu, wspo-
mnij na mnie, gdy przyjdziesz do 
swego królestwa». Jezus mu od-
powiedział: «Zaprawdę, powia-
dam ci: Dziś będziesz ze mną w 
raju». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 20 Listopada 2022 
7.00 + Władysława, Helenę, Kry-
stynę Mazurek, Barbarę Kotkow-
ską, Witolda Malarowskiego. 
7.00 + Teresę Traczyk – greg. 20. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 Dziękczynna z prośbą o dal-
sze błog. Boże dla Jacka i Kata-
rzyny Kwiatkowskich z okazji 40 
r. ślubu. 
11.30 + Eligiusza, Leokadię Gosk. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 WYPOMINKI 
PONIEDZIAŁEK 21 Listopada 
2022 
7.00 O Boże błog. i opiekę Maryi 
dla rodziny Marty i Rafała z 
dziećmi. 
7.00 + Ewę Różycką. 
7.00 + Teresę Traczyk – greg. 21. 
18.00 WYPOMINKI 
WTOREK 22 Listopada 2022 
7.00 + Bronisławę, Aleksandra 
Dębskich i zm. z rodziny. 
7.00 + Halinę Turczyńską pp. 
7.00 + Teresę Traczyk – greg. 22. 
18.00 WYPOMINKI 
ŚRODA 23 Listopada 2022 
7.00 O nawrócenie i uwolnienie z 
nałogu dla Adama. 
7.00 + Dariusza, Krzysztofa, Miro-
sława Banach. 
7.00 + Mariannę, Wincentego, Ja-
na Królikowskich. 
18.00 WYPOMINKI 
18.00 + Teresę Traczyk – greg. 23. 
18.00 W INTENCJI CHÓRU I 

SCHOLKI. 
CZWARTEK 24 Listopada 2022 
7.00 + Wandę, Tadeusza Bieńkow-
skich. 
7.00 + Bożenę Pechcin. 
7.00 + Teresę Traczyk – greg. 24. 
18.00 WYPOMINKI 
PIĄTEK 25 Listopada 2022 
7.00 + Bożenę Pechcin. 
7.00 + Teresę Traczyk – greg. 25. 
7.00 + Zofię w 2 r. śm., Bolesława 
Dolak, Marię, Czesława Jastrzęb-
skich. 
18.00 WYPOMINKI 
18.00 W intencji Zgromadzenia 
Sióstr Św. Katarzyny oraz o nowe 
powołania. 
SOBOTA 26 Listopada 2022 
7.00 + Leokadię, Stefana, Zdzisła-
wa Godlewskich, Irenę, Bolesława 
Iwańskich. 
7.00 + Wacława Rynkuna, Irenę, 
Sławomira Siwek. 
7.00 + Teresę Traczyk – greg. 26. 
18.00 WYPOMINKI 
NIEDZIELA 27 Listopada 2022 
7.00 + Teresę Traczyk – greg. 27. 
8.30 + Andrzeja Malinowskiego, 
Józefę, Stefana Dąbrowskich. 
10.00 Dziękczynna z prośbą błog. 
Boże i potrzebne łaski dla ks. Pro-
boszcza z okazji imienin. 
11.30 Dziękczynna z prośbą o 
błog. Boże dla ks. Andrzeja z oka-
zji imienin. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 WYPOMINKI 

1. Przeżywamy dziś Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy św. o godz. 13.00 
wystawienie Najśw. Sakramentu – odmówimy litanię, Akt poświęcenia się Najśw. Sercu Pana 
Jezusa. Za odmówienie tego aktu w tym dniu można zyskać odpust zupełny spełniając te wa-
runki co zawsze. Na nowo zawierzmy się Chrystusowi Królowi, trwając na modlitwie w świą-
tyniach i w rodzinach. Prośmy o zgodę w naszej Ojczyźnie, o pokój na Ukrainie, o zwycię-
stwo dobra nad złem. Starajmy się przeżywać ten czas w stanie łaski uświęcającej, pojednani z 
Bogiem i z bliźnimi, aby skutecznie upraszać królowanie Jezusa na ziemi. 

2. Można już nabywać opłatki wigilijne u p. Organisty. Są one już poświęcone. 
3. Za tydzień I Niedzielą Adwentu rozpoczniemy nowy rok liturgiczny. W Adwencie w dni po-

wszednie o godz. 6.30 będzie odprawiana Msza św. ku czci M. B. – Roraty. Już dziś zaprasza-
my do wspólnego Adwentowego czuwania. 

4. W dniach 4, 5, 6 grudnia ( niedziela, poniedziałek, wtorek ) będziemy przeżywali dni corocz-
nej Adoracji Najśw. Sakramentu – 40 godzinne nabożeństwo połączone z Rekolekcjami Ad-
wentowymi. 

5. W dniu 30 listopada przypada wspomnienie św. Andrzeja Apostoła. W tym dniu swoje imieni-
ny obchodzą nasi księża – ks. Dziekan, nasz Proboszcz i ks. Andrzej. Pragniemy zaprosić 
wszystkich na Msze św. w intencji solenizantów w przyszłą niedzielę ( 27 listopada ) – za ks. 
Dziekana o godz. 10.00, za ks. Andrzeja o godz. 11.30. 

6. Na naszej stronie parafialnej jest stanowisko rady stałej konferencji episkopatu polski wobec 

działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich 
7. W Starym Kościele w obecności konstruktora wykonujemy rozebranie fragmentu podłogi na 

chórze głównym – dla oceny stanu technicznego stropu. W lożach bocznych, na łuku – chóry 
boczne – trzeba zrobić odkrywki na ścianach, by ocenić wielkość i rozmiar spękań. Wnioski z 
powyższych badań architektonicznych posłużą do dalszych prac projektowych. 

8. W tych dniach zapłacono drugą i ostatnią zarazem ratę za położenie kostki na cmentarzu w 
wysokości 12700 zł, oraz za wykonanie i montaż nowej bramy wjazdowej na nową część 
cmentarza w wysokości 5700 zł. 

9. Dnia 16 listopada zapłacono 38600 zł za prace blacharskie na kościele nowym i salkach. 
Oczyszczono skorodowaną blachę i pomalowano farbą antykorozyjną – naprawiono przy 
okazji uszkodzenia czy to blachy czy papy będącej na kościele czy salkach. Naprawiono roz-
padające się kominy, założono na nie tzw. czapy oraz kratki na otwory wentylacyjne. Wymie-
niono na nowy cały system odgromowy – poprzedni był uszkodzony, miejscami porwany. 
Obecnie założony jest całkowicie nowy przewód oraz słupki mocujące. Założono nowe para-
pety okienne pod oknami na dziedzińcu przy wejściu głównym do kościoła. 

10. W zeszłą niedzielę zbieraliśmy do puszek ofiary na potrzeby związane z organizacją Orszaku 
Trzech Króli. Zebraliśmy 4767 zł 58 gr. Dziękujemy wam za waszą ofiarność, otwartość serc i 
pomoc. 

11. Zgodnie z zapowiedzią od dnia 28 listopada ( poniedziałek ) rozpoczniemy w naszej parafii 
wizytę duszpasterską, czyli kolędę. Przebieg jej będzie następujący: 

12. 28 XI ( Poniedziałek ) – ul. Miodowa 1 i Wiejska 
13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć ją można przy wyjściu z kościoła bądź w 

zakrystii. Jest do nabycia nasz diecezjalny tygodnik „Idziemy”.  

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Janina Markowska, Artur Janusz Sosiński, Danuta Rakow-
ska, Teresa Wójcik, Krystyna Arbaszewska W ieczny odpoczynek... 


