
MODLITWA DO ŚWIĘTEGO 

MICHAŁA ARCHANIOŁA 

 

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 obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Nie 

będzie Mszy św. o godz. 13.00 w kościele. Natomiast o godz. 

11.15 z kościoła wyruszy procesja na cmentarz. Podczas, 

której będziemy się modlić w intencji zmarłych polecanych 

w wypominkach jednorazowych. Po zakończeniu procesji 

zostanie odprawiona Msza św. ok. godz. 12.45 na cmentarzu. 

 

2. Na cmentarzu przyjmujemy dziś na wypominki jednorazo-

we, roczne oraz na zbiorową Msze św. listopadową za zmar-

łych. 

 

3. Jutro – 2 listopada, przypada Wspomnienie Wszystkich 

Wiernych Zmarłych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy 

zwłaszcza na wieczorną Mszę św. o godz. 18.00. 

 

4. Od 1 do 8 listopada włącznie można uzyskać odpust zupeł-

ny, za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modli-

twy za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za 

zmarłych. 

 

5. Od dziś do 30 listopada będzie odprawiana w naszym ko-

ściele zbiorowa Msza św. w intencji zmarłych. W każdą III 

niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz.7.00 czytane są wy-

pominki roczne za zmarłych, a o godz. 8.30 jest odprawiana 

Msza św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach 

rocznych. 

 

6. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. 

Msza św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa w piątek o godz. 

7.00. Spowiedź rano w czasie Mszy św. i po południu od 

godz. 17.30. 

Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi w sobotę 

o godz. 7.00. Od godz. 9.00 księża udadzą się z posługą sa-

kramentalną do osób starszych i chorych. 

 

7. Za tydzień będziemy przeżywać dzień modlitwy i łączno-

ści z Kościołem prześladowanym w Syrii. Zbierane będą 

ofiary do puszek na pomoc dla nich - o przeprowadzenie tej 

zbiórki proszę panie z Żywego Różańca. 

 

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można 

w zakrystii. 
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Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 

Wiadomości Parafialne 
UTOCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                                                                      01 listopada 2015r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana 
Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstę-
pującego od wschodu słońca, mającego pieczęć 
Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do 
czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić 
szkodę ziemi i morzu: „Nie wyrządzajcie szkody 
ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy 
na czołach sługi Boga naszego”. I usłyszałem 
liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery 
tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń 
synów Izraela. Potem ujrzałem wielki tłum, któ-
rego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu 
i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący 
przed tronem i przed Barankiem. Odziani są 
w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem do-
nośnym tak wołają: „Zbawienie Bogu naszemu, 
Zasiadającemu na tronie, i Barankowi”. A wszy-
scy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, 
i czworga Zwierząt, i na oblicze swe padli przed 
tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: „Amen. 
Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dzięk-
czynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu 
na wieki wieków. Amen!” A jeden ze Starców 
odezwał się do mnie tymi słowami: „Ci przyod-
ziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?” 
I powiedziałem do niego: „Panie, ty wiesz”. 
I rzekł do mnie: „To ci, którzy przychodzą 
z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybie-
lili je we krwi Baranka”. 

Oto słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Oto lud wierny, szukający Boga. 
Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, 
świat i jego mieszkańcy. 
Albowiem On go na morzach osadził 
i utwierdził ponad rzekami. 
   Kto wstąpi na górę Pana, 
   kto stanie w Jego świętym miejscu? 
   Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, 
   który nie skłonił swej duszy ku marnościom. 
On otrzyma błogosławieństwo od Pana 
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy. 
Oto pokolenie tych, co Go szukają, 
którzy szukają oblicza Boga Jakuba. 
 
 
 

DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apo-
stoła. Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obda-
rzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi 
Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś 
dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiło-
wani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale 
jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wie-
my, że gdy się to objawi, będziemy do Niego 
podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest. Każdy 
zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, 
podobnie jak On jest święty. 

Oto słowo Boże. 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was 
pokrzepię. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 

EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy 
usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi 
słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albo-
wiem do nich należy królestwo niebieskie. Bło-
gosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą 
pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na 
własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy 
łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni 
będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albo-
wiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni 
czystego serca, albowiem oni Boga oglądać bę-
dą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, 
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla 
sprawiedliwości, albowiem do nich należy króle-
stwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy 
ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mó-
wią kłamliwie wszystko złe na was z mego po-
wodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka 
jest wasza nagroda w niebie”. 
 

Oto słowo Pańskie. 
 



NIEDZIELA 01. 11. 2015 

7.00 + W int. członków Żywego Różańca aby 

żywym Pan Bóg błogosławił, a zmarłych przyjął 

do radości wiecznej. 

7.00 + Zm. z cr. Kwiatkowskich, Kunickich, 

Pękulów, Siedleckich oraz zm. przyjaciół i zna-

jomych. 

8.30 + Michała Kozłowskiego w 21 r. śm. 

8.30 + Artura Rajewskiego 17 greg. 

10.00 + Jadwigę Ostrowską. 

11.30 + Eugeniusza Peplińskiego. 

13.00   CMENTARZ – ZA ZMARŁYCH. 

18.00 + WYPOMINKI. 

PONIEDZIAŁEK 02. 11. 2015 

7.00 + Apolonię Mroziewicz, Kazimierza Sącza-

ła, Wiesława, Janinę Ciastkowskich, Aleksandra 

Biegalskiego, Lilianę Gardziejwską, Annę Bie-

drzyńską. 

7.00 + Jadwigę, Jerzego Mikiel. 

7.00 + Zm. z rodz. Stasiorków, Osowieckich, 

Zawadzkich. 

7.00 + Edwarda Hrechorowicza. 

18.00 + WYPOMINKI. 

18.00 + Artura Rajewskiego 18 greg. 

WTOREK 03. 11. 2015 

7.00 + Andrzeja Matacz. 

7.00 + Bronisławę Krzemińską, zm. z rodz. 

Kołc, Woś i Fryc. 

7.00 + Józefa, Józefę Wyglądała, Jana, Józefę 

Olczyk. 

18.00 + WYPOMINKI. 

18.00 + Artura Rajewskiego 19 greg. 

18.00 + Aleksandrę Zawada 1 greg. 

ŚRODA 04. 11. 2015 

7.00 + Wiktora, Aleksandrę Łabęda. 

7.00 + Artura Rajewskiego 20 greg. 

7.00 + Stefanię Rajewską p.p. 

7.00 + Norberta Kowalskiego p.p. 

18.00 + WYPOMINKI. 

18.00 + Aleksandrę Zawada 2 greg. 

CZWATEK 05. 11. 2015 

7.00 + Leszka, Floriana Grafków, Helenę, Józefa 

Kuśmierczyków. 

7.00 + Ewę Szczerbińską p.p. 

7.00    Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże 

błog. i wyjście z choroby dla córki Iwony. 

7.00 + Artura Rajewskiego 21 greg. 

18.00 + WYPOMINKI. 

18.00 + Aleksandrę Zawada 3 greg.  

  Intencje mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności 

odeszli: 

Śp. Eugeniusz Murawski 

Śp. Jan Staniszewski 

Śp. Marianna Rutkowska 

Śp. Maria Ostaszewska 

Śp. Janina Sroczyńska 

Wieczny odpoczynek… 

Intencje mszalne c. d. 
PIĄTEK 06. 11. 2015 

7.00 + Aleksandrę Zawada 4 greg. 

7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego. 

7.00 + Józefa Brodowskiego. 

18.00 + Artura Rajewskiego 22 greg. 

18.00 + WYPOMINKI. 

SOBOTA 07. 11. 2015 

7.00 + Irenę Gryszkiewicz w 1 r. śm. i zm. 

z rodz. 

7.00 + Juliannę Kępa p.p. 

7.00 + Apolonię Jabłońską p.p. 

7.00 + Artura Rajewskiego 23 greg. 

18.00 + WYPOMINKI. 

18.00 + Aleksandrę Zawada 5 greg. 

NIEDZIELA 08. 11. 2015 

7.00    W int członków Różańca Fatimskiego. 

7.00 + Aleksandrę Zawada 6 greg. 

8.30 + Jana w 7 r. śm. i Genowefę 

Kozińskich. 

8.30 + Artura Rajewskiego 24 greg. 

10.00 + Karolinę w 13 r. śm., Józefa w 28 r. 

śm. Wiśniewskich, Edwarda Kowalewskiego 

w 38 r. śm., zm. z rodz. Piaseckich 

i Wiśniewskich. 

11.30 + Jana i Lucynę Stromeckich. 

13.00    ZA PARAFIAN. 

18.00 + WYPOMINKI. 

Ochrzczeni: 

1 Barbara Elżbieta Masłowska 

2. Antoni Kozakiewicz 

5 LISTOPADA. ŚWIĘCI ELŻBIETA I ZACHARIASZ, RODZICE ŚW. JANA CHRZCICIELA. 

   Według Ewangelii św. Łukasza Elżbieta pochodziła z kapłańskiego 

rodu Aarona. Uchodząca za bezpłodną, mimo podeszłego wieku uro-

dziła Zachariaszowi syna. Jej brzemienność - przedstawiona w kon-

tekście zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie - miała być dowo-

dem, "że dla Boga nie ma nic niemożliwego". Kiedy Elżbieta była już 

w szóstym miesiącu ciąży, odwiedziła ją jej kuzynka, Maryja. Elżbie-

ta za natchnieniem Ducha Świętego poznała w niej Matkę Boga i po-

witała ją słowami: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogo-

sławiony owoc żywota Twojego". Maryja pozostała przy Elżbiecie aż 

do jej rozwiązania. Św. Elżbieta jest patronką matek, żon, położnych. 

   Zachariasz był ojcem Jana Chrzciciela. Pochodził z ósmej klasy 

(gałęzi) kapłańskiej Abiasza (były 24 klasy wywodzące się od Aaro-

na, brata Mojżesza; klasy te ustanowił król Dawid dla uregulowania 

kolejności służby Bożej w Świątyni). Cerkiew prawosławna, obchodząca do dzisiaj święto 

wprowadzenia Bogarodzicy do Świątyni Jerozolimskiej utrzymuje, że Zachariasz był tym 

kapłanem, który trzyletnią Marię wprowadził do Świętego Świętych - miejsca zastrzeżone-

go dla kapłanów. Tradycja zachodnia nie wspomina o tym wydarzeniu. 

   Na kartach Biblii Zachariasz przedstawiony jest jako sprawiedliwy mąż żyjący ze swoją 

żoną Elżbietą w bezdzietnym małżeństwie w Ain Karem niedaleko Jerozolimy. Kiedy - 

wyznaczony przez losowanie - składał w świątyni ofiarę kadzenia, ukazał mu się archanioł 

Gabriel i przepowiedział, że jego żona urodzi syna, któremu ma nadać imię Jan. Z powodu 

niedowierzania został porażony niemotą. Odzyskał mowę dopiero przy obrzezaniu syna, 

kiedy napisał na tabliczce jego imię: Jan. Ewangelia św. Łukasza wkłada w jego usta hymn 

Benedictus, który wskazuje na posłannictwo Jana Chrzciciela. 

   Po narodzeniu Jana Chrzciciela ani Pismo Święte, ani tradycja zachodnia nie podają 

o jego rodzicach żadnych informacji. Zapewne Zachariasz opuścił ziemię, gdy Jan był jesz-

cze chłopcem. Tradycja Kościołów Wschodnich opowiada, że gdy król Herod rozkazał, aby 

wszyscy chłopcy w wieku do dwóch lat w Betlejem i okolicy zostali zabici, sprawiedliwa 

Elżbieta ukryła się wraz z synem w górach. Żołnierze próbowali dowiedzieć się od Zacha-

riasza, gdzie jest jego syn. Jednak ojciec nie zdradził tej informacji. Zabito go więc pomię-

dzy świątynią i ołtarzem. Sprawiedliwa Elżbieta miała umrzeć czterdzieści dni po swym 

mężu, a św. Jan Chrzciciel, ochraniany przez Boga, miał przebywać na pustyni aż do dnia 

swego pojawienia się narodowi izraelskiemu. Cześć rodzicom św. Jana Chrzciciela odda-

wano w Kościele od dawna i to we wszystkich obrządkach. Ciało Zachariasza, odnalezione 

"cudownie" 11 lutego 415 roku, przewieziono do Konstantynopola, gdzie ku jego czci wy-

stawiono bazylikę. W Rzymie, w bazylice laterańskiej, ma się znajdować relikwia głowy 

św. Zachariasza. Tradycja nie wspomina natomiast o relikwiach św. Elżbiety. 
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


