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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., 
oraz uroczystości i świąt, kościel-

nych i państwowych): 10-12 

          16-17:30 

1. Dzisiaj rozpoczynamy maj – miesiąc poświęco-

ny czci Matki Bożej. Nabożeństwa majowe w na-

szym kościele będą odprawiane w dni powszednie 

po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 

17.15. 

2. Ofiary zbierane dziś na tacę są przeznaczone na 

potrzeby parafii. 

3. W dniu jutrzejszym 2 maja (poniedziałek), kan-

celaria będzie NIECZYNNA 

4. We wtorek 3 maja, Uroczystość Matki Bożej 

Królowej Polski. Msze św. o godz. 7.00, 10.00 – w 

int. ojczyzny i o 18.00. Nabożeństwo majowe po 

Mszy św. wieczornej. 

5. 3 maja o godz. 15.30, w Okuninie przy ul. Stra-

żackiej, zostanie odprawiona Msza św. w rocznicę 

uchwalenia Konstytucji. Zapraszamy. 

6. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota mie-

siąca. Spowiedź rano przed Mszą św. 

7. W I sobotę od godz. 9.00 kapłani udadzą się 

z posługą sakramentalna do osób starszych i cho-

rych. 

8. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość 

Wniebowstąpienia Pańskiego. Ofiary zbierane na 

tacę będą przeznaczone na Seminarium Duchowne. 

9. Również w przyszłą niedzielę w naszej parafii 

w czasie Mszy św. o godz. 8.30 będziemy przeży-

wali uroczystość I Komunii św. Spowiedź dla dzie-

ci i ich rodzin w piątek, 6 maja od godz. 16.30. 

10. W niedziele, 15 maja w czasie Mszy św. bę-

dziemy przeżywać uroczystość rocznicy I Komunii 

św. Spowiedź dla nich i ich rodzin w poniedziałek, 

9 maja od godz. 16.30. 

11. 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 
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA                                                                                                01 maja 2016r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Niektórzy 
przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii: 
”Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwy-
czaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni”. 
Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów 
między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, 
że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich 
udadzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, 
do Apostołów i starszych. Wtedy Apostołowie 
i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wy-
brać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwa-
nego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii 
razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich 
pismo tej treści: ”Apostołowie i starsi bracia prze-
syłają pozdrowienie braciom pogańskiego pocho-
dzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ 
dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego 
upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was 
naukami, siejąc wam zamęt w duszach, postano-
wiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać 
razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, 
którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa 
poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sy-
lasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. Posta-
nowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakła-
dać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co ko-
nieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych 
bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nie-
rządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się 
od tego. Bywajcie zdrowi!”. 

Oto słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.  
Niech Bóg się zmiłuje nad nami 
i nam błogosławi, 
niech nam ukaże pogodne oblicze. 
Aby na ziemi znano Jego drogę, 
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. 
   Niech się narody cieszą i weselą, 
   że rządzisz ludami sprawiedliwie 
   i kierujesz narodami na ziemi. 
   Niech nam Bóg błogosławi, niech się 
   Go boją wszystkie krańce ziemi. 
 

DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana 
Apostoła. Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na 

górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Świę-
te, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga i mają-
ce chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do 
kamienia drogocennego, jakby do jaspisu 
o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki 
a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach 
dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są 
imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od 
wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, 
i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bra-
my. A mur Miasta ma dwanaście warstw funda-
mentu, a na nich dwanaście imion dwunastu 
Apostołów Baranka. A świątyni w nim nie doj-
rzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszech-
mogący oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca 
ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je 
oświetliła, a jego lampą jest Baranek. 

Oto słowo Boże. 
 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 
naukę, 
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. 

Alleluja, alleluja, alleluja. 
 

EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Jezus 
powiedział do swoich uczniów: ”Jeśli Mnie kto 
miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec 
mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i bę-
dziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, 
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 Pocieszyciel, Duch Święty, które-
go Ojciec pośle w moim imieniu, On was 
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, 
co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, 
pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat. Ja 
wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani 
się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: 
Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście 
Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do 
Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz 
powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, 
abyście uwierzyli, gdy się to stanie”. 

Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 01.05.2016 
7.00    W int. Żywego Różańca. 
7.00 + Michała Siuchta 28 greg. 
8.30 + Mariana, Reginę, Feliksę i Karola 
Affek. 
10.00 + Zygmunta, Mariannę, Wojciecha 
Dziedzic. 
11.30 + Henrykę, Leona Sumińskich. 
13.00   Za Parafian. 
18.00 + Bożenę Dębską w 3 r. śm. 
 
PONIEDZIAŁEK 02.05.2016 
7.00 + Marka Cichockiego 1 r. śm. 
7.00 + Zygmunta Piórkowskiego i zm. 
z rodz. 
7.00 + Helenę, Stefana, Jerzego, Stanisława 
i Dariusza Nowaczek. 
7.00 + Michała Siuchta 29 greg. 
18.00 + ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH. 
18.00 + Kazimierę, Aleksandra i Tadeusza 
Wierzbickich. 
 
WTOREK 03.05.2016 
7.00   O Boże błog. dla Marii. 
7.00   O Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
dla Michała w 18 r. urodzin. 
7.00 + Michała Siuchta 30 greg. 
10.00   W INT. OJCZYZNY. 
15.30   Msza Św. w Okuninie. 
18.00 + Janinę i Zygmunta Falkowskich 
i Mariannę Rogalską. 
 
ŚRODA 04.05.2016 
7.00 + Floriana i Leszka oraz zm. z rodz. 
Grawków, Drzewieckich i Domańskich. 
7.00 + Ewelinę Jaroszewską. 
7.00 + Klementynę, Danutę i Bronisława 
Śniadych, Monikę i dziadków Bziuk, Zeno-
na Skubińskiego, Barbarę i. Kazimierza 
Mikulskich. 
18.00   Nowenna do MBN Pomocy. 
18.00   Dziękczynna z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i łaskę zdrowia dla Jacka Wie-
chowicza w 26 r. urodzin. 

  Intencje Mszalne 

 

Ochrzczeni: 
1. Aleksander Krzysztof Świerczewski, 
2. Natalia Kubińska. 

CZWATEK 05.05.2016 
7.00 + Adelę Stasiak w 6 r. śm. 
7.00 + Barbarę Kaszyńską p.p. 
7.00 + Zygmunta Wyrębek, Michalinę i Ro-
mana Chałabuda. 
18.00 + Stanisławę i Zygmunta Gronek. 
 
PIĄTK 06.05.2016 
7.00 + Wiesławę Kutrowską w 5 r. śm. 
7.00 + Danutę Pióro w 4 r. śm. 
 
18.00 + Krzysztofa Franiewskiego w 18 
r. śm. 
 
SOBOTA 07.05.2016 
7.00 + Stanisława Zomkowskiego. 
7.00 + Annę Guz. 
 
18.00 + Stanisława i Natalię Tomaszewskich. 
18.00 + Janusza i Zygmunta Zalewskich, 
Iwonę Mańkowską i zm. z rodz. Zalewskich 
i Stankiewiczów. 
 
NIEDZIELA 08.05.2016 
7.00   Int. Różańca Fatimskiego. 
8.30   Pierwsza Komunia Święta. 
 
10.00 + Zygmunta Godzwa i Stanisława 
Szczepańskiego. 
 
11.30 + Stanisława i Paulinę Zielskich, Sła-
womira Woźniaka i Bartosza Żukowskiego. 
 
13.00 W int. parafian. 
 
18.00 + Stanisława Garbowskiego, zm. ro-
dziców i rodzeństwo. 

6 maja. Święci Apostołowie Filip i Jakub. 

Filip pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Był uczniem Jana Chrzci-

ciela. Powołany przez Jezusa, został jednym z dwunastu Jego uczniów. Wzmianka, 

że Filip pochodził z miasta Andrzeja i Piotra, wskazuje, że wszyscy trzej Apostoło-

wie musieli się znać poprzednio, że znał go dobrze także św. Jan Apostoł, który te 

szczegóły przekazał. O powołaniu Filipa na Apostoła upewniają nas także katalogi, 

czyli trzy wykazy Apostołów, jakie nam pozostawiły Ewangelie, gdzie Filip jest 

zawsze wymieniany na piątym miejscu. Filip jest czynnym świadkiem cudownego 

nakarmienia rzeszy przez Pana Jezusa. Musiał się cieszyć specjalnym zaufaniem Pana Jezusa, skoro poganie pro-

szą go, aby im dopomógł w skontaktowaniu się z Chrystusem. W czasie ostatniej wieczerzy Apostoł prosi Pana 

Jezusa, aby pokazał im swojego niebieskiego Ojca. Postawione przez niego pytanie dało Jezusowi okazję wytłu-

maczenia Uczniom najintymniejszego związku, jaki w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej istnieje pomiędzy Ojcem 

i Synem. Tyle informacji podaje Pismo święte. Za Klemensem Aleksandryjskim pierwszy historyk Kościoła, Eu-

zebiusz, podaje, że św. Filip był w związku małżeńskim i miał dzieci. On też przytacza informację Polikratosa, 

biskupa Efezu, o córkach Filipa. Według tej relacji miał Apostoł zostawić trzy córki, które żyły bogobojnie 

w panieństwie. Euzebiusz pisze, że Filip miał cztery córki, które nazywa "prorokiniami", a które miały zażywać 

wielkiej czci w Kościele pierwotnym. Papiasz, biskup Hierapolis, znał je osobiście. Filip miał apostołować 

w Scytii - a więc w okolicach Donu i Dniepru. Byłby to więc pierwszy Apostoł Słowian. Potem miał przenieść się 

do Frygii (Mała Azja) i w jej stolicy, Hierapolis, ponieść męczeńską śmierć za panowania Domicjana przez ukrzy-

żowanie, a potem ukamienowanie.  

Jakub, zwany Młodszym lub Mniejszym (dla odróżnienia od drugiego Apostoła Jakuba, zwanego także 

Starszym - przy czym starszeństwo oznacza tu kolejność włączenia do grona Apostołów), był synem Kleofasa 

i Marii, rodzonym bratem św. Judy Tadeusza, krewnym Jezusa. W katalogach Apostołów jest wymieniany na 

jednym z ostatnich miejsc - co oznacza, że przyłączył się do grona Apostołów najpóźniej. Pochodził z Nazaretu. 

Jego matka miała na imię Maria (była spokrewniona ze św. Józefem), a jego ojcem był Alfeusz, zwany również 

Kleofasem. Jakub był rodzonym bratem św. Judy Tadeusza. Pisze o tym wyraźnie w swoim Liście i tym się chlu-

bi: "Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat zaś Jakuba". Także Łukasz nazywa Judę "Jakubowym", czyli bratem Jaku-

ba. Po zmartwychwstaniu Jezusa święty wyróżniał się wśród Apostołów jako przewodniczący gminy chrześcijań-

skiej w Jerozolimie. Kiedy św. Piotr został cudownie uwolniony przez anioła z więzienia, każe o tym oznajmić 

Jakubowi. Na soborze apostolskim św. Jakub zaraz po Piotrze zabrał głos i wpłynął na to, że św. Paweł mógł 

spokojnie pełnić swoją misję wśród pogan i nie narzucać im przepisów prawa Mojżeszowego. O tym, jak wielkiej 

powagi zażywał św. Jakub wśród Apostołów, świadczą Listy św. Pawła. Apostoł Narodów pisze w Liście do Ko-

ryntian, że Chrystus po swoim zmartwychwstaniu pokazał się również Jakubowi. W Liście do Galatów szczyci się 

św. Paweł, że widział Jakuba, brata Pańskiego. Mimo tych różnic pomiędzy Apostołami Paweł nie wahał się na-

zwać Jakuba filarem Kościoła. Jakub zostawił list do wiernych Kościoła narodowości żydowskiej. Napisał go 

w latach 45-49. List był pisany pięknym językiem greckim, co wskazuje, że św. Jakub go dyktował, a pisał dosko-

nały stylista. Na wstępie Listu Apostoł przedstawia się i podaje tytuł, który go uprawnia do pisania, oraz podaje 

adresatów: "Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie dwunastu pokoleniom w rozproszeniu". 

Na samym początku zachęca, aby wierni byli wobec pokus odważni. Pokusy rodzą się w samym człowieku. 

Z kolei jakby polemizował ze św. Pawłem, który w podkreśleniu konieczności wiary w Chrystusa mniej uwzględ-

niał potrzebę dobrych uczynków. Jakub napomina, że wiara bez uczynków jest martwa. Podkreśla następnie, że 

wśród chrześcijan nie powinno się wyróżniać bogatych, a gardzić ubogimi, bo wszyscy są równi wobec Pana 

Boga. W bardzo obrazowym stylu akcentuje złość, jaką może wyrządzić język ludzki. Apostoł kończy swój list 

różnymi przestrogami i zachętą. Jakub już za życia doznawał wielkiej czci i to nie tylko wśród wyznawców Chry-

stusa, ale również wśród Żydów. Józef Flawiusz przytacza, że arcykapłan Annasz został po zaledwie 3 miesiącach 

sprawowania funkcji arcykapłana deponowany przez Heroda Agryppę właśnie za morderstwo, dokonane na Jaku-

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

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


